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Bilgi iletişim teknolojileri alanında kaydedilen ilerlemeler ve bu teknolojilerin 

günlük hayatta sıklıkla kullanılması, işletmeleri bu gelişmeler doğrultusunda pazarlama 

çabalarını geliştirmeye yöneltmektedir. Bu bağlamda u-pazarlama olarak ifade edilen 

yenilikçi pazarlama yaklaşımı, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının yer ve zaman 

sınırlaması olmadan karşılanmasını gerekli kılmaktadır. Tüketicilerin ihtiyaçları 

karşılanırken onlara en yüksek düzeyde değer sunmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 

tüketicilerin ihtiyaçları karşılanırken memnuniyet ve sadakat düzeylerinin de değişmesi 

beklenen bir durumdur. 

Bu çalışmada u-pazarlamanın temel özelliklerini ifade eden 4u yapısının, tüketici 

tatmini ve sadakati üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Araştırmada tatmin ve sadakat 

üzerinde bazı yapı değişken etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulguları 

doğrultusunda mobil bankacılık uygulamalarına yönelik tatmin ve güven düzeylerinin 

sadakati etkilediği sonucu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: U-pazarlama, U-ticaret, 4u Yapısı, Tatmin, Sadakat  
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Advances in the field of information and communication technologies and the 

frequent use of these technologies in daily life are leading businesses to improve their 

marketing efforts in line with these developments. In this context, the innovative 

marketing approach, which is referred to as u-marketing, requires that the demands and 

needs of the consumers are met without space and time limitation. It is aimed to provide 

the highest level of value while meeting the needs of consumers. Accordingly, it is 

expected that the satisfaction and loyalty levels of the consumers will change while 

meeting the needs of the consumers. 

In this study, the effect of 4u construct, which expresses the basic features of u-

marketing, on consumer satisfaction and loyalty is investigated.In the research, it has been 

determined that there are some construct variable effects on satisfaction and loyalty. In 

line with the research findings, it was obtained that the satisfaction and trust levels of 

mobile banking applications affect loyalty. 

Keywords: U-marketing, U-commerce, 4u Construct, Satisfaction, Loyalty  
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ÖNSÖZ 

Her yerde bilişim teknolojilerinin günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanılmaya 

başlanması, işletmelerin ve tüketicilerin karşılıklı etkileşimlerini kullanılan teknolojiler 

ve olanaklar dahilinde dönüştürmeyi gerekli kılmıştır. Tüketicilere yönelik daha çok 

değer sunmayı amaçlayan u-pazarlamanın bu bağlamda tüketiciler üzerinde bazı etkiler 

oluşturabileceği öngörülmektedir. Tüketici tatmininin ve sadakatinin değişmesi bu 

etkilerin en başında gelmektedir. Bu açıdan ilgili çalışmaların yapılması önem arz 

etmektedir. 

Bu çalışmanın her aşamasında desteğini esirgemeyen, yönlendirmeleri, sabrı ve 

güler yüzüyle beni motive eden çok kıymetli danışman hocam sayın Prof. Dr. T. Şükrü 

YAPRAKLI’ya teşekkürlerimi arz ederim. Ayrıca çalışmada katkılarını esirgemeyen tüm 

arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Yapılan bu çalışma boyunca yanımda olan aileme 

en içten sevgilerimi sunarım.  
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GİRİŞ 

Günümüz şartlarında kaydedilen gelişmeler ve gündelik hayatın hemen her 

alanında yaşanılan değişim, pek çok sektörde ve çeşitli ülke ve/veya ülkelerde faaliyet 

gösteren işletmeler tarafından dikkate alınması gereken konuların başında gelmektedir. 

Günlük hayatı etkileyen gelişmeler ve ilerlemelerin başında hızla gelişen teknolojiler 

gelmekte olup işletmelerin de bu dönüşümleri yakından takip etmesi gerekmektedir.  

Teknolojik gelişmeler içinde yer alan her yerde bilgi ve iletişim teknolojileri günlük 

hayatın içinde görünmez olarak yer almaktadır. Sağladığı kolaylıklar ve sınırsız bilgi 

işlem olanaklarını sunması dolayısıyla işletmelerin faaliyetlerini yerine getirirken bu 

teknolojileri kullanmaya önem vermelerini elzemdir. Bu teknolojilerin işletme faaliyetleri 

içinde kullanılabileceği alanların en başında ise pazarlama gelmektedir. 

Pazarlama geçmişten güzümüze kadar uzanan süreçte, gelişmeler ile birlikte önemli 

dönüşümler geçirerek günümüze kadar gelmiştir. Sanayi Devrimi ile birlikte tüketicilere 

istenilen ürünlerin satılabileceğini ifade eden pazarlama 1.0 anlayışı ile bilimsel anlamda 

başlayan pazarlama, 20.yy’ın üçüncü çeyreğinde tüketici odaklılığı gösteren pazarlama 

2.0 anlayışına, aynı yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde tüketiciyi daha çok merkeze alan 

ve duyguların pazarlama süreçlerinde dikkate alınması gerektiğini ifade eden pazarlama 

3.0 anlayışına kadar gelmiştir. Ancak 21.yy’ın ilk çeyreğinde ortaya çıkan teknolojik 

ilerlemeler tüketicilerin beklentilerini değiştirerek bu anlayışın hızla dönüşmesine yol 

açmıştır. Pazarlama 4.0 olarak ifade edilen bu dönemdeki anlayış, tüketici duygularının 

ve isteklerinin dikkate alınarak onların pazarlama sürecine daha çok katılımının 

sağlanmasını, onlara ulaşırken teknolojik olanaklardan daha fazla yararlanılmasını 

gerekli kılmıştır. Bu açıdan her yerde bilişim teknolojilerinin pazarlama faaliyetlerinde 

kullanılması kaçınılmaz bir gereklilik olarak işletmelerin önünde yer alırken, tüketicilere 

değer sunma ve işletmelere rekabet avantajı sağlama gibi çok çeşitli fırsatları da 

beraberinde getirmektedir. 

Her yerde bilişim teknolojileri kullanılarak tüketicilere daha fazla değer katan 

faaliyetlerin yürütülmesi, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının yer ve zaman sınırlılığı 

olmadan giderilmesini sağlamak için işletmeler tarafından çok çeşitli kanalların 

bütünleşik olarak kullanılabilmesi, u-pazarlama olarak ifade edilmektedir. U-pazarlama, 
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tüketicilerin yer ve zaman sınırlılığı yaşamadan her yerde olabilirlik yapısı doğrultusunda 

işletmeler ile iletişim ve etkileşim kurabilmelerine olanak tanımaktadır. Bu açıdan çok 

çeşitli bilişim teknolojisinin kullanılması kaçınılmazdır. Kitleler halinde yaşayan 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçları karşılanırken tüketiciler ile her yerde etkileşim kurmanın 

yetersiz olabilmesi dolayısıyla, kurulan etkileşimin her bir tüketicinin özel ihtiyaçları 

doğrultusunda yeniden ele alınması gerekmektedir. Bu açıdan tüketicilere ilişkin yer, 

zaman, ihtiyaçlar, bağlamlar, vb. durumlar ekseninde özelleştirmeler yapılarak uygun 

pazarlama çözümlerinin sunulması gerekir. Tüketiciler ile her yerde etkileşim kurmanın 

ve aynı zamanda özelleştirmeler yapmanın mümkün olabilmesi için tüketicilerin 

kullandığı teknolojiler arasında bir uyumluluğun olmasına, farklı fiziksel ve dijital 

alanlara geçiş yapıldığında kullanım engellemelerinin kaldırılmasına da ihtiyaç 

duyulmaktadır. Evrensellik olarak ifade edilen bu kolaylık, tüketiciler ile kurulan 

etkileşimlerde bir kopukluğun yaşanmasının önüne geçmektedir. Son olarak tüm bu 

seçeneklerin aktif olarak kullanılabilmesi için kanallar arası bütünleşik iletişimin 

sağlamasına ve veri kopukluğunun ortadan kaldırılması ile bilgi senkronizasyonunun 

sağlanmasını ifade eden birleşik olma özelliğinin bulunmasına gerek duyulmaktadır. 

U-pazarlama beraberinde işletmelerin tüketicilere ulaşmaya çalıştığı klasik 

kanalları değiştirebilirken, aynı zamanda tüketicilerin işletmeler ile olan ilişkilerini 

dönüştürmektedir. Günümüzde işletmeler kullanım kolaylığı ve geniş bilgi seçenekleri 

sunması dolayısıyla mobil uygulamalar üzerinden tüketiciler ile etkileşim kurmaya özen 

göstermektedirler. Aynı zamanda klasik pazarlama ve internet aracılığıyla pazarlama gibi 

kanal alternatiflerini de birlikte kullanmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca akıllı televizyonlar, 

aksesuarlar, ev aletleri, araç ve gereçler gibi seçenekler de bu kanallar ile birlikte 

kullanılabilmektedir. Tüketicilere sunulan geniş iletişim ve etkileşim alternatifleri 

tüketicilerin tatmin ve sadakat hissiyatlarını değiştirebilme potansiyelini içinde 

barındırmaktadır. Pek çok işletmenin tüketicilerin tatminini ve sadakatini arttırmak için 

çabalaması tüketicinin daha çok memnuniyet duymasını sağlarken, aynı zamanda zengin 

alternatiflerin olması dolayısıyla tüketicilerde tatminsizliği ve memnuniyetsizliği de 

beraberinde getirebilmektedir. Bu açıdan u-pazarlamada tüketici tatmininin ve 

sadakatinin nasıl değiştiğinin araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Yapılan bu çalışmanın amacı u-pazarlamada yer alan her yerde, özel, evrensel ve 

birleşik özelliklerinin tüketicilerin tatmini ve sadakati üzerinde etkisinin belirlenmesidir. 

U-pazarlamanın çeşitli sektörlerde dönüşüme neden olacağı ve tüketicilerin davranışlarını 

etkileyeceği göz önünde bulundurulursa; işletmelerin, kamu kesiminin ve araştırmacıların 

mevcut ve/veya olası dönüşümleri öngörebilmeleri bu açıdan önemlidir. Çalışmada 

tüketici tatmininin ve sadakatinin 4u değişkenleri tarafından nasıl etkilendiği 

incelenmiştir.  Dünya’da ve Türkiye’de araştırma konusuna yönelik sınırlı çalışmaların 

olması dolayısıyla, yapılan bu çalışma önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada ilgili literatür doğrultusunda ortaya konulan teorik temeller ve 

araştırmalar üç bölümde ele alınmıştır. İlk bölümde her yerde bilişim teknolojilerinin 

ticari alanda kullanılması ile ortaya çıkan u-ticaret kavramı, teorisi, gelişimi, özellikleri, 

teknolojileri, işletme üzerindeki etkileri gibi ilişkili konular detaylıca açıklanmıştır. İkinci 

bölümde pazarlama alanında her yerde bilişim teknolojilerinin kullanımı ve u-ticaret 

anlayışının yansıması olan u-pazarlama kavramının tanımı, özellikleri, kapsamı, türleri, 

uygulanabileceği alanlar, ortaya çıkan sorunlar, Dünya’da ve Türkiye’de u-pazarlamanın 

mevcut durumu gibi konular detaylıca irdelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise u-

pazarlamada yer alan temel 4u özelliklerinin tüketici tatmini ve sadakati üzerindeki 

etkileri incelenmiştir. İlgili etkilerin incelenmesi, 1012 kişi üzerinden elde edilen veriler 

üzerinde uygulanan yapısal eşitlik modellemesi vasıtasıyla sağlanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

       U-TİCARET 

 

1.1. U-TİCARET TANIMI, GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ 

Bu bölümde tezin konusunu teşkil eden ilgili temel bilgiler verilerek; u-ticaretin 

tanımına, gelişimine, özelliklerine, teorisine, bileşenlerine ve teknoloji özelliklerine 

değinilecektir.  

1.1.1. U-Ticaret ile İlgili Kavramlar 

U-ticaret (u-commerce) kavramı günümüzde daha çok kullanılırken, her yerde 

ticaret (ubiquitous commerce), en son ticaret (ultimate commerce), olağanüstü/süper 

ticaret (uber commerce) gibi kavramlar da u-ticaret yerine kullanılmaktadır. Bu 

kavramlar da yer alan “u“ harfi, ilgili kelimelerin (ubiquitous, ultimate, uber/über) 

kısaltması olarak kullanılmaktadır (Watson, Pitt, Berthon, ve Zinkhan, 2002, s. 333; 

Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, s. 744). U-ticaret bazı kaynaklarda siz-ticaret 

(you-commerce) olarak da geçmektedir (Trapasso, 2001a). U-ticaret için kullanılan bu 

kavramlar bazı ülkelerde her yerde ağlar (ubiquitous networks) olarak bilinmektedir 

(Nakajima, 2002, s. 2).  U-ticaret kavramının Türkçe karşılığını doğru belirleyebilmek 

için bu kelimelerin İngilizce karşılıklarına bakmakta fayda vardır. 

Sıklıkla kullanılan “ubiquitous” kelimesi Oxford Sözlüğü’nde “her yerde 

bulunmak, mevcut olmak veya yapmak” olarak ifade edilmektedir (Oxford.com, 2018). 

İngilizce-Türkçe sözlüklerde ise “yaygın, her yerde birden bulunan, aynı zamanda her 

yerde bulunan” olarak tercüme edilmektedir (RedHouse.com, 2015; Tureng.com, 2018). 

“Ubiquitous” kelimesi, “ubiquitous computing” kavramı ile ilişkili olup her yerde bilişim 

olarak Türkçe’de kullanılmaktadır. Bu kavram u-ticaretin gerçekleşmesini mümkün kılan 

önemli bir unsurdur ve çalışmanın ilerleyen kısımlarında detaylı olarak açıklanacaktır.  

U-ticaret kavramına benzer şekilde kullanılabilen “ultimate” kelimesi ise Oxford 

Sözlüğü’nde “sürecin son kısmının olması veya bu süreçte bulunulma” olarak 

açıklanmaktadır (Oxford.com, 2018). Kavramın Türkçe karşılığı ise sözlükte “son, en 

son, en yüksek, en büyük” olarak çevrilmiştir (RedHouse.com, 2015; Tureng.com, 2018).  
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“U” harfinin bir başka açılımı olarak “über” kelimesi, Almanca kökenli olup 

Oxford Sözlüğü’nde “Belirli bir kişi veya bir şeyin olağanüstü ya da yüce örneğini ifade 

etmek” şeklinde açıklanmaktadır. Türkçe karşılığı “süper, olağanüstü, aşırı” olarak 

çevrilmektedir (Tureng.com, 2018). 

U-commerce kavramı, Türkçe çalışmalarda u-ticaret olarak kullanılmıştır (ör.: 

Ertemel, 2011; Kaya, 2010; Toker, 2004). Literatür taraması şeklinde yapılan 

araştırmalarda “ubiquitous commerce” kavramının, “u-ticaret” kavramı ile aynı anlamda 

kullanıldığı görülmektedir (L. Zhang ve Liu, 2011, s. 43). U-ticaretin, yukarıda ifade 

edilen açıklamalar doğrultusunda Türkçe karşılığının “her yerde ticaret” olarak ifade 

edilmesi mümkündür. 

1.1.2. U-Ticaret Tanımı 

U-ticaret; yeni olmayan, insanların ticareti elektronik ve mobil ticaret olarak kollara 

ayırmasından beri var olan bir olgudur. Aynı zamanda bu ticaret formlarının kavramsal 

olarak genişletilmiş halidir. U-ticaret, elektronik ticaret ile başlayıp mobil ticaret ile 

devam eden ve hala genişlemekte olan ticaret olgusunun günümüzdeki son evresi olarak 

da gösterilmektedir (Junglas ve Watson, 2003b, s. 2). Bu doğrultuda u-ticaret kavramı, 

muhtelif çalışmalarda şu şekilde tanımlanmaktadır:  

 U-ticaret; elektronik olarak fiziksel ürünlerin tanımlanmasına olanak 

sağlayan elektronik ticaretin, kullanıcıların herhangi bir yerde, herhangi bir 

zamanda alışveriş yapabilmelerine olanak sağlayan mobil ticaretin ve 

kullanıcılara akıllı nesneler vasıtasıyla alışveriş yapmayı sağlayan her yerde 

bilişim destekli ticaretin bütünleşmesidir (Franco, Rosa, Barbosa, Costa, ve 

Yamin, 2011, s. 237).   

 U-ticaret; işletmelerin fiziksel (gerçek) ve dijital ortamlar arasında 

varlıklarıyla kesintisiz bir şekilde bilgi akışı ile destekli ve tedarikçi, tüketici, 

mal ve hizmetler arasında kurulan ticari etkileşim olarak tanımlanmaktadır 

(K. J. Lee ve Ju, 2007a, s. 624). 

 Geniş anlamda u-ticaret; “Geleneksel ticaretin üzerinde, ötesinde ve üstünde 

bir değer sağlamak için işletme ve onun çeşitli paydaşları arasında 

etkileşimleri, kişiselleştirilmiş ve kesintisiz iletişimleri güçlendirmek için her 
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yerde ve her zaman var olan ağların kullanılmasıdır” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Watson ve arkadaşları bu tanımlamayı yaparken, u-ticaret 

için gereken 4u yapısını (4u construct) oluşturan boyutların (her yerde, özel, 

evrensel ve birleşik) olmasına dikkat çekmektedirler (Watson vd., 2002, s. 

336). Tanımda yer alan paydaşları; tüketiciler, tedarikçiler, devletler, finansal 

kurumlar, yöneticiler, çalışanlar ve genel olarak tüm halk olarak ifade etmek 

mümkündür (Sheng, Nah, ve Siau, 2008, s. 346).   

Watson ve arkadaşlarının yaptıkları tanımlamada yer verdikleri “her zaman var 

olan ağlar”, “kişiselleştirilmiş”, “kesintisiz iletişim” ve “etkileşim” kavramlarının u-

ticaret bağlamında açıklanmasında fayda vardır. Bu kavramlar, aşağıda kısaca şu şekilde 

açıklanmaktadır (Eludiora ve Anifowose, 2011, s. 188): 

 “Her zaman var olan ağlar”; u-ticaret servislerine her zaman erişebilmek için 

kullanıcıların siber alana1 bağlı olmasıdır. 

 “Kişiselleştirilmiş”; u-ticaret alanında bireylerin ihtiyaçlarına göre mal ve 

hizmetlerin kişiye özel olmasıdır.  

  “Kesintisiz iletişim”; kullanıcıların iletişim kurarken herhangi bir engele 

takılmamasıdır.  

 “Etkileşim” ise karşılıklı bilgi alışverişi sağlanırken basit, hızlı ve güvenli 

elektronik ortamın oluşturulmasıdır. 

 

1.1.3. U-Ticaretin Gelişimi 

U-ticaret, mevcut ticaret formlarını içine alan en son ve en geniş ticaret formu 

olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple u-ticaret kendisinden önce var olan ticaret 

formlarını da kapsayan geniş bir ticaret anlayışını temsil etmektedir. Ayrıca u-ticaret, 

diğer ticaret formlarını ortadan kaldırmamakla birlikte, bu formların daha etkili 

kullanılabilmesini sağlamaktadır. Başka bir ifade ile diğer ticaret formlarının gelişim 

süreçleri, u-ticaretin ortaya çıkmasının nedenleri olarak kabul edilmektedir. 

                                                 
1 Siber alan birbirleriyle bağlantılı donanım, yazılım, bireyler gibi unsurların iletişim ve etkileşim 

içinde bulunabildikleri soyut ve/veya somut alan olarak ifade edilmektedir (Klimburg vd., 2012, s. 8). 
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Şekil 1.1. Ticaretin Gelişimi 

Kaynak: Chen & Liang, 2007, ss. 11 

Bilişim teknolojileri alanında yaşanılan gelişmeler ticaret biçimleri üzerinde etkili 

olmuştur (Şekil 1.1). Web tabanlı bilişim ile genel bilgi paylaşımı, zengin içerik 

oluşturma ve dağıtma, içeriğe erişme, bilgiyi kullanıcıyla buluşturma gibi kolaylıklar 

sunulmaya başlanmıştır. Daha sonra gelişen mobil bilişim teknolojileri aracılığıyla 

taşınabilir cihazlar ile web tabanlı bilişim özellikleri bir arada sunulabilir olmuştur. Her 

yerde bilişim teknolojileriyle ağlara bağlanabilen çeşitli cihazlar üzerinden geniş 

kapsamlı ve kişiselleştirilebilen bilgilerin alınıp verilebilmesi mümkün hale gelmiştir 

(Chen ve Liang, 2007, ss. 11–12). 

 

Şekil.1.2. U-Ticaretin Gelişimi 

Kaynak: Junglas ve Watson, 2006, ss. 572–576 

Ticaret formlarının bilişim teknolojilerinin etkisiyle gelişmesi, ticaretin yeni bir 

aşamaya ilerlemekte olduğunu (Şekil 1.2.) göstermektedir. Alıcı ve satıcının çimento ve 

tuğlalar ile yapılmış fiziksel binalarda buluştuğu ticaret formu olan coğrafi/geleneksel 

ticaret ile başlayan ilk süreç, kablolu seçenekler ile bilgi alıp vermenin ve iletişim 
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kurmanın elektronik ortamda gerçekleşmesi sonucu ikinci aşama olan elektronik ticarete 

geçmiştir. Mobil cihazların günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılması ile elektronik 

ticaretin ve etkileşimlerin gerçekleştiği üçüncü aşamada mobil/kablosuz ticaret etkisini 

göstermiştir. En son aşamada ise gelişmiş kablosuz ve bilgi işlemi sağlayan teknolojiler 

ile birlikte diğer  tüm ticaret formalarını etkileyen en son ve en üst ticaret formu olan u-

ticaret aşamasına geçilmiştir (Belanger, Carter, ve Schaupp, 2005, s. 429). U-ticaret 

aşamasına geçilirken diğer aşamalarda ki ticaret formlarının belirgin bazı özelliklerinin 

etkisi mevcuttur (Junglas ve Watson, 2006, ss. 573–576).  U-ticaret aşamasına gelinirken 

önceki aşamalarda ortaya çıkan yenilikler ortadan kalkmamış olup, etkileri u-ticaret 

evresine kadar görülebilmektedir. 

1.1.3.1. G-Ticaret 

Geleneksel/coğrafi ticaret (g-commerce), klasik anlamda alışverişin yüz yüze 

gerçekleştiği, fiziksel olarak taraflar arasında etkileşimin kurulduğu ticaret formudur. Bu 

ticaret biçiminin gerçekleşebilmesi için fiziksel olarak bireylerin bir araya gelmesine 

ihtiyaç vardır. İnsan varlığının somut olarak ticaret alanında bulunması, ticaretin 

gerçekleşmesi için zorunludur. Maliyetlerin düşük tutulabilmesi olasılığı dolayısıyla 

tarihsel olarak alışveriş yerleri nehirlerin, yolların, ulaşım merkezlerinin yakınlarına 

kurulmuştur. Böylelikle ürünleri daha düşük maliyetle alıcılara ulaştırabilme hedefine 

ulaşılmaya çalışılmıştır (Junglas, 2003, s. 7). 

Günümüzde g-ticaret ortadan kalkmamış olup, halen kullanılmaktadır. Ancak 

gelişen teknolojiler ile birlikte daha dinamik bir yapıda g-ticaretin gerçekleşmesi ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır. U-ticaretin önemli bir yanı olarak fiziksel ve elektronik pazar alanlarının 

birbirlerine entegre olması dolayısıyla g-ticaret, u-ticarete geçişin ilk evresini 

oluşturmaktadır (Jelassi, Enders, ve Martínez-López, 2014, s. 287). 

1.1.3.2. G-Ticaretten E-Ticarete Geçiş 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler, fiziksel olarak gerçekleşen 

ticari faaliyetler üzerinde etkili olmuştur. Ticari iletişimler ve etkileşimler elektronik 

ortamda internet bağlantısı ile sağlanmaya başlanmıştır. Bu ilerlemeler ticarette yeni bir 

dalga olan elektronik ticaret (E-commerce) aşamasına geçişi başlatmıştır. 
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E-ticaret geniş bir perspektiften bakıldığında işletme performansını geliştirmek için 

bilgisayar ağlarının kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Kar oranının yükselmesi, 

pazar payı elde etme, müşteri servislerinin geliştirilmesi ve ürünlerinin hızlı ulaştırılması 

gibi elektronik ortamda geliştirilebilen ölçütler, bu açıdan işletme performansına olumlu 

katkılar sunmaktadır. Elektronik ticaret, bilgi teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda 

işletme paydaşları arasında kurulan iletişimin ve etkileşimin geliştirilmesini 

gerektirmektedir (Watson, Berthon, Leyland, ve Zinkhan, 2007, s. 5).  

Elektronik ticaret ile birlikte fiziksel olarak ticaret alanına erişme zorunluluğu 

ortadan kalmış, elektronik olarak işlem yapabilme kolaylığı gelmiştir. E-ticaret, 

elektronik olarak ulaşılabilirlik (reachability), erişilebilirlik (accesibility), konumlama 

(localization) ve teşhis etme (identification) gibi yapısal özellikleri bireylerin/ 

tüketicilerin kullanıma sunmuştur (Junglas, 2003, s. 11). Bu özellikler kısaca şu şekilde 

açıklanmaktadır (Junglas ve Watson, 2003a, s. 416, 2006, ss. 573–574); 

 Ulaşılabilirlik: Diğer birey veya unsurların istedikleri zaman (haftanın 7 günü 

ve günün 24 saati), erişilmek istenen bireyle cihazını açık tuttuğu süre 

boyunca iletişim kurabilmesidir. Elektronik ticaret ortamında bu özellik, 

bireyin bilgisayarını kullanmasına bağlıdır ve bilgisayar kablo ağına bağlı 

olduğu sürece aktif olabilmektedir. 

 Erişilebilirlik: Bireylerin istedikleri zaman ağlara bağlanabilmesidir. 

Elektronik ticaret ortamında bu özellik, bireyin bilgisayar başına geçmesi ve 

bilgisayarının kablo ile ağlara bağlı olması sonucu mümkün olabilmektedir. 

 Konumlama: Kullanıcının coğrafi konum yerinin tespit edilmesidir. E-ticaret 

ortamında bireyin konumunun belirlenmesi, kullanıcı IP (internet protokolü) 

adresine göre tespit edilebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi IP adresini 

dinamik olarak değiştiren bilgisayarlardan dolayı sürekli mümkün değildir. 

 Teşhis Etme: Bilgisayarı kullanan bireyin tanınması ve diğer kullanıcılardan 

ayırt edilebilmesidir. E-ticaret açısından teşhis etme, yazılım ve donanım 

seviyeleri ile açıklanmaktadır. Yazılım seviyesinde internet tarayıcısı, 

kullanıcının çerezlerini (cookies) dikkate alarak kişiyi teşhis etmektedir. 

Ancak kullanılan bilgisayarın ev, ofis gibi ortamlarda çok sayıda kişi 

tarafından kullanılır olması ve kullanıcıların bazen yanlış bilgi verebilmesi 
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dolayısıyla net olarak teşhis edilebilmesi güçleşebilmektedir. Donanım 

seviyesinde teşhis etme ise IP adresi üzerinden gerçekleşmektedir. IP 

adreslerinin sürekli değişmesinden dolayı teşhis zorlaşabilmektedir.  

 

1.1.3.3. E-Ticaretten M-Ticarete Geçiş 

Elektronik ticaret alanında kaydedilen ilerlemeler, mobil cihazların kullanımının 

artması ile mobile doğru kaymaya başlamıştır. Elektronik ticaret ortamının mobil cihazlar 

üzerinden sunulabilmesi kolaylığı dolayısıyla elektronik ticaret yerini mobil ticaret (m-

commerce) aşamasına bırakmıştır. 

M-ticaret; kablosuz ticaret, mobil iş, mobil enformatik, mobil e-ticaret gibi 

muhtemel kavramlarla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. E-ticaret tanımına paralel bir 

mobil ticaret tanımlamasını şu şekilde yapmak mümkündür; “örgütsel performansı 

geliştirmek için işletme ve onun paydaşları arasında kurulacak iletişim ve etkileşimlerde 

kablosuz (wireless) bağlantı teknolojilerinin kullanılmasıdır” (Junglas ve Watson, 2006, 

s. 573). M-ticaret, herhangi bir yerde, kablosuz bağlantı ve kablosuz cihaz teknolojilerinin 

ticaret sistemi ile bütünleşmesini ve bu sistem içerisinde kullanılmasını gerektirmektedir. 

Ayrıca m-ticaret alanında teknoloji altyapılarının da kablosuz olarak veri ve bilgi 

transferini gerçekleştirebilmesini gerektirmektedir. Bu kablosuz işlemler; mobil 

telefonlar, kişisel asistanlar (Personal Digitial Asistant-PDA) gibi taşınabilir cihazlar 

kullanılarak yapılabilmektedir (Elliott ve Phillips, 2004, s. 3). 

Mobil ticaret ile gelen en önemli yenilik, ticari iletişim ve etkileşimlerin bir kabloya 

bağlı kalmadan taşınabilir cihazlar vasıtasıyla her yerden gerçekleştirilebilmesidir. Bu 

özellik, taşınabilirlik (portability) olarak ifade edilen, hareket halinde veya yer değiştirme 

durumlarında iletişimi sağlayan özelliktir (Elliott ve Phillips, 2004, s. 3). Diğer taraftan 

e-ticarin sunduğu ulaşılabilirlik, erişilebilirlik, teşhis etme ve konumlama özelliklerine 

taşınabilirlik özelliği hareketli olabilme (mobility) olanağı sunarak, ticari faaliyetlerin 

alanını genişletmektedir. Elektronik ticaret ile gelen bu özellikler m-ticarette; m-

ulaşılabilirlik (m-reachability), m-erişilebilirlik (m-accesibility), m-konumlama (m-

localization), m-teşhis (m-identification) olarak ifade edilmekte ve mevcut özellikler daha 

kullanışlı bir forma bürünmektedir (Junglas, 2003, ss. 10–16). İlgili özellikler kısaca şu 
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şekilde açıklanmaktadır (Junglas, 2003, ss. 10–16; Junglas ve Watson, 2006, ss. 573–575; 

Sunil Kumar, Joshi, ve Saquib, 2015, ss. 52–53; Sreeja, 2016, s. 69); 

 Taşınabilirlik: Kullanıcıların mobil cihazları her yere götürebilmesi ve bu 

cihazların taşınmaya hazır bir vaziyette olmasıdır. Taşınabilirlik bağlamında 

mobil cihazlar olarak telefonlar, PDA’lar, akıllı telefonlar ile dizüstü 

kullanılan bilgisayarların hepsi bu özelliği karşılamaktadır. 

 M-Ulaşılabilirlik: Birey ile diğer bireyler arasında 7 gün 24 saat boyunca 

iletişimin kurulabilmesi, bireyler tarafından ulaşılabilir olunması, bireyin 

mobil cihazını kapatmadığı ve ağ kapsama alanının içinde bulunduğu sürece 

bu durumun sürekli olması halidir. Gerçek manada herhangi bir yer ve 

zamanda ulaşılabilir olma durumu, taşınabilir mobil cihazlar ile mümkündür.  

 M-Erişilebilirlik: Bireyin mobil ağ kapsamı içerisinde bulunduğu sürece 

herhangi bir yerde ve herhangi bir zaman dilimi içerisinde ağlara 

bağlanabilmesini ifade eder. M-ticaret alanında erişebilme imkânı, taşınabilir 

cihazlar sayesinde gerçek anlamda kullanıcılara yer ve zaman sınırlamasını 

kaldırma olanağı tanıdığı için mobil erişilebilirlik olarak elektronik 

erişilebilirlik özelliğinden farklılaşmaktadır. Yeni nesil mobil cihazlar ve 

ağlar sayesinde kullanıcılar sürekli olarak kablosuz ağlara bağlı 

kalabilmektedir. 

 M-Konumlama: Mobil kişinin veya varlığın yerinin tespit edilebilmesidir. Bu 

özellik, mobil cihazlarda sunulan konum bazlı servislerin (location based 

services) coğrafi konumu kullanabilmesi açısından m-ticareti e-ticaretten en 

belirgin şekilde ayırabilen bir özelliktir. Bireylerin taşınabilir cihazları ile 

konumlama servisleri, bireylerin kendileri ve bu bilgileri kullanan diğer 

taraflar için konum bilgilerini sunabilmektedir. M-ticarette konumlama 

kablosuz ağlarda kullanıcının yerini tespit etmek için de kullanılabilir. 

 M-Teşhis Etme: Bireyin diğer bireylerden mobil olarak ayırt edilebilmesi 

olarak ifade edilmektedir. Mobil cihazlarda sunulan kullanıcı tanımlama 

kartları (Subscriber Identity Module-SIM) ile birey ve kullandıkları cihazlar 

tanımlanabilir. Günümüzde kullanıcı adı ve şifresi ile çeşitli tanılamalarda 

mümkündür. Böylelikle bireyler mobil ağ kapsamında bulundukları sürece 

tanılanabilir ve onlarla ticari etkileşimler kurulabilir. 
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1.1.3.4. M-Ticaretten U-Ticarete Geçiş 

Elektronik ticaretten sonra önemli bir evre olarak görülen mobil ticaret, hızlı gelişen 

teknolojiler ve kablosuz ağlar ile birlikte yeni bir aşamaya geçmek durumunda kalmıştır. 

Her yerde bilişim çağı olarak ifade edilen bu dönemde m-ticaret yerini u-ticaret aşamasına 

bırakmıştır (S. Kim, Suh, ve Yoo, 2004, s. 847). 

U-ticaret aşamasında geniş seçeneklerle ağlara bağlanma olanağının arttığı, her 

türlü mobil ve taşınmaz cihazlar ile iletişimin ve alışverişin mümkün olduğu, yapılmak 

istenen işleri herhangi bir yerde ve zamanda yapabilmenin kolaylaştığı, bireyler arasında 

ve işletmeler ile tüketiciler arasında sınırların ortadan kalktığı bir alan oluşmuştur (Yu ve 

Guo, 2008, s. 7). Bu alan içerisinde e-ticarette kullanılan ve sadece kablolu ağlara 

bağlanabilen bilgisayarlar, m-ticarette kullanılan ve kablosuz ağlara bağlanabilen cihazlar 

ile birlikte geniş perspektiften ağlara bağlanabilen her türlü cihaz kullanılabilmektedir. 

Çok çeşitli cihazların ticareti gerçekleştirmek için kullanılabilmesi, e-ticaret ve m-ticaret 

ile birlikte s-, t-, v- gibi ticaret formlarını içine alan u-ticaret formunun yaygınlaşmasını 

mümkün kılmıştır (Manvi, Nalini, ve Bhajantri, 2011, s. 434). Bu ticaret formlarına u-

ticaret bağlamında çalışmanın ilerleyen kısımlarında yer verilmiştir. 

E-ticaret ile birlikte gelen ulaşılabilirlik, erişilebilirlik, teşhis etme ve konumlama 

özellikleri, m-ticaret ile birlikte ortadan kalkmamış olup, taşınabilirlik özelliği ile daha 

kullanışlı mobil hale (m-ulaşılabilirlik/erişilebilirlik/teşhis/konumlama) dönüşmüştür. 

Benzer şekilde bu özellikler u-ticaret evresinde ise erişebildikleri son kullanışlılık 

aşamasına ulaşmışlardır. İlgili özelliklerin bu evrede daha dinamik ve etkili kullanım 

alanı bulduğundan söz etmek mümkündür (Junglas ve Watson, 2003b, s. 7).  

M-ticaret aşamasından u-ticaret aşamasına geçişte temel farklılık teknolojik 

düzeyde yaşanmıştır. Her yerde bilişim teknolojilerinin aralarında nasıl iletişim 

kuracağını gösteren, Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for 

Standardization-ISO) tarafından 1979 yılında geliştirilen Açık Sistemler Arabağlaşım 

(Open Systems Interconnection-OSI2) referans modeli baz alınarak farklılıkları genel 

olarak açıklamak mümkündür. Buna göre yedi katmandan oluşan bu modelde, en alt 

                                                 
2 Detaylı bilgi için bakınız; (Özhan, 2006; Wikipedia.com, 2019b). 
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katmandan başlamak üzere her bir katman bir üst katmana hizmet eder ve tüm katmanlar 

birbirleri ile uyumlu olur. Böylelikle farklı cihazlar ortak bir ağda iletişim kurabilirler. 

Ancak bu katmanlar m-ticaret aşamasında kullanım sınırlılığı göstermiş olup, mevcut 

sınırlılıklar u-ticaret aşamasında geliştirilen uygulamalar (aplications), ağlar (networks), 

cihazlar (devices) ve  senkronizasyon (syncronization)  özellikleri ile ortadan kalkmıştır 

(Junglas ve Watson, 2003b, s. 7). İlgili özellikleri şu şekilde açıklamak mümkündür 

(Junglas, 2003, ss. 19–22; Junglas ve Watson, 2003b, ss. 8–9; Sreeja, 2016, s. 69); 

 Uygulamalar: Mobil cihaz kullanıcıları cihazlarının özelliklerini kullanmayı, 

ilk kez bilgisayar kullanan ve bilgisayarın özelliklerini kullanmayı öğrenen 

birine göre daha hızlı öğrenmektedir. Ancak mobil cihazların 

yapabileceklerinin henüz istenildiği kadar gerçekleştirilememesi dolayısıyla, 

mobil cihazlar sadece sesli iletişimi sağlama, temel planları kaydetme gibi 

basit işler için kullanılmaktadırlar. Bu durum mobil cihazları sınırlandıran 

teknolojik gerekçelerle yapılamayan uygulamaların eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır. Ağ bağlantıları, cihazlar ve verilerin birleşebilmesi ile 

kullanılan cihazlar daha geniş bir fonksiyonelliğe kavuşmakta olup, evrensel 

olarak kullanılabilir. Bu şekilde uygulamalar, u-ticaret aşamasında cihazların 

fonksiyon sınırlılığından kaynaklanan önemli bir boşluğu ortadan kaldıracak, 

u-ticaretin etkin yapılmasını sağlayacaktır. 

 Ağlar: Farklı ağ standartlarının farklı ülkelerde/ bölgelerde kullanılması 

sonucu, mobil olarak her türlü ağa (2G/3G/4G/5G/Wi-Fi/Bluetooth gibi) 

bağlanma problemleri ortaya çıkmaktaydı. Ancak 2000’li yıllardan sonra 

mobil cihaz üreticilerinin ve ağ sağlayıcılarının katkısı ile evrensel olarak her 

yerde ağlara bağlanabilmek mümkün hale gelmiştir. Bu sayede tek bir cihaz 

ile çok farklı özelliklere sahip ağlara bağlanılabilirken, farklı bölge/ülke 

sınırlaması ortadan kalkmıştır. Bu şekilde ticari faaliyetler bağlantı 

sınırlaması olmadan her yerden yapılabilir hale gelmektedir. 

 Cihazlar: Gelişen ve yaygınlaşan teknolojiler ile birlikte bireyler bazı 

görevleri/işleri yerine getirmek için çok çeşitli elektronik araçlar arasında 

seçimler yapabilmektedir. Kullanışlılık ve kolaylık açısından çeşitli 

cihazların yerine getirdiği işler, mobil cihazlar (ör: telefon, saat, küpe, 

bileklik, deri altı çip vb.) üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir (ör.: ev 
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ısıtma sisteminin eve gitmeden telefondan kontrol edilmesi, anahtar yerine 

akıllı saatin kullanılması gibi). Bu gelişmeler ticari açıdan çok çeşitli 

cihazların ticari etkileşimlerde kullanılmasını mümkün kılarken aynı 

zamanda çeşitli taraflar için (ör.: satıcı işletme, aracı, banka, vb.) gereken 

verileri toplamasına olanak tanımaktadır. 

 Senkronizasyon: Gelişen teknolojiler ile birlikte cihazlar arasında entegre 

ve senkronize veri transferi mümkün hale gelmiştir. Mobil cihaz üzerinden 

kaydedilen bir veri, diğer kullanılmakta olan cihazlara geçiş yapıldığında 

kolaylıkla görünebilmektedir (ör.: mobil telefondan takvime kaydedilen bir 

yapılacak listesinin, sabit bir bilgisayara geçildiğinde senkronize bir şekilde 

takvim üzerinde görünmesi gibi). Bir cihaz vasıtasıyla yapılan veri 

girişi/değişikliği başka cihazlara veya uygulamalara geçildiğinde otomatik 

olarak senkronize edilmektedir. Günümüzde cihazlar arasında (telefon-

bilgisayar, vb.), ağlar arasında (bulut depolama, vb.) ve uygulamalar arasında 

(rehber, mail, alışveriş, vb.) veri senkronizasyonu otomatik yapılmaktadır. Bu 

gelişmeler ticari açıdan elde edilen veya kullanılmakta olan verilerin, başka 

cihazlar üzerinden anlık olarak senkronize edilmesini mümkün kılmaktadır. 

M-ticaret sadece ticari işlemlerin gerçekleşmesini mümkün kılan kablosuz ağ 

bağlantısı üzerine kurulu iken, u-ticaret 4u yapısı üzerine kuruludur. Aynı zamanda u-

ticaret her yerde bilişim teknolojileri ve yukarıda ifade edilen uygulamalar, ağlar, cihazlar 

ve senkronizasyon özelliklerini de içinde barındırır. Bu özelliklerin bir kısmı günümüzde 

aktif olarak kullanılabilirken, bütün özelliklerin tam olarak kullanılabilmesi için zamana 

ihtiyaç vardır (Sheng vd., 2008, s. 347).  

Yakın zamanda akıllı telefon fonksiyonelliğine sahip bileklik, saat, gözlük vb. 

taşınabilir cihazların da benzer kullanışlılık düzeyine ulaşacağı öngörülmektedir. 

Taşınabilir cihazlar dışında masaüstü gibi taşınamayan ancak kullanıcı ile sürekli iletişimi 

mümkün kılan buzdolapları, klimalar, güvenlik sistemleri, ulaşım araçları vb. gibi araç ve 

cihazlar da u-ticaret etkileşimini gerçekleştirmek için benzer şekilde kullanılabilir. 

Böylelikle bir alışveriş listesi günlük hayatta kullanılan çok çeşitli cihazlar üzerinden 

oluşturulabilirken, gereken bilgiler bütünleşik ve sürekli olarak senkronize edilebilir 

(Watson, 2000). 
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Şekil 1.3. Son Ticaret Formu Olarak U-ticaret 

Kaynak: Junglas, 2003, s. 23; Junglas & Watson, 2003b, s. 9‘dan yararlanılarak yazar 

tarafından hazırlanmıştır 

U-ticaret aşamasına coğrafi ticaret, elektronik ticaret ve mobil ticaret ile birlikte 

kullanımda olan özellikler ortadan kalkmamıştır. Mevcut özellikler u-ticaret ile birlikte 

bir arada ve en gelişmiş halleri kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 1.3). Bu özellikleri genel 

olarak u-ticaretin 4u yapı özelliği olarak her yerde, özel, evrensel ve birleşik yapıları ile 

açıklamak mümkündür (Junglas, 2003; Junglas ve Watson, 2003b, s. 19; Sheng vd., 2008, 

s. 347; Mannan, 2013, s. 3). 

1.1.3.5. E-Ticaret, M-Ticaret ve U-Ticaret Arasındaki Farklılıklar 

U-ticareti diğer ticaret formlarından ayıran en belirgin özellik 4u yapısı özelliğidir. 

Bu özelliklere göre mobil uygulamalar kullanılarak yapılan ticari işlemler ile uygulamalar 

arasında ve cihazlar arasında veri senkronizasyonu yapabilme, çeşitli cihaz seçenekleri 

dahil olmak üzere özellikle mobil telefon kullanılarak yapılan işlemler, işlemleri 

gerçekleştirmek için kablosuz ağların kullanılması (kablolu iletişim dahil olmak üzere) 

u-ticaretin günlük hayatta kullanıldığına dair örnekler olarak gösterilebilir. Ayrıca 

erişilebilirlik/ ulaşılabilirlik/ teşhis etme/ konumlama özelliklerinin mobil bir şekilde 

daha fonksiyonel olarak kullanılabilmesi u-ticaretin daha yaygın kullanılabilirliğini 

mümkün kılmaktadır. Özellikle m-ticaret ile kullanılmaya başlanan konum bazlı servisler 

u-ticaret aşamasında daha zengin bir hale gelmiş olup, m-ticarette kullanıldığı gibi sınırlı 

düzeyde değildir. Bu açıdan konum bazlı servisler, u-ticareti diğer ticaret formlarından 

ayırt eden bir özellik olarak değerlendirilebilir (Manvi vd., 2011, s. 435). 



16 

 

 

 

Tablo 1.1. E-Ticaret, M-Ticaret ve U-Ticaret Arasındaki Farklar 

Kaynak: K.-H. Lee & Kim, 2004, s. 5; Wu & Hisa, 2004, ss. 393–394, 2008, s. 100 

Elektronik, mobil ve u-ticaret arasındaki farklılıklar genel olarak Tablo 1.1’de 

gösterildiği gibidir.  U-ticarette bağlantı altyapısı olarak çok geniş bağlantı seçenekleri 

sunulmakta ve ağ sınırlamaları bulunmamaktadır. U-ticaretin gerçekleşmesi noktasında 

çok çeşitli cihazlar kullanılabilirken, cihazlar arasında veri bütünlüğü söz konusudur. 

Çeşitli cihaz kombinasyonu ve entegrasyonu ile daha kişisel hizmet sunmak için konum 

bazlı servisler ön plandadır. İhtiyaçların karşılanması için zengin içeriklerin oluşturulması 

noktasında siber medya kullanılmaktadır ve durumsal ihtiyaçların tespiti önemlidir. 

İşletme potansiyeli olarak u-ticaret henüz erken safhalarında bulunmakta olup, geniş bir 

kullanım alanı (ör: ev, iş, kamusal alanlar vb.) potansiyeline sahiptir. Tüm iş ve iletişim 
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süreçlerinde işletme ile paydaşları arasında yer ve zaman sınırlamasını ortadan 

kaldırmaktadır.  

U-ticaret dışındaki diğer ticaret formları, ileriye dönük olarak işletme ve paydaşları 

arasında çok çeşitli engelleri beraberinde getirebilmektedirler. Bu engellemeler işletmeler 

için sınırlı iletişim seçenekleri ile tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarını gidermelerinde daha az 

bilgi kullanmalarına neden olmakta ve etkileşim kurabilme noktasında daha az seçenek 

ile yetinmelerine yol açmaktadır. Aynı zamanda kullanıcıları çok cihaz taşımaya 

yöneltirken, kullanıcıların bu cihazlardan düşük verimlilikte yararlanabilmeleri sorununu 

ortaya çıkarmaktadır. Diğer ticaret formları arasında bilgisayar ve mobil telefonlar 

dışında kalan cihazların kullanılamaması, bilgisayar ve mobil telefonların da çok 

fonksiyonlu kullanılamaması dolayısıyla, işletme paydaşları arasında karşılıklı etkileşimi 

ve bağlı alışverişi sınırlı bilgilerle gerçekleştirme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. U-

ticarette yukarıda ifade edilen sınırlamalar ortadan kalkmaktadır. 

1.1.3.6. Endüstri 4.0 

Son yüz yıllık zaman dilimi içerisinde bilgi iletişim teknolojilerinde kaydedilen 

gelişmeler endüstriyel devrimlerin yaşanmasına neden olmuştur. İçinde bulunulan 

endüstri 4.0 devrimi kendisinden önce gerçekleşen üç devrim ile günümüze kadar 

evrilmiştir. Buharlı makinelerin üretimde kullanılması endüstri 1.0 olarak açıklanırken, 

endüstri 2.0 ise elektrik gücünün makinelerde ve üretimde kullanılması ile ortaya 

çıkmıştır. Bilgisayar destekli teknolojilerin kullanımı ile makinelerin otonomlaşmaya 

başlaması endüstri 3.0 aşamasını başlatırken, 2011 yılından itibaren kablosuz ve tamamen 

akıllı bilişim teknolojilerin üretim ve yönetimde kullanılması ile endüstri 4.0 ortaya 

çıkmış bulunmaktadır. Bu dönem akıllı üretimin yapılabildiği ve tüketicilerin 

ihtiyaçlarının doğrudan karşılanabildiği faaliyetleri içermektedir (Mohanta, Nanda, ve 

Patnaik, 2020, ss. 3–4). Üretim yönetimindeki iyileştirmelerden görüleceği üzere endüstri 

4.0, makine-makine iletişimi ve insan-makine etkileşimi dahil akıllı ve iletişim 

sistemlerinin kurulmasına odaklanmaktadır (Salkin, Oner, Ustundag, ve Cevikcan, 2018, 

s. 5). 

Bilgi iletişim teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler ile birlikte çeşitli kaynaklardan 

elde edilen veriler ile tüketici ihtiyaçlarının giderilebilmesi mümkün olmaktadır. Mevcut 
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ihtiyaçlar karşılanırken makineler arası ve makinelerle insanlar arası veri transferi söz 

konusudur. Yapılmak istenen iş ve işlemlerde bilgilerin varlığı esas alınmaktadır. Tüm 

bu süreçte gerçekleşen faaliyetlerin sürdürülebilir olması için işletmeler arası işbirliği 

kaçınılmaz olmakla birlikte, fiziksel ve dijital alanlarda bütünleşik hareket etme 

mecburiyeti kaçınılmazdır (Banger, 2016, ss. 65–66). Çeşitli zorunluluklar ve değişim 

trendi doğrultusunda ticari açıdan mevcut ticaret yaklaşımlarının da dönüşmesi veya 

geliştirilmesi beklenen bir durumdur. Bu açıdan endüstri 4.0 ile birlikte kullanılan 

teknolojilerin u-ticaret ile ortak olduğu, endüstri 4.0 ile daha çok üretim kısmı 

kastedilirken, u-ticaret bağlamında ilgili teknolojiler ile daha geniş bir faaliyet alanının 

kastedildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. İlgili detaylara çalışmanın diğer kısımlarında 

yer verilecektir. 

1.1.4. U-Ticaret Teorisi 

Bu kısımda u-ticaret teorisinin ortaya çıkma nedenlerine, ilişkili kavramlara, 

teorisine yönelik eleştiri ve desteklere değinilecektir. 

1.1.4.1 U-Ticaret Teorisinin Ortaya Çıkışı ve Nedenleri 

Geçmiş zamanlardan beri maliyeti düşük tutmak için ulaşım yollarında, nehirlerin 

kenarlarında, nüfusun yoğun olduğu yerlerde genel olarak konumlanmayı öngören 

coğrafi ticaret (Junglas, 2003, s. 7), yerini internet vasıtasıyla tüm ödeme ve değişim 

işlemlerinin yapılmasını mümkün kılan elektronik ticarete bırakmıştır. Elektronik ticaret 

aracılığıyla tüketiciler ürünlere ilişkin bilgilere ulaşabilmekte ve ödeme 

yapabilmektedirler. İşletmeler satın alınan ürünleri tüketicilerin adreslerine 

yollayabildikleri web tabanlı mağazalar ile coğrafi ticaretin değişimini sağlamaya 

çalışmaktadırlar. Ancak u-ticaret anlayışı, işletmeler, tüketiciler ve diğer paydaşlar 

arasında her türlü değişimin değerini içeren ekonomik sınırları çok daha öteye taşıyarak 

genişletmektedir (Bredican, 2016, s. 24) 

Watson ve arkadaşları (2002) u-ticaret teorisini açıklarken ticaret doğasının 

20.yy’da fizik ve sanat alanında yaşanılan bazı gelişmelerle paralellik gösterdiğini 

belirtmişlerdir. Fizikçiler Einstein’ın (1905) görelilik kuramını ortaya atmasına kadar, 

Newton mekaniği ile yetinmekteydiler. Zamanının ötesine ışık tutan bu kurama göre ışık 

hızına yakın bir hızda yolculuk yapılırsa nesnelerin şekillerinin sapmalara yol 
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açabileceği, evrenin göreceli hızlarda şekil, boyut ve hacim üzerinde etkilerinin olacağını 

ifade etmişlerdir. Benzer şekilde sanat alanında Picasso, Matisse ve Duchamp gibi 

kübistlerin3 zaman ve yer konusunda realist bakış açısının dışına çıkarak nesneleri farklı 

yorumlamaları insanların bakış açılarını genişletmiştir. Görelilik kuramında ışık hızının 

sürekli olduğunu, kübistlerin ışığı farklı yansıttığını, ticaret alanında u-ticaretin ise 

elektromanyetik spektrumu ve ışığı kullandığı belirtilmektedir. İlişkili olarak u-ticaret, 

işletmelerle tüketicilerin etkileşimlerin ışık hızında, değişen yer ve zaman koşullarına 

göre yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu açıdan üç boyutlu işletmelerin iki boyutlu web 

sayfalarıyla basıklık gösterdiği, çoklu bağlanabilme seçeneğinin (ev telefonu, iş telefonu, 

mail vb.) genellikle erişilebilir olmak için mobil telefona dönüştüğü çağda, ticaret ve 

pazarlama faaliyetlerinde form değişikliğine gitmesi gerekliliği belirtilmektedir (Watson 

vd., 2002, s. 333). 

 

Şekil 1.4. Teknoloji ve Bilgi Sisteminde İş/Görev İlerleme Döngüsü 

Kaynak: Junglas ve Watson, 2006: 570 

U-ticaret teorisini Junglas ve Watson açıklarken yapılmak istenen iş veya görev ile 

buna bağlı teknoloji ve ilgili bilgi sistemi üçlüsünü kullanmışlardır (Şekil 1.4). İlk 

çağlardan itibaren insanlar hayatlarını sürdürebilmek için avlanmak, birleştirmek, 

hazırlamak gibi basit işleri yerine getirmekteydiler. Hayatlarını sürdürmek zorunda olan 

insanlar yontma taşlar hazırlayarak, avlanma ve etleri küçük parçalara ayırma görevlerini 

gerçekleştirmişlerdir. Bu taşları istedikleri biçime sokabilmek için gereken taş seçimi ve 

taşların hazırlanması noktasında teknolojik bilgi süreklilik kazanmıştır. İş, teknoloji ve 

                                                 
3 Detaylı bilgi için bkz; (Arthipo.com, 2016) 
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bilgi sistemi üçlüsü yapılacak işi ilerletme döngüsü içerisinde birlikte gelişmiştir. 

Yapılacak olan iş (yemek hazırlamak gibi) kendisine bağlı olan teknolojinin (eti 

doğramak ve parçalara ayırmak gibi) gelişmesine neden olurken, bu durumlar teknolojik 

bilgi iletimini sağlayan bilgi sistemini oluşturmaktadır. Oluşan bu bilgi sistemleri pek çok 

alanda ve yapılan pek çok inovasyonla (alfabe, dokuma tezgâhı, makineler gibi) toplum 

hayatına önemli katkılar sunarken, bu inovasyonların (akıllı nesleler, iletişim teknolojileri 

gibi) gelişimi günümüzde hala devam etmektedir. Ticaret noktasında pek çok kolaylık 

sağlayabilen yeni nesil bilgi sistemlerinin yetenekleri, gidişatı ve kapasiteleri artan bilgi 

ihtiyacı ve değişen koşullara uyum sağlama gerekliliğinden dolayı yeni bir ticaret 

formuna olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. U-ticaret olarak ifade edilen bu ticaret formu, 

içinde barındırdığı  4u yapısı ile arzulanan yoğun bilgi akışını sağlayabilmekte ve olası 

gelecek ticaret biçimlerine ışık tutmaktadır (Junglas ve Watson, 2006, ss. 569–570). 

Doğrudan veya dolaylı olarak bazı sınırlılıkların üstesinden gelmek, icat edilen bilgi 

teknolojisi yeniliklerinin amacı durumundadır. U-ticaret teorisinin odak noktasını pek çok 

bilişim teknolojisi inovasyonları desteğiyle zaman ve yer sınırlamalarının üstesinden 

gelmek olarak belirtmek gerekir. Bu durum bir düşüncenin yazılı bir şekilde farklı zaman 

dilimlerine ulaştırılması ve farklı yerlere taşınabilmesi şeklinde örneklendirilebilir. 

Böylelikle ilgili bilgi transferi konusunda yer ve zaman sınırlılıklarının üstesinden bu 

şekilde gelinmesi mümkün olmaktadır (Junglas ve Watson, 2006, s. 571). Sınırlı bilgi 

teknolojilerinin ticari faaliyetlerde kullanılması mevcut sınırlılığın ortadan kaldırılmasını 

engellemekte olup, yeni teknolojilerin ticari faaliyetlerde kullanılması u-ticaretin 

kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. U-ticaretin ortaya çıkmasında u-ticaretin gelişimi 

kapsamında kaydedilen gelişmelerin (Bkz. Bölüm: 1.1.3 U-Ticaretin Gelişimi) dikkate 

alınması ve her bir ticaret biçiminden diğer bir forma geçişte meydana gelen ilerlemelerin 

yaşanması önemlidir.  
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Şekil 1.5. Gerçek ve Dijital Ortamların Her Yerde Bilişim Teknolojileri Aracılığıyla 

Bütünleşmesi 

Kaynak: Fleisch vd., 2005, s. 8 

Bilişim teknolojilerinin küçük boyutlara sığması ve bireysel veya organizasyonel 

bilgi işlem sistemlerinin geniş kullanım alanı bulması, fiziksel dünyaya ilişkin gerçek 

durumların otomatik olarak dijital ortama taşımalarına olanak tanımaktadır (Şekil 1.5). 

Böylelikle dijital dünya ile gerçek dünya birbirine daha yakınlaşırken, bu durum ticari 

açıdan pek çok yenilik olanağını da beraberinde getirmektedir (Fleisch vd., 2005, s. 8). 

Kullanıcılar bu teknolojileri kullanırken varlıklarından haberdar olmazlar (veya haberdar 

olmaya ihtiyaç duymazlar). Bu yenilikler vasıtasıyla kullanıcıların durumsal ihtiyaçları 

zaman ve yer sınırlaması oluşmadan giderilebilir. Bunu mümkün kılan günlük hayatta her 

nesnede var olan her yerde bilişim teknolojileri olarak ifade edilen teknolojik gelişmeler 

gösterilebilir (Chang, 2012, s. 1). Her yerde bilişim teknolojisinin, yeni bir ticaret formu 

olarak u-ticareti ortaya çıkaran önemli bir teknolojik gelişme olarak değerlendirilmesi 

mümkündür. Mevcut teknolojiler ile birlikte ihtiyaçlara istenildiği kadar yanıt veremeyen 

ticaret biçimlerinin dönüşmesi gerekliliği açıktır. 

Ancak her yerde bilişim teknolojileri alanında kaydedilen gelişmeler ile sadece 

elektronik alanda iletişim ve etkileşim kurmanın yetersiz olduğu, bunları aynı zamanda 

fiziksel ve elektronik alanda bir arada ve sürekli gerçekleştirmenin gerekliliği doğmuştur. 

Kaydedilen gelişmeler neticesinde bilgi odaklı ticari etkileşimi her iki alanda ve 
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sınırlamalar olmadan gerçekleştirmek mümkün hale gelmiştir. Taşıma, üretim, yönetim 

gibi faaliyetlere ilişkin sınırlılıklar, yer ve zaman gibi engellemeler, her iki alanda da yer 

alabilen bilgilerin etkin ve geniş kullanılması ile ancak ortadan kaldırılabilir (K.-H. Lee 

ve Kim, 2004, s. 1). Bu doğrultuda her iki alanda da kullanılabilir ticaret biçimi olarak u-

ticaretin gerekliliği ön plana daha çok çıkmaktadır. 

Günümüz bilgi iletişim çağında pek çok alanda etkisini göstermeye başlayan her 

yerde bilişim teknolojileri, nesnelerin içine gömülü, bulundukları yerlerde var olan ve 

hatta insan bedenine entegre edilmiş, bilgi işleme yeteneği ve kablosuz bağlantı olanakları 

ile önceki inovasyonlardan ayrılmaktadır. Özellikleri sebebiyle her yerde bilişim herhangi 

bir yerde ve herhangi bir zamanda amaca göre bilgilerin elde edilmesi ve bu bilgilerin 

işlenmesini sağlamak için kaynaklara erişmeyi kolaylıkla mümkün kılmaktadır (Roussos, 

2006, s. 1). Her yerde bilişim teknolojileri yaygın ağlar sayesinde sabit bilgisayarlar dahil 

olmak üzere her türlü cihazlar vasıtasıyla insanların hayatlarını kolaylaştırmakta 

(Nakajima, 2002, s. 2), insan hayatına değer katmaktadır. Bu değerin u-ticaret ile birlikte 

sunulabileceği belirtilebilir. 

U-ticaretin yapılabilmesini mümkün kılan her yerde bilişim teknolojileri (J. H. Suh, 

Bae, ve Park, 2006, s. 183), düşük mikroişlemci maliyetleri ve her yerde kablosuz 

bağlanabilme olanakları ile günlük hayatta kullanılan buzdolabı, bulaşık makinesi, mobil 

cihazlar, otomobiller, ısıtma-soğutma sistemleri gibi pek çok cihazda görülebilir. Her 

yerde bilişim cihazlarının mobil olarak kontrol edilebilmesi, mobil cihazlar ile her yerde 

bilişim teknolojilerinin kontrolünü ve etkileşimini de arttırmaktadır (Gershman, 2002, ss. 

37–38). Bireyler mobil telefon gibi cihazlarla uzaktan ev ısıtma-soğutma sistemlerini 

kontrol edebilirken, daha iyi ekran ihtiyacı hissettikleri anda bu kontrolü kolaylıkla büyük 

ekranlı mobil veya sabit cihazlara aktararak bu cihazlar aracılığıyla da 

yapabilmektedirler. İlgili kolaylıklarla birlikte bilişim teknolojileri istenildiği taktirde 

etkileşime otomatik olarak da geçebilir. Bu duruma kaza anında ilk yardım, güvenlik, 

teknik servis gibi olanakların kolaylıkla kişiye ulaşabilmesini sağlayan yeni nesil 

otomobiller ile birlikte sunulan hizmetler örnek olarak verilebilir.  
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Şekil 1.6. U-Ticaret Doğrultusunda Kanallar ve Tüketici Etkileşimi 

Kaynak: Gregory, 2015 

Gelişen bilgi eletişim teknolojileri ile birlikte tüketicilerin ihtiyaçlarının tek kanal, 

çok kanal, çapraz kanal ve çoklu kanallar üzerinden yapılmasının ticari engellemeleri 

ortadan tam olarak kaldırmayacağı ifade edilebilir. Mevcut engellemelerin kaldırılması 

için tüm kanalların bütünleşik olarak tüketiciye yönelik ortak bir ekran sunacak şekilde 

tasarlanmasına ve işletmelerin tüketicilere tüm kanallar üzerinden aynı anda 

ulaşabilmesine ihtiyaç doğurmuştur (Şekil 1.6). Çeşitli sınırlılıkları ortadan 

kaldırabilmesi dolayısıyla teoriye yönelik araştırmacılar, u-ticareti 4u yapısı (her yerde, 

evrensel, özel, birleşik) özelliği üzerine kurmuşlardır (Watson vd., 2004, s. 36). Buna göre 

bu yapı özelliklerinin her bir unsuru kısaca şu şekilde açıklanabilir ( Watson, 2000; 

Watson vd., 2002; Junglas ve Watson, 2006; McGuigan ve Manzerolle, 2014);  

 Her yerde yapısı; herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda kesintisiz ve 

sürekli bağlanabilmeyi vurgularken (mikro bilgisayarlar, cihazlar, fiber 

altyapı, ağlar vb.), tüketici ile alıcının her yerde etkileşime girebileceğini 

ifade etmektedir.  

 Özel yapısı; gereken bilgiler, tüketicinin konumu, önceden belirlenebilen 

özellikleri ve anlık ihtiyacı dikkate alındıktan sonra satıcının buna göre 

çözümler sunmasını gerektiren, tüketici merkezli olan bir yapıyı 

göstermektedir.   

 Evrensel yapısı, engellemelere ve sınırlandırmalara takılmadan her yerde 

kullanılabilir olmayı ve kullanabilmeyi ifade etmektedir.  
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 Birleşik yapısı; cihazlar ve sistemler arasında uyumluluğunun olması 

gerekliliğini, merkezi bir sinir sistemi gibi çalışmayı belirtmektedir. 

1.1.4.2. U-Ticaret Teorisi ile İlişkili Kavramlar 

U-ticaret denildiğinde öncelikli olarak her yerde bilişim kavramının bilinmesi ve 

özelliklerinin anlaşılması gerekmektedir. U-ticaretin yapılabilmesinin temelini oluşturan 

her yerde bilişim teknolojilerinin ve benzer kabul edilen yaygın bilişimin teknolojilerinin 

açıklanmasına ihtiyaç vardır. Aynı zamanda ilişkili olarak göçebe bilişim ve nesnelerin 

interneti kavramlarının da açıklanmasında fayda vardır. 

1.1.4.2.1. Her Yerde Bilişim  

Her yerde bilişim/hesaplama (computing) farklı ülkelerde veya kıtalarda eş anlamlı 

olarak farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yerde 

(ubiquitous) veya sürekli/yaygın (pervasive) bilişim olarak ve Avrupa’da kaybolan 

(disapperaring) veya çevreleyen (ambient) bilişim olarak kullanılmaktadır. Uzak doğu 

ülkesi olan Japonya’da ise her yerde ağlar (ubiquitous network) olarak kullanılırken, 

Güney Kore’de her yerde cihazlar (ubiquitous appliance) olarak bilinmektedir (N. J. Jeon, 

Leem, Kim, ve Shin, 2007, s. 1230). Genel olarak benzer anlamda farklı isimlerle ifade 

edilen bu kavramlar Tablo 1.2’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 1.2. Her Yerde Bilişim Kavramının Benzer Kullanımları 

Ülke/Bölge Avrupa 
Amerika Birleşik 

Devletleri 
Japonya Kore 

Kullanılan 

Kavram 

Kaybolan Bilişim 

 (Disappearing 

Computing) 

 Çevreleyen Bilişim 

 (Ambient Computing)  

Her Yerde Bilişim 

(Ubiquitous Computing) 

 Sürekli Bilişim 

 (Pervasive Computing) 

Her Yerde 

Ağlar  

(Ubiquitous 

Network)  

Her Yerde Cihazlar 

(Ubiquitous Appliance) 
Her Yerde Sensör Ağları 

(Ubiquitous Sensor 

Network) 

Kaynak: N. J. Jeon vd., 2007, s. 1230 

Her yerde bilişim kavramı ilk defa PARC araştırma merkezi-Xerox’ta çalışan Mark 

Weiser tarafından 1988 yılında ortaya atılmıştır. Weiser gelecek yıllar içinde görünmeyen 

bilgisayarların günlük hayatta yer alan nesneler içinde bütünleşik olarak var olacağını, 

böylelikle nesnelerin kesintisiz bir şekilde ağlar vasıtasıyla iletişim kurabileceğini 

belirtmiştir (Weiser, 1991, ss. 94–105). Her yerde bilişimin felsefesi özel amaçlı cihazlar 

açısından küçük ve akıllı cihazları, giyilebilir teknolojileri, kablosuz iletişim kurabilen 
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cihazları ve mobil cihazları kapsayarak her yerde mümkün olan iletişimi kurmaktır. Bu 

iletişimi kurarken kimsenin bu teknolojilerin farkına varmadığı, cihazların ve ağların 

oluşturduğu ortamı kullanır (Korkmaz, 2006, s. 436). 

Her yerde bilişim herhangi bir yerde, herhangi bir alanda ve herhangi bir zamanda 

iletişim kurmanın ve bilgiyi paylaşmanın mümkün olduğu, bilgisayarların nesnelerin 

içinde görünmeden yer alarak bütünleştiği ve nesnelerin birbirlerine bağlanabildiği 

teknoloji çevresi olarak tanımlanmaktadır (N. J. Jeon vd., 2007, s. 1230).  

 Her yerde bilişimin amacı, boyutları itibariyle taşınabilmesi mümkün ve bilişim 

özellikleri sayesinde eşdeğer araçlar vasıtasıyla geleneksel kişisel bilgisayarların yerini 

almaktır. Bu değişimi sağlarken kullanıcılar arası ilişkileri dönüştürerek, bu teknolojik 

cihazları daha az araya giren veya fark edilmeyen unsurlar olarak kullanıma sunmaya 

çalışır. Böylelikle daha geniş kullanım alanı (ev, sağlık, ulaşım, vb.) bulabilmektedirler 

(Barbato vd., 2014, s. 18). Bu şekilde var olan, nesnelerin içinde bulunabilen bilgisayarlar 

nesneleri akıllı kılarken, içinde bulundukları ortama ilişkin bilgi toplayarak değişiklikleri 

algılayan bir ortamı oluştururlar. Bu şekildeki bir ortamda 5H (herhangi bir zaman, 

herhangi bir yer, herhangi bir ağ, herhangi bir cihaz ve herhangi bir servis) durumlarına 

göre değişen ihtiyaçlara çözümler üretmeye çalışabilirler (Chang, 2012, s. 2). 

Her yerde bilişimi “herhangi bir zaman, herhangi bir yer” bilişimi olarak ifade eden 

Lyytinen ve arkadaşları (2004) her yerde bilişimi, insanların yaşamlarına ve fiziksel 

dünyaya entegre olmuş bilgisayarların oluşturduğu sosyo-teknik bir olgu olarak 

değerlendirirler. Her yerde bilişim teknik açıdan otomatik ya da yarı otomatik olarak 

yapılmak istenen işlerin yerine getirilmesine olanak sağlayan, mobil ve kablosuz 

cihazların bütünü olarak dikkate alınabilir. Sosyal açıdan zaman ve yer kaygısı gütmeden 

insanların birbirleriyle iletişim kurmalarına ve etkileşim halinde olmalarına olanak 

tanıması, her yerde bilişimin unsurlarının sosyal etkisini gösterir (Lyytinen vd., 2004, s. 

709).  
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Şekil 1.7. Her Yerde Bilişimin Genel Özellikleri 

Şekil 1.7’da görüldüğü üzere Kwon, Yoo ve Suh (2005) her yerde bilişimin genel 

özelliklerini bütünleşiklik, değişkenlik, göçebelik, görünmezlik, proaktiflik ve 

taşınabilirlik olarak belirtmiştir. Bu özellikleri kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür 

(Kwon, Yoo, ve Suh, 2005, s. 152); 

 Bütünleşiklik; akıllı küçük cihazların fiziksel dünyanın içine gömülü olması 

ve sabit ve/veya kablosuz ağlara bağlı bulunması, 

 Değişkenlik; kullanıcı cihazlarının esnek ve mobil ağ altyapısına bağlı 

olması, 

 Göçebelik; sistemin zengin bir dizi bilişim ve iletişim olanaklarını ve 

servislerini, hareket halinde olan kullanıcılara (göçebelere) şeffaf, bütünleşik, 

elverişli ve uyarlanabilir bir şekilde sunması, 

 Proaktiflik; sistemin kullanıcıların hizmet kalitesini arttırmak istediği bir 

önceliği yakalamak için kendini tetiklemesini gerektirmesi, 

 Görünmezlik; dikkat çekmemek için kullanıcının mümkün olduğunca az 

veriyi koymasını sağlamak, 

 Taşınabilirlik; servislerin eller serbest ya da en az tek elle kullanılan cihazlar 

ile sağlanabilmesi olarak açıklanabilir. 

Her yerde bilişim sahip olduğu özellikler dolayısıyla insan ve bilişim araçları 

arasındaki ilişkiyi değiştirmektedir. İnsanların bedenlerine eklenen bilgisayarlar benzeri 

unsurlar veya çevrelerinde yer alan nesnelerin içinde bulunan bilişim kaynaklarıyla, 

herhangi bir yerde ve zamanda etkileşim kurmasına olanak tanımaktadır. Her bilişim 
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cihazı ağlara bağlanarak cihazın bilgi düzeyini arttırabilir veya değişiklik yapabilir. Her 

yerde bilişim ile gelen ortam duyarlı olma özelliği ile insanlar, nesneler, olaylar, şartlar 

gibi unsurları ve çevreyi algılayarak, faaliyetlerin bu doğrultuda düzenlenmesine olanak 

tanır (C. Kim, Oh, Shin, ve Chae, 2009, s. 437). 

1.1.4.2.2. Yaygın Bilişim  

Yaygın bilişim/ hesaplama (pervasive computing) ve her yerde bilişim genel olarak 

eş anlamlı kullanılmaktadır. Tamamen aynı olmamakla birlikte, aynı amaca hizmet 

etmektedirler.  Bu sebeple söz konusu iki kavram, madeni bir paranın iki yüzü gibi 

düşünülebilir. Her yerde bilişim her yerde olmak veya birkaç yerde aynı anda bulunmak 

şeklinde kullanılırken, bir yerin veya şeyin her kısmında olmak şeklinde de ifade 

edilebilmektedir. Her yerde hesaplama her yerden bilgiyi elde etmeye çalışırken, yaygın 

hesaplama bilgilere her yerden ulaşabilmeyi mümkün kılmaktadır (Obaidat, Denko, ve 

Woungang, 2011, s. 47). Temel farklılık ise her yerde hesaplamanın ortam ile bütünleştiği 

için görünmez olması, yaygın hesaplamanın ise görünebilir olmasıdır (Mousa, 2013, s. 

276). Her iki bilişimin özellikleri dolayısıyla u-ticaret bağlamında her iki hesaplama 

yöntemi benzer unsurlar olarak dikkate alınmaktadır (McParland ve Connolly, 2007, s. 6; 

L. Zhang, Liu, ve Li, 2009, s. 274). U-ticaretin fark edilememe yönü ve daha genel olması 

dolayısıyla, her yerde bilişim kavramının temel kavram olarak u-ticaret ile birlikte 

kullanılmasında fayda vardır. 

1.1.4.2.3. Göçebe Bilişim  

Göçebe bilişim (nomadic computing) kavramı her yerde bilişim kavramı ile birlikte 

kullanılmaktadır. Ancak bu kavram her yerde bilişim ile aynı olmamasına rağmen 

birbirleriyle yakın ilişkili kavramlar olarak değerlendirilmektedir (Sheng, 2006, s. 2). 

Göçebe bilişim dolaylı olarak u-ticaret yapısıyla benzerlik göstermektedir (Junglas ve 

Watson, 2006, s. 581). 

Göçebe bilişim ilk olarak Kleinrock tarafından 1996 yılında ortaya atılmış, daha 

sonra 1997 yılında Duda ve Perret tarafından sürdürülmüştür. Göçebe bilişim; örgütsel 

aktörler arasında örgütsel sınırlar içinde ve dışında, bilgi işlem ve iletişim hizmetlerinin 
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fiziksel ve sosyal hareketliliğini sağlayan, birbirine bağlı teknolojik ve örgütsel unsurların 

oluşturduğu heterojen topluluk olarak tanımlanmaktadır (Lyytinen ve Yoo, 2002, s. 378). 

Göçebe bilişimde göçebeliği elde etmek için, bir göçebe kişi sabit bir ağa bağlıymış 

gibi etkin bir şekilde çalışırken bir yerden diğerine hareket edilebilmelidir (Duda ve 

Perret, 1997). Göçebe bilişimin temel özellikleri; yüksek düzeyde hareketlilik (mobility), 

kitlesel ölçek (mass scale), verilerin işlenmesi ve iletilmesi veya dijital yakınsama (digital 

convergence) olarak sıralanmaktadır (Lyytinen ve Yoo, 2002, s. 378). Bu temel 

özelliklerin açıklamaları kısaca şu şekilde yapılabilir (Eriksson, Åkesson, ve Lund, 2016, 

ss. 3–4): 

 Hareketlilik: kullanıcıların, nesnelerin ve cihazlar arasında geçiş yapmayı 

sağlayan servislerin fiziksel ve sosyal açıdan hareketli olmasıdır. 

 Kitlesel ölçek: Servislerin ve altyapının küresel düzeyde, kütlesel ölçekte 

hacim ve hizmet çeşitliliği sunan servislerin ve altyapının bulunabilir 

olmasıdır. 

 Dijital yakınsama: Çoklu mobil ve sabit cihazlarla sunulan servislerin 

ulaştırılması ve işlenmesi için altyapının bütünleştirilmesidir. 

 

Şekil 1.8. 4u Yapısı ve Göçebe Bilişim 

Kaynak: Junglas & Watson, 2006, s. 582 

Göçebe bilişim ve her yerde bilişime dayalı u-ticaretin 4u yapısı kavramsal 

temelleri açısından oldukça benzer olmalarına karşın, terminolojik olarak farklılardır 

(Şekil 1.8). Göçebe bilişim kullanıcı tarafının aktif kısmını açıklarken, 4u yapısı 

kullanıcının kullanmakta olduğu ortamı açıklamaktadır. Terminolojik olarak aralarında 

var olan bu benzerlik, temel yapısal özellikleri arasında da görülmektedir. Yapısal 
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özellikler arasındaki farklılık ise 4u yapısında yer alan özel boyutunda (bireyin konumu 

ve teşhis edilmesi) ortaya çıkmaktadır. U-ticarette bu boyut yoğun öneme sahipken, 

göçebe bilişimde bu boyutun bir önemi yoktur (Junglas ve Watson, 2006, ss. 581–582).  

1.1.4.2.4. Nesnelerin İnterneti 

Her yerde bilişim kavramı ile yakından ilişkili olan bir diğer kavram, nesnelerin 

interneti (Internet of Things-IoT) kavramıdır (Barbato vd., 2014, s. 18). Her yerde bilişim 

altyapısı geniş bir açıdan sensör ve kablosuz iletişim teknolojileri gibi unsurlar olarak 

ifade edilen nesnelerin interneti kavramına dayanmaktadır (Ilhan, Möhlmann, ve Stock, 

2015, s. 217). Nesnelerin interneti kavramı günlük hayatımızda etrafımızı çevreleyen pek 

çok nesnenin bir ağ üzerinden çeşitli bağlantı seçenekleriyle birbirleri arasında iletişim 

kurmaları prensibine dayanmaktadır (Gubbi, Buyya, Marusic, ve Palaniswami, 2013, s. 

1645).  

Nesnelerin interneti u-ticaretin karakteristik evrensel ve özel yapı özelliklerinin var 

olabilmesi için önemli bir unsurdur. İşletmeler tarafından tüketicilerin demografik 

bilgilerinin toplanması, ihtiyaçlarının tam olarak belirlenebilmesi, pazarlama 

mesajlarının doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi ile birlikte yer ve zaman sınırlaması 

olmadan taleplere yanıt verilebilmesi için u-ticaret içinde yer alan önemli bir teknoloji 

bileşenidir (McGuigan ve Manzerolle, 2014, ss. 24–25). Her yerde bilişim kavramsal 

olarak nesnelerin interneti teknolojisini de içinde barındıran daha geniş bir kavram olarak 

değerlendirilebilir. 

1.1.4.3. U-Ticaret Teorisine Yönelik Destek ve Bazı Eleştiriler 

Mevcut gelişmeler ile birlikte ticaret alanının pazar alanından (sadece bilgisayar ile 

var olan) u-alana (her yerde bulunabilen ağlar ve cihazlar ile var olan) dönüştüğünü 

belirtmek gerekir. U-alan içerisinde her yerde bilişim sayesinde tüketicilerin karar 

alımları daha rasyonelleşmekte, ürünlere ulaşımı kolaylaşmakta ve işletmeler arasında 

artan bir rekabet ortaya çıkmaktadır (Watson vd., 2004, s. 36, 2002, s. 342). Bu sebeple 

u-ticaret anlayışının her türlü değişime öncülük edebileceğini ve deneyimleri 

değiştirebileceğini, duruma göre otomatik ve görünmez olabileceğini ifade ederken, diğer 

taraftan organizasyonel işbirliğini gerekli kıldığını ifade etmek mümkündür (McGuigan 

ve Manzerolle, 2014, ss. 2–3).  
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Kaydedilen gelişmeler ile birlikte klasik ticari faaliyetlerinin dinamik faaliyetlere 

dönüşmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Her yerde bilişim teknolojileri dışında kalan 

sınırlı olanaklar ile değer sunmaya çalışan teknolojiler aracılığıyla faaliyetlerinin 

sürdürülmesi, kaynakların gereksiz yere harcanmasıyla eşdeğer olarak kabul edilebilir. 

Bu açıdan u-ticaret oldukça gerekli ticaret formu olarak değerlendirilebilir (Bredican, 

2016, s. 5). Ayrıca tüketiciler açısından çeşitli seçenekler arasında seçim yapma ve en 

faydalı olan kararı verme amacıyla gereken bilgilere ulaşma ve ulaşılan bu bilgileri işleme 

yeteneğini arttırmak u-ticaret ile mümkün olurken, tüketicilere yönelik özelleştirmelerin 

yapılabilmesi ve tüketici rasyonelliğinin ön plana çıkarılması dolayısıyla u-ticaret 

önemlidir (Watson vd., 2002, s. 335). 

U-ticaret yaklaşımının ve kullanılan teknoloji özelliklerinin günümüzde ve 

gelecekte daha çok ön plana çıkacağı (Weiss, 2010, ss. 195–196), işletmeler arası rekabeti 

tüketicilerin yararına olmak üzere daha çok arttıracağı (Keegan, Byrne, O’Hare, ve 

O’Hare, 2007, s. 315),  tüketiciler ile işlemeler arasında kesintisiz etkileşimlerin 

sağlanarak genişletilmiş bir ticaret deneyimi sunacağı (Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon 

Nah, 2004, s. 744; K. J. Lee, Ju, ve Jeong, 2006, s. 1), u-ticaret iş biçimlerinin geniş 

alanlarda ve sektörlerde kullanılmasının genel kabul göreceği ve kaçınılmaz olarak 

yaygınlaşacağı (L. Zhang vd., 2009, s. 277), işletmeleri çok yönlü dönüşmeye mecbur 

kılacağı ve gelişimlerini sağlayacağı (Evans ve Hu, 2006, ss. 429–430; Wu ve Hisa, 2008, 

s. 109), ticari açıdan yer ve zaman ekseninde etkileşimleri geleneksel bilgisayar 

sistemlerinin ötesinde daha gelişmiş bir şekilde sürdürüleceği (Faisal ve Khan, 2016, s. 

927; Finnie, Shi, ve Barker, 2007, s. 282; Mannan, 2013, s. 5; Venkataram ve Babu, 2008, 

s. 248) ifade edilmektedir. Yine dijital alanda yeni bir ticaret dalgasını meydana getirdiği 

(Hung, Cho, ve Wong, 2009, s. 1; Sabati, Mekovec, ve Novotny, 2010, s. 257), gerçek 

zamanlı ticareti sağladığı (Asahi, 2010, s. 1434), fiziksel ve dijital alanlarda ortak olarak 

kullanılacağı (Xin, 2009, s. 88), işletmelerin sürekli bir şekilde daha çok müşteri odaklı  

olacağı (Gershman, 2002, s. 2), mobil uygulamalar ile daha çok kullanışlılık etkisi 

oluşturacağı (Pitt, Parent, Junglas, Chan, ve Spyropoulou, 2011a, s. 28) ifade edilebilir. 

Ayrıca mevcut ticaret biçimlerinin doğal olarak dönüşeceği ve gelinen en son ticaret 

biçimi olarak değerlendirildiği (Diao ve Lu, 2009, s. 3; S. Kim vd., 2004, s. 847; Oreku, 

2013, s. 86; Sánchez-Pi ve Molina, 2009, s. 272; S.-C. Wang, Xu, Lin, ve Wu, 2017, s. 

2) belirtilmektedir. Bu doğrultuda araştırmacıların u-ticaretin bazı değişiklikleri 
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beraberinde getirdiğini ve kaçınılmaz bir gereklilik olarak çeşitli kesimler tarafında 

dikkate almasını destekledikleri ifade edilebilir.  

U-ticaretin kaçınılmaz bir gereklilik olarak görülmesine karşın beraberinde bazı 

olumsuzlukları getirdiği için eleştiri aldığı yönleri de bulunmaktadır. U-ticaret 

bağlamında kullanılan teknolojilerin seçimi ile ilgili muhtemel yanlış kararların 

verilebilmesinin (Roussos ve Moussouri, 2004, s. 418),  ticari model içinde bazı 

standartların, sistemlerin ve sadelik unsurlarının eksik olmasının (Sunil Kumar vd., 2015, 

s. 53; Mannan, 2013, s. 3), ticaret modeli içinde yer alan ödeme biçimlerinin güncel şartlar 

altında yetersiz olmasının (Keegan vd., 2007, s. 313), ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi 

için ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasının (Fleisch vd., 2005, s. 11), tüm sistemleri 

kontrol edebilmenin oldukça zor olarak değerlendirildiğinin (Trivedi ve Sagar, 2010, s. 

74) belirtilmesi gerekmektedir. Daha da önemlisi olarak u-ticaretin beraberinde gizlilik 

(Kourouthanassis ve Roussos, 2003, s. 4; Krumm, 2011, s. 70; K. J. Lee ve Ju, 2007b, s. 

2; Sheng vd., 2008, s. 351), güvenlik (Keegan vd., 2007, s. 313) ve güven(Faisal ve Khan, 

2016, s. 931; Langheinrich, 2003, s. 1) sorunları getirdiği, dolayısıyla u-ticaretin ilgili 

hususlar dolayısıyla olumsuz değerlendirildiği belirtilebilir. 

U-ticarette sınırların olmadığı bir durumu ifade eden evrensellik yapısı, kapital 

tüketim şekilleri ile güçlü ve köklü şirketlerin bu yeniliklere izin verip vermeyeceği 

konusunda bazı soruları da beraberinde getirmektedir. Sürekli ve olağan bir şekilde u-

ticaretin gerçekleşmesinde yasalar, ticaret anlaşmaları, formal veya informal uluslararası 

kuruluşların sınırlayıcı faaliyetleri gibi çeşitli engellere takılabilir. Bir diğer engel olarak 

para transferinin coğrafi pazar odaklı toplumlarda gelişim gösterememesi gösterilebilir. 

U-ticaretin parasal transferler noktasında kesintisiz olarak gerçekleşmesi ile sürekli 

olabileceğinin belirtilmesinde fayda vardır (McGuigan ve Manzerolle, 2014, ss. 5–15). 

1.1.5. U-Ticaretin Özellikleri 

U-ticaretin sahip olduğu özellikleri genel olarak iki başlık altında toplamak 

mümkündür. Aşağıda öncelikle u-ticaretin genel özellikleri açıklanmış, daha sonra 

yapısal özelliklerine yer verilmiştir. 
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1.1.5.1. U-Ticaretin Genel Özellikleri 

U-ticaret her yerde (ubiquity), özel/özgün (unique), evrensel (universal) ve 

birleşik/uyumlu (unison) boyutlarından oluşan 4u yapısı özellikleri temeline dayalıdır 

(Watson vd., 2002, ss. 336–337). Bu boyutlar bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle 

birlikte daha belirgin hale gelmektedirler (Junglas ve Watson, 2006, s. 570; Xin, 2009, s. 

88). Söz konusu yapısal özellikler sayesinde her yerde ekonomik faaliyetlerin 

gerçekleşebildiği, ticaret için sınırların evrensel olarak ortadan kalktığı, çeşitli cihazların 

bunu gerçekleştirmek için birlikte çalışabildiği birleşik bir ortam ile bireylerin ihtiyacına 

göre özelleştirmenin mümkün olduğu bir ticaret alanı oluşmaktadır (Trapasso, 2001b). 

Bu özellikler pazarlama ile doğrudan ve yakın ilişkili olduğu için çalışmanın ikinci 

bölümü içinde detaylı olarak ele alınacak olup, bu kısımda sadece değinilmiştir. 

U-ticaret kablosuz teknolojilerin ve her yerde bilişim gibi yeni nesil teknolojilerin 

alıcı ve satıcı arasında çeşitli kolaylıklar ve değerler sağladığı, fiziksel ve dijital ortamın 

dinamik bir bileşimi olarak kendini göstermektedir (Xin, 2009, s. 88). U-ticaret, artan 

öneme sahip çeşitli bilgilerin bilişim araçları vasıtasıyla tüketici ve işletme arasındaki 

etkileşimlere entegre edildiği, bu şekilde hem tüketicilerin hem de işletmelerin fayda 

sağladığı bir alışveriş ortamıdır. Böylelikle alıcı ve satıcı arasında etkileşimler ve işlemler 

bir güç kaynağına bağlı olma ve iletişim hattına bağlanma kaygıları olmadan herhangi bir 

yerde ve zamanda gerçekleşebilir (Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, ss. 744–

747).  Bu yerler; evler, mağazalar, sokaklar, uçaklar, kiosklar, billboardlar vb. gibi çok 

çeşitlilik gösterebilir (Oreku, 2013, s. 86). 

U-ticaretin bir diğer özelliği olarak ticari açıdan yapılan her türlü işlemlerde, ticaret 

zinciri boyunca maksimum düzeyde engelleri ortadan kaldırma ve sürtünmeleri 

minimuma indirme olarak gösterilebilir. Bu şekilde tüketiciler herhangi bir konumdan ve 

herhangi bir cihazdan mal ve hizmetlere erişme imkânına kavuşurken, diğer yandan 

çözüm üreten ve bu çözümleri sunan işletmeler arasında tüketicilere değer sunmak için 

bir iş birliği yapılması ihtiyacını doğurur. Böylelikle u-ticaret değişim sürecindeki 

engellemeleri ortadan kaldırırken, ekonomilerin daha akışkan olmasına yardımcı olur. Bu 

bağlamda  verimlilik, bireysel hizmetlerin geliştirilmesi, sürekli tedarik zinciri 

bağlantısının ve etkileşiminin gerçekleştirilmesi konularında  inovasyonların yapılmasını 

teşvik eder (Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, s. 747). 
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U-ticaret aynı zamanda yüz yüze gerçekleşen geleneksel ticaretin tüketicilere 

sunduğu kaliteyi kontrol edebilme (ürünün sunduğu tasarım, özellikler, vb.) gibi 

avantajlar ile elektronik ticaretin sunduğu en uygun fiyatı bulabilme, kolaylıkla 

ulaşabilme gibi avantajları bir araya getirebilme özelliğine sahiptir (K. J. Lee ve Seo, 

2006, s. 1267). Tüketiciler geleneksel ticaret ortamında u-ticaretin getirdiği yeniliklerle 

mağaza içerisinde ürünleri kontrol ederken, aynı zamanda en iyi fiyat tekliflerini de anlık 

olarak alabilirler. Benzer şekilde tüketiciler elektronik alışveriş yaparken u-ticaretin 

getirdiği olanaklar ile ürünlere ilişkin detaylı kıyaslamaları, özellikleri, kullanıcı 

deneyimlerini, vb. herhangi bir yer ve zamanda görebilmektedirler.  

U-ticaret, geleneksel ticaretin yapıldığı pazar yeri (market place) ile elektronik 

ticaretin yapılabilmesinin mümkün olduğu pazar alanının (market space) bir üst alanı 

olarak ifade edilen u-alanda (u-space) gerçekleşir. Bu alan pazar yeri ve pazar alanının 

bir bileşimi olup, bu alanların üstünde yer alan ve her yerde bilişim teknolojileriyle 

donatılmış geniş bir ticaret alanını gösterir (Watson vd., 2004, s. 36). U-ticaret elektronik 

ve yüz yüze ticaret ortamını birbirinden ayırmaz, aksine bu ticaret biçimlerini birbirine 

entegre eder (S. Kim vd., 2004, s. 848). Bu durum u-ticaretin her yerde bilişim 

teknolojileri sayesinde ticari faaliyetlerin çok geniş bir alanda yapılabilmesini mümkün 

kılar.  

U-ticaretin özelliklerinden bir tanesi olarak çok çeşitli cihazlar (mobil veya sabit) 

ve ağlar arasında bilginin/bilgilerin kesintisiz şekilde transfer edilebilmesi gösterilebilir 

(K. J. Lee vd., 2006, s. 319). Diğer ticaret formlarında ticari faaliyetler belirli yerlerde 

(mağazalar gibi) ve belirli araçlarla (bilgisayar, telefon gibi) gerçekleşirken, u-ticaret 

normal çevrede yer alan ve günlük hayatın bir parçası haline gelen, içinde her yerde 

bilişim teknolojisini barındıran ve kolaylıkla ulaşılabilen teknolojik nesneler (arabalar, 

telefonlar, ev aletleri, kıyafetler, cihazlar, her türlü somut nesneler, , vb. gibi) vasıtasıyla 

gerçekleşebilir (Eludiora ve Anifowose, 2011, s. 187; Wook Seo, Kun, ve Sung Lee, 

2013, s. 102). Bu şekilde tüketicilerin bulundukları her yer işletmelerin onlara ulaşmak 

için bulunmaları gereken yerler olarak görülebilir. İşletmelerin bu değişimi 

yakalayamadıkları taktirde başka işletmelerin bu değişimi gerçekleştireceklerini 

öngörmeleri gerekmektedir (Venkataram ve Babu, 2008, s. 248). 



34 

 

 

 

U-ticaret, var olan elektronik ticaret, mobil ticaret, sesli ticaret, sessiz ticaret, 

televizyon ticaret gibi ticaret formlarını ortadan kaldırmaz, bu ticaret formlarının bir 

bileşimi olarak geleneksel elektronik ve mobil ticareti genişletir, tüm bu ticaret formlarına 

süreklilik kazandırır (Trapasso, 2001a, s. 7; Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, ss. 

744–747). Böylelikle hem işletmelerin hem de tüketicilerin bu formlardan istediklerini 

kullanmalarının mümkün olduğu, aynı zamanda diğer ticaret formlarının kullanılmak 

istenildiği taktirde en doğru biçimde birlikte kullanılabileceği bir ticaret alanı 

oluşmaktadır. U-ticaret, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre bu formların gereken yanlarının 

kullanmasını belirtir (Sunil Kumar vd., 2015, s. 51).   

U-ticaret alanında ödeme aracı olarak nakit ve çek gibi ödeme biçimleri 

geçerliliğini yitirmeden kullanılmaya devam edilebilirken, nakit ve çek gibi yöntemlerin 

azalan faydasından dolayı kullanım yoğunluğu ciddi biçimde düşmektedir. Ancak kredi 

kartı gibi ödeme araçları u-ticaret formunda önemini korumaya devam etmektedir 

(Oreku, 2013, s. 87). U-ticaret ile birlikte dijital ödeme türlerinin ve çözümlerinin daha 

yoğun kullanılacağı öngörülmektedir. 

U-ticaretin diğer bir özelliği; her yerde bilişim aracılığıyla dijital çevreyle bireylerin 

yaşamlarını kolaylaştıracak, onların bireysel ihtiyaçlarına göre çözümler üretecek ortamı 

meydana getirmektir (Shrilatha ve Priya, 2017, s. 245). Bu şekilde u-ticaret sistemleri, 

bireylerin kullandıkları cihazlar vasıtasıyla kişiselleştirilmiş servisleri tüketicilerine 

sunabilir ve  tüketicilerin kişisel ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre  bu servisleri 

farklılaştırabilir (Novotny, Sabati, ve Mekovec, 2009, s. 97).  

U-ticaret, ürünlere ilişkin hizmet boyutunun daha çok öne çıktığı bir ticaret formu 

olarak kendini göstermektedir. Gelecek nesil ekonomilerinin daha çok hizmet tabanlı 

olacak olması dolayısıyla, mal üreten işletmelerin ürünün hizmet boyutuyla ilgilenmesini 

gerektirecektir. Hizmet sunan işletmeler, hizmetleri daha çok kişiselleştirmeye 

çalışacaklardır. Bu sebeple u-ticaret ürünlerin hizmet yönünü geliştirmek için daha çok 

bilgiyi kullanmayı ve kişiselleştirmek için bir araç olarak değerlendirmeyi temel 

almaktadır (Trapasso, 2001a).  
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1.1.6. U-Ticaret Bileşenleri 

U-ticaret, 4u özelliğini oluşturan her yerde, özel, evrensel ve birleşik yapılarıyla 

internet olgusunu genişleten bir paradigmadır. Bunu yaparken var olan elektronik ticaret 

formunu ortadan kaldırmadığı ve elektronik, mobil, televizyon (t), sesli (v) ve sessiz (s) 

ticaret biçimleriyle (Şekil 1.9) ticari etkileşimleri daha çok zengin hale getirdiği 

belirtilmektedir (Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, s. 744; Mohideen Bawa, 

2016).  

 

Şekil 1.9. U-Ticaret Bileşenleri 

Kaynak: Galanxhi-Janaqi & Nah, 2005a, s. 117; Jelassi vd., 2014, s. 289 

Junglas ve Watson (2003) u-ticareti, elektronik ve mobil ticaretin kavramsal olarak 

genişletişmiş hali olarak ifade etmektedirler. Sessiz, sesli, televizyon ticaret biçimleri ile 

elektronik ve mobil ticaret birlikte düşünülürse, u-ticaretin gerçekleşmesi için bütün bu 

ticaret formlarının kullanılmasına ihtiyaç vardır (Trapasso, 2001a). U-ticaretin 4u yapısı 

bağlamında bu ticaret biçimleri dikkate alınırsa, 4u özelliklerin sunulabilmesi için cihaz 

kullanımın sınırlandırılmaması, kişiselleştirmenin yüksek düzeyde olması, cihazlar ve 

sistemler arasında bütünleşikliğin olması, herhangi bir yer ve zamanda ihtiyaçlara yanıt 

verebilmesi için çeşitli ticaret kanalların kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çeşitli 

ticaret biçimleri ile birlikte u-ticaret yapılırsa iletişim ve etkileşim her türlü kanal ve 

ticaret formu üzerinden kurulabilir. Bu sebeple u-ticareti her türlü tüketici ihtiyacı için 

ev, iş ve kamusal alanlar fark etmeksizin tüm ticaret biçimlerini içine alan tek duraklı bir 

çözüm olarak değerlendirmek mümkündür (Xin, 2009, s. 88).  
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U-ticaret, kullanıcıları tek bir ticaret formunu kullanmaya zorlamaz. Bunun yerine 

kullanıcı için en uygun, en kolay, en erişebilir ve en yararlı olan formu kullanmayı 

gerektirir. U-ticaret kullanıcının ihtiyacı için bu ticaret formları arasında geçiş 

yapabilmeyi mümkün kılar ve bütün ticaret formlarının tüketici ihtiyacını giderebilmesi 

doğrultusunda bütünleşik yürütülmesine dayanır. 

1.1.6.1. Elektronik Ticaret 

Elektronik ticaret (e-ticaret), kablolu internet bağlantısının kurulması ve web 

aracılığıyla gerçekleşir. İşletmelerin bir kısmı sadece bu ticaret formunu geleneksel 

ticaret biçimleri olarak kullanmaktadırlar (ör.: amazon). Bazı e-ticaret  iş biçimleri olarak 

işletmeden tüketiciye (B2C), tüketiciden tüketiciye (C2C), işletmeden işletmeye (B2B), 

devletten devlete (G2G), devletten tüketiciye (G2C), tüketiciden devlete (C2G) formları 

sıralanabilir (Galanxhi-Janaqi, 2009, s. 980; Galanxhi-Janaqi ve Nah, 2005a, s. 117). 

E-ticaret elektronik ortamda en çok kullanılan ticaret formu olarak dikkat 

çekmektedir. E-ticaret, standart yazılımların kullanılması ile bilgisayarlar arası ürün 

tanıtma, sipariş verme, envanter yönetme gibi kolaylıklar sunmaktadır. Modern iletişim 

kurma aracı olarak e-ticaret, işletmelerin çeşitli maliyetlerini aşağı çekebilir. Bunu 

yaparken işletmeleri ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini olumlu yönde arttırmaya teşvik 

eder. Bunları hızlı bir şekilde tüketiciye sunabilmeyi mümkün kılar. Elektronik olarak 

iletişimi sağlaması yönüyle de geleneksel ticaretten farklılaşmaktadır (Oreku, 2013, ss. 

86–87; Sunil Kumar vd., 2015, s. 51). 

1.1.6.2. Mobil Ticaret 

Mobil ticaret (m-ticaret), her türlü ticari etkileşim ve iletişimde taşınabilir kablosuz 

cihazların herhangi bir yer ve zamanda kullanılması, böylelikle işletme ve paydaşları 

arasında değer oluşturması olarak tanımlanabilir (Novotny vd., 2009, s. 98; John, 2013, 

s. 50). Kablosuz bağlantı özelliğiyle m-ticaret, ticari etkileşimleri daha etkin yollarla 

gerçekleştirmeyi mümkün kılar. Tüketiciler yer ve zaman sınırlamasına takılmadan, 

herhangi bir konumdan mobil cihazları aracılığıyla ticari iletişimi ve etkileşimi 

kurabilirler (Shrilatha ve Priya, 2017, s. 246). Yer ve zaman sınırlamasını ortadan 

kaldırması dolayısıyla m-ticaret, u-ticaret için anahtar bir bileşen durumundadır 

(Galanxhi-Janaqi, 2009, s. 980). 
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M-ticarette önemli bir yer tutan mobil cihazlar işletme içinde satış gücünün 

geliştirilmesi, çalışanların uzaktan koordine edilmesi, çalışanlara hareket kabiliyetinin 

kazandırılması, yeni pazarlara ulaşabilme imkanı tanıması, tüketici servislerinin 

geliştirilmesi noktalarında önemli avantajlar sunar (Galanxhi-Janaqi ve Nah, 2005a, s. 

118). Tüketicilerin ticari etkileşime ve iletişime dahil olabilmesi, taşınması kolay 

cihazlarla bunları yapabilmesi gibi olanakları sağlar (L. Zhang vd., 2009, s. 273). 

M-ticaretin sunduğu kolaylıkların yanında m-ticareti sınırlayan bazı engeller de 

bulunmaktadır. Bu engeller; farklı bölgelerde/ülkelerde farklı bağlantı standartlarının 

olması, bazı taşınabilir cihazların sınırlı işlem/güç/hafıza kapasitesi sunması, net coğrafi 

konumlama yapılamaması (akıllı olmayan mobil cihazlar için), tüketicilere yönelik sınırlı 

mobil ticaret yöntemleri (ör.: sms, mms, ses gibi) sunması, mobil telefonların sınırlı ekran 

boyutlarının olması şeklinde sıralanabilir (L. Zhang vd., 2009, s. 273). Bunlara ilaveten; 

senkronizasyonun olmaması, mobil uygulamaların sunulamaması, cihazlar ve 

uygulamalar arasında bütünleşikliğin bulunmaması, zengin kablosuz ağ ve hızlı bağlantı 

imkanlarının bulunmaması da m-ticareti sınırlayan engeller arasında gösterilebilir. 

1.1.6.3. Televizyondan Ticaret 

Televizyondan (t-ticaret) ticaret, sesli ve görsel olarak çeşitli ürün seçeneklerine 

ilişkin bilgileri, 24 saat boyunca televizyon bağlantı kanalı üzerinden sunan ticaret 

modelidir (L. Zhang vd., 2009, s. 273). T-ticaret ile ürünleri tanıtmak ve sipariş vermek 

için televizyon bağlantı ağı kullanılır. Bu ortamda akıllı televizyonlar ile interaktif 

etkileşim mümkün olur (Sunil Kumar vd., 2015, s. 52). Etkileşimi ve iletişimi sağlaması 

dolayısıyla t-ticaret vasıtasıyla u-ticaretin, televizyonların kullanıldığı yerlere girmesi 

kolaylaşmaktadır (Xin, 2009, s. 89). 

Başarılı bir t-ticaret modeli için işletmelerin ilk etapta yüksek maliyete katlanarak, 

yayın sağlayıcıları ile birlikte iş birliği yapmaları gerekir. Ancak gelişen teknoloji ve 

sunulan özellikler ile birlikte bu maliyetler düşmektedir. Artan iletişim hızları ve iletişim 

seçenekleri (ör.: 4G, 5G) ile t-ticaret, m-ticaret ve diğer ticaret formlarıyla birlikte entegre 

çalışabilmektedir (ör.: tv yayınlarının mobil olarak izlenmesinin mümkün olması gibi). 

Bu şekilde t-ticaret alanı genişleyerek, çeşitli avantajları kullanıcılara sunabilir (L. Zhang 

vd., 2009, s. 273). 
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T-ticaret daha çok son tüketicilere ulaşma kanalı olarak kullanılmaktadır. Pek çok 

hanede akıllı televizyonun bulunması ve bunun giderek artması ile birlikte çok sayıda 

kişiye bu şekilde ulaşılabilmektedir. Bu sebeple devlet hizmetleri de akıllı televizyonlar 

üzerinden sunulmaya başlanmıştır. T-ticaret; durdur, ileri/geriye al, reklam filtrele, 

hatırlat, sesle kontrol et, hareketleri algıla, uyar gibi inovatif işlevleri sunan akıllı 

televizyonlar ve bu tür hizmetleri sunan sağlayıcılar ile pek çok yeteneğe kavuşmuştur. 

Bu yenilikler ile birlikte akıllı televizyonlar internete bağlanabilmekte, IP (Internet 

Protokol) ile kullanıcılar işletmeler tarafından tanımlanabilmekte ve bu şekilde 

televizyon içerikleri, ürün tanıtımları daha kişisel yapılabilmektedir. T-ticaret çeşitli 

özellikleri dolayısıyla ticari iletişime ve etkileşime olumlu katkılar sunmakta (Galanxhi-

Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, s. 746; Mohideen Bawa, 2016), böylelikle u-ticaret 

bağlamında diğer ticaret biçimleri ile birlikte kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

1.1.6.4. Sessiz Ticaret 

Sessiz ticaret (s-ticaret), günlük kullanılan nesnelerin akıllı ve interaktif hale 

gelmesi sonucu iş yapma biçimlerinin bu nesneler aracılığıyla gerçekleştirilmesi sonucu 

oluşan ticaret biçimidir (Galanxhi-Janaqi, 2009, s. 981). Nesnelerin bir insan 

müdahalesi/etkileşimi olmadan (Trapasso, 2001a), kendi aralarında iletişim kurabilmesi 

ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmesi dolayısıyla bu ticaret biçimi sessiz ticaret olarak 

ifade edilmektedir (L. Zhang vd., 2009, s. 273). 

 Nesneler arasında s-ticaret biçimini mümkün kılan başlıca unsurlar; radyo frekans 

tanımlama-RFID (Radio Frequency Identification), mikro elektromekanik sistemler-

MEMS (microelectromechanical systems), nano elektromekanik sistemler-NEMS 

(nanoelectromechanical systems), telematik (telematics), global konumlama sistemleri-

GPS (global positioning services) teknolojileridir. Mikro elektromekanik sistemler RFID 

teknolojisinin sensör gibi küçük nesneler içinde yer alabilmesini mümkün kılar. Daha 

küçük boyutlara entegrasyonu ise nano elektromekanik sistemler sayesinde mümkün 

olmaktadır. Barkod teknolojisinin çok daha ilerisinde olan RFID teknolojisi, tedarik 

zinciri içerisinde nesneleri işaretleme, izleme ve görüntüleme avantajları ile birlikte genel 

olarak envanter yönetimi, hırsızlık engelleme, üretim yönetimi, araç yönetimi, çalışan 

yönetimi, ödeme, tüketiciye yönelik kolaylıklar ve tüketici hizmetleri gibi imkanları 

sunar. Bu ticaret biçimi sağlık, lojistik, pazarlama, otomotiv, perakende gibi pek çok 
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alanda işletmelere kolaylık sağlar (Trapasso, 2001a; Galanxhi-Janaqi ve Nah, 2005a, s. 

118). 

Teknolojik unsurların kendi aralarında insanlar farkında olmadan (ör: ücretli 

otoyoldan geçerken otomatik ödeme yapması gibi) yaptıkları ticaret şekli olarak kabul 

edilen sessiz ticaret, tüketicilere çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Tüketiciler ürünlere 

ilişkin çeşitli bilgileri (ör.: ürün bilgileri, kullanma talimatı, stok durumu, ürün ulaşım 

bilgisi gibi) alabilirler ve gereken bilgilere daha doğru bir şekilde ulaşabilirler. Bu 

teknolojiler aracılığıyla tek bir cihaz ile ödeme yaparken aynı zamanda başka durumlara 

ilişkin anlık uyarıları da (ör: aile bireylerinin konumları, izinsiz erişim gibi) 

sağlayabilirler. Tüketicilerin ürünlere yönelik kullanım eğilimleri ve kullanıma ilişkin 

bilgiler bu teknolojiler sayesinde işletmelere iletilebilir ve bu bilgilere göre 

kişiselleştirmeler yapılabilir (ör.: kullanıcının araç kullanım bilgilerine göre sigorta 

hizmeti sunulması gibi). Böylelikle işletmeye daha sadık olan bir tüketici kitlesi 

oluşturmak mümkün olmaktadır (Stephens, y.y., ss. 71–73). 

1.1.6.5. Sesli Ticaret 

Sesli ticaret (v-ticaret);  sesleri dinleme ve konuşma temeline dayalı, buna bağlı 

olarak ticari iletişim ve etkileşimlerden oluşan bir ticaret biçimidir (John, 2013, s. 50). Bu 

ticaret biçiminin temelinde seslerin dijital olarak otomatik bir şekilde tanınması, 

algılanması ve sesten yazılı forma geçiş yapabilme özellikleri yer almaktadır (Novotny 

vd., 2009, s. 98). Böylelikle elektronik olarak gerçekleşen tüm ticaret biçimlerinde klavye 

gibi veri girişi yapılan birimlerin yapacağı işlemleri sesli olarak gerçekleştirmek mümkün 

olmaktadır. Bu gerçekleşirken basit veri giriş biçimini temsil eden evet veya hayır 

şeklindeki cevaplamaların yerini, zengin cevaplar alabilecektir. 

Sesli ticaret özellikleri itibariyle işletmelerin çağrı ve iletişim merkezi maliyetlerini 

aşağı düşürmekte ve eş zamanlı olarak müşteri servis hizmetlerini geliştirmektedir. Çoklu 

hizmet kanalının bir parçası olarak daha çok kullanılan sesli ticaret, insan faktörünü 

ortadan kaldırması ve kullanışlı olması sebebiyle daha çok gelir meydana getirecek bir 

araç olarak kullanılabilir (L. Zhang vd., 2009, s. 273). Günümüzde işletmeler bu 

fırsatlardan yararlanmak için bazı yenilikçi girişimlerde bulunmaktadır (ör.: Amazon 

Alexa, Apple Siri, Microsoft Cortana, vb.). Bu girişimler sayesinde sesli olarak etkileşim 
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kurulabilirken ürün bilgilerine, tanıtımlarına ulaşmak ve ürün teklifleri duymak mümkün 

olmaktadır. V-ticaret ses tanıma özellikleri ile doğrudan ürünleri kişiselleştirme fırsatı 

sunmaktadır. Böylelikle ortaya çıkabilecek etkili bir v-ticaret ile müşteriyle işletme 

arasında uzun vadeli bir bağlılık ortaya çıkarılabilir (Masters, 2018). 

1.1.7. U-Ticaret Teknolojileri 

Genel olarak elektronik ticaretin gerçekleşmesi için bazı teknolojilerin var olması 

zorunluluğu bulunmaktadır. E-ticaretin gerçekleşmesi için bilgisayarlara ve kablolu ağ 

bağlantısına, m-ticaretin gerçekleşmesi için taşınabilir mobil bir cihaza ve kablosuz 

bağlanma altyapısına ihtiyaç vardır. U-ticaret, özellikleri gereği teknolojik yönü diğer 

ticaret biçimlerine göre daha ön planda olup, bu açıdan çeşitli ilgili teknoloji unsurlarının 

kullanılmasına gerek duyulmaktadır. 

U-ticaretin gerçekleşmesini mümkün kılan teknolojilerin genel olarak her yerde 

bilişim teknolojileri şeklinde belirtilmesi mümkündür. Her yerde bilişim ve yaygın 

bilişim birbiriyle eş anlamlı kullanıldığı için bu teknolojiler u-ticaret alanında birlikte 

değerlendirilmektedir. Geniş olarak u-ticaretin gerçekleşmesini sağlayan teknolojiler; 

sensörler, her yerde bilişim unsurları, bütünleşik işlemciler, mobil cihazlar ve internet 

bağlantılarına ilişkin farklı teknolojik unsurlardır (S.-C. Wang ve Wu, 2014). Bir 

çalışmada u-ticaret ile ilgili teknolojiler; cihaz teknolojileri, yaygın ağ teknolojileri, 

yazılım ve uygulama teknolojileri olarak açıklanmaktadır (Saha ve Mukherjee, 2003, s. 

24). Bu teknolojilerin dışında ses tanılama ve RFID teknolojileri, dijital televizyon ve 

mikro işlemci teknolojilerinin u-ticaret ile yakın ilişki içinde olduğu belirtilmiştir (Hung 

vd., 2009, s. 6). Başka bir çalışmada u-ticaret teknolojileri genel olarak; teşhis etme 

teknolojileri, konumlama teknolojileri, izleme teknolojileri olarak gruplandırılmıştır 

(Fleisch vd., 2005, ss. 16–18; Acquisti, 2006, s. 1).  
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Şekil 1.10. Genel Olarak Her Yerde Bilişim Teknolojileri 

U-ticaret alanında ticari etkileşim kurulurken genel olarak, konum belirleme 

teknolojilerinin, sensör teknolojilerinin, otomatik tanımlama teknolojilerinin (Roussos, 

2006, ss. 3–6; L. Zhang vd., 2009, s. 274), her yerde bilişim cihazlarının, veri 

senkronizasyon teknolojilerinin  (L. Zhang vd., 2009, s. 274) ve iletişimi her zaman ve 

her yerde mümkün kılan yaygın ağ teknolojilerinin kullanıldığı belirtilmektedir (Trivedi 

ve Sagar, 2010, s. 72). Bu teknolojileri en genel biçimde Şekil 1.10‘da gösterildiği üzere 

gruplandırmak mümkündür. 

1.1.7.1. Yaygın (Her Yerde) Ağ Teknolojileri 

Her yerde/yaygın ağlar, iletişim altyapısının ve kablosuz ağ teknolojilerinin 

kesintisiz bağlantıyı sağlayacak şekilde dağılmasıdır (Margaret, 2017). Bu dağıtımı 

sağlamak için kablolu iletişim altyapısı ve kablosuz iletişim teknolojileri 

kullanılmaktadır. Kablosuz iletişim teknolojileri mobil kullanımı mümkün kıldığı için u-

ticarette önemli bir teknolojidir. 

Tablo 1.3. Yaygın Ağ Teknolojileri ve Temel Özellikleri 

Kablosuz 

Teknolojiler 

Teknoloji Mesafe Veri Hızı 

WLAN/WİFİ ~100m 1-54 Mbit/s 

WiMAX <113km 70 Mbit/s kısa mesafede, mesafe arttıkça düşer 

HIPERMAN <113km 70 Mbit/s kısa mesafede, mesafe arttıkça düşer 

Wireless USB ve UWB Kısa mesafe 480 Mbit/s 3m110 Mbit/s 10m 

Bluetooth 1m/10m/100m 721 kbit/s ve 2 Mbit/s 

ZigBee ve Wibree ~50m ve 5-10m 20-250 kbit/s ve 1 Mbit/s 

Hücresel 

Teknolojiler 

Teknoloji Frekans Aralık Bant/Hız 

2-2.5G 

(GSM/GPRS/EDGE) 
900-1800-1900 9,6-384 kbps 

3G (UMTS/HSPA) 1900-2200 2mbps 

4G (LTE) 800-2600 200mbps 

5G 3400-3800 >1gbps 

Kaynak: Bulun, Gülnar, & Güran, 2004, s. 168; Dean, 2014; Tallgren, Pihlajamaa, & 

Törönen, 2007, s. 7 
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Her yerde kablosuz iletişim teknolojileri erişim alanına ve veri transfer hızlarına 

göre farklı isimlerle ifade edilmektedir. Genel olarak bu teknolojileri kablosuz erişim 

teknolojileri ve hücresel erişim teknolojileri olarak (Bulun vd., 2004, s. 168) 

gruplandırmak mümkündür (Tablo 1.3.). Kablosuz erişim teknoloji altyapılarının bir 

kısmı Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Engineers and Everyone 

Else-IEEE) standartlarına dayanmaktadır. Bu teknoloji türleri olarak WLAN/WiFi 

(Kablosuz Lokal Alternatif Ağ/ Kablosuz Bağlantı), WiMax (Mikrodalga Erişimi için 

Dünya Çapında Birlikte Çalışabilirlik), HIPERMAN (Yüksel Performanslı Radyo Şehir 

Ağı), Wireless USB (Kablosuz USB), Bluetooth, RFID, NFC (Yakın Alan İletişim), 

UWB (Ultra Geniş Band), IrDA (Kızılötesi Bağlantı) ve mobil televizyon ve radyo vb. 

sıralanabilir. Ayrıca kişisel alanda pek çok cihazın kontrol edilmesi ve düşük güç tüketen 

bağlantı türleri olarak Zigbee, Wibree gibi formlar mevcuttur (Tallgren vd., 2007, s. 7; 

Trivedi ve Sagar, 2010, s. 73). Hücresel erişim teknolojileri ise 2G, 3G, 4G ve 5G olarak 

sıralanabilir (Bulun vd., 2004, s. 168). 

Bazı kablosuz bağlantı türlerinin genel özellikleri şu şekilde açıklanmaktadır: 

 Bluetooth: Bluetooth iletişim seçeneği kablo olmadan iki cihaz arasında 

3Mbps’ye kadar 10-100m çapında veri transferi yapmak mümkündür (Wikipedia.com, 

2019a). Yeni geliştirilen bluetooth teknolojileri ile birlikte mevcut çap daha da 

genişletilebilmektedir. 

 WLAN, WIFI, WiMAX, HIPERMAN: WLAN ve WIFI bağlantı türleri 100 

m kadar alan içerisinde kablosuz erişimi mümkün kılarken, WiMAX ve HIPERMAN 113 

km kadar alan içerisinde kablosuz bağlantıyı mümkün kılan daha gelişmiş bir seçenektir. 

Daha kısa alanı kapsayan bağlantı seçenekleri de tüketici hizmetlerini ve kişisel 

reklamları sunmak için uygundur (Tallgren vd., 2007, s. 8). 

 2G,3G,4G,5G: İkinci nesil iletişim sınıfını temsil eden 2G, düşük hızlarda 

veri transferini sağlarken, kaliteli ses iletimini gerçekleştirmektedir. Üçüncü nesil iletişim 

sınıfına geçiş 3G ile birlikte olmuştur. Böylelikle yüksek hızlar ve yeni teknolojiler bu 

bağlantı sistemine entegre edilerek, evrensel mobilite, yüksek kalite gibi avantajlar 

sunmuştur. Bu nesli 4G ve 5G izlemekte ve daha geniş kapsama ağı ile daha hızlı ve 

yüksek oranda veri transferini mümkün kılmaktadırlar (Çalış ve Özdemir, 2013, ss. 3–4). 
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1.1.7.2. Konum Belirleme Teknolojileri 

Konum belirleme teknolojileri varlıkların veya unsurların yerlerini belirlemek için 

kullanılan teknolojilerdir. Bu doğrultuda ilgili teknolojiler konum bazlı servislerle birlikte 

çalışırlar. Teşhis etme teknolojileriyle yakın ilişkili teknolojiler olarak değerlendirilebilir 

(Fleisch vd., 2005, s. 18). Konum belirlemeye yarayan bu teknolojilerin en çok 

kullanılanları olarak GPS konum teknolojileri ve RFID konum teknolojileri verilebilir 

(Roussos, 2006, s. 6).  Diğer konum belirleme teknolojileri olarak WiFi konum 

teknolojileri, NFC konum teknolojileri ve bluetooth konum teknolojilerini sıralamak 

mümkündür (L. Zhang vd., 2009, s. 275). Başlıca konum belirleme teknolojileri şu 

şekilde açıklanabilir;  

 GPS: GPS (Global Positioning Services) konum belirleme teknolojisi 

varlıkların tam konumunu belirlemek için günümüzde en sıklıkla kullanılan konum 

belirleme teknolojisidir. Bu teknoloji ile enlemler ve boylamlara göre birkaç metre hata 

payı ile yer tespiti yapılabilir.  Günümüzde mobil telefonlar, araçlar, aletler ve çeşitli 

nesleler bu şekilde izlenebilmektedir (Roussos, 2006, s. 6).  

 RFID: RFID teknolojisi konum belirleme, teşhis etme, veri saklama, 

gruplandırma, tedarik zincirine bilgi sağlama gibi pek çok şekilde kullanımı mümkün 

olan bir teknolojidir. Günümüzde sıklıkla karşılaştığımız barkod teknolojisine benzer 

olup, işlev olarak çok daha ilerisinde yer almaktadır. Büyük oranda veri saklama ve 

iletişim kurma kapasitesine sahiptir (Barker ve Finnie, 2009, ss. 281–282). Yakınlığına 

göre RFID teknolojileri varlıkların konumlarını tespit edebilir (Roussos, 2006, s. 7) 

 WiFi, NFC, IrDA ve Bluetooth: NFC iki cihaz arasında basit ve güncel 

haberleşmeyi mümkün kılan temassız bir bağlantı teknolojisidir. Günümüzde ödeme, 

tanıtma gibi işlemlerde bu özellik kullanılmaktadır (BKM, 2019). IrDA, yönlü ışık demeti 

aracılığıyla ışığın dalga yapısı sayesinde kızılötesi frekanslarda gerçekleştirilen kablosuz 

iletişim teknolojisidir (Korkmaz, 2006, s. 438). Bu teknolojiler varlıkların konumlarını 

bağlı bulundukları ağlar/cihazlar üzerinden bağlantı sinyalleri aracılığıyla sinyallerin 

gücüne, açısına, ulaşım zamanına göre bulabilirler. Yine bağlı oldukları cihazlar ve yakın 

oldukları varlıklar üzerinden konum tespiti yapılabilir (L. Zhang vd., 2009, s. 275). WiFi 

ve bluetooth teknolojileri de mevcut özellikleri ile birlikte benzer şekilde konum 

belirlemek için kullanılabilir. 
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1.1.7.3. Sensör Teknolojileri 

Her yerde bilişim unsurları sensör teknolojilerini gerçek dünyaya ilişkin verileri 

anlamak, belirlemek ve toplamak için kullanırlar. Gerçek dünyada fiziksel çevreye ilişkin  

sensör verileri çeşitli teşhis etme yöntemleri kullanılarak çözümlenir (Marinagi, Belsis, 

ve Skourlas, 2013, s. 497). Bazı sensör çeşitleri olarak termal, akustik, görüntü, manyetik, 

sismik ve radar sensörler mevcut olup, bu sensörler aracılığıyla nesnelere ilişkin sıcaklık, 

basınç, ses ve nem ölçme, hareket takip etme, aydınlatma, varlığı/yokluğu tespit etme, 

mekanik stres ölçümleme, hız/yön ve ağırlık tespiti gibi ölçümlemeleri yapabilmek 

mümkün olmaktadır. Mikro/nano elektromekanik sistemler aracılığıyla az enerjiyle çok 

hassas ölçümler yapmak mümkün olmaktadır (Strassner ve Schoch, 2002, s. 4).  Ayrıca 

konumlama ölçümleri yapan GPS, parmak ve retina taraması yapan biometri, izlemeye 

ve belirmeye yarayan RFID, algılamaya ve görüntülemeye yarayan kamera ve mikrofon 

teknolojileri de sensör teknolojileri olarak belirtilebilir (Gershman ve Fano, 2006, s. 76). 

1.1.7.4. Otomatik Teşhis Teknolojileri 

Otomatik teşhis (Auto-ID) teknolojileri, bir kişinin veya nesnenin kimliğini 

belirlemek için kullanılan teknolojilerdir. Kimliği belirlemek için dışsal uyarıcı veya 

sinyaller kullanılır ve bunlar bilgisayar analizleri ile anlaşılır hale getirilir (Fleisch vd., 

2005, ss. 16–17). Tipik otomatik teşhis etme teknolojileri olarak geliştirilmiş barkod 

(karekod), RFID, akıllı kartlar, biometrik sistemler (Strassner ve Schoch, 2002, s. 3), ses 

ve görüntü teşhis sistemleri, manyetik teşhis sistemleri gösterilebilir (L. Zhang vd., 2009, 

s. 274).  

 

Şekil 1.11. RFID Teknolojisi 

Kaynak: Grossman, 2010 
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Teşhis etme teknolojisi olan RFID, mevcut diğer teşhis etme teknolojileri arasında 

en önemlisidir. RFID etiketleri küçük boyutlarda, düşük enerji ile kablosuz veri 

transferini sağlayan, fiziksel varlık içine gömülü teknolojilerdir. Her etiket ayrı bir seri 

numarası ile teşhis edilir ve programlanabilir yüksek oranda bilgileri içerir (Şekil 1.11). 

Radyo frekans sinyalleri aracılığıyla bilgiler yanında bulunan cihazlara aktarılır (Trivedi 

ve Sagar, 2010, s. 73). 

1.1.7.5. Veri Senkronizasyon Teknolojileri 

U-ticaret ile birlikte alışveriş yapmayı, iletişim etkileşim kurmayı sağlayan çok 

geniş bir cihaz demetini kullanma seçeneği ortaya çıkmıştır. Kullanıcılar her yerden ve 

istedikleri zamanda tek bir cihaz kullanarak bilgi alışverişlerini senkronize olarak 

gerçekleştirmek, var olan bilgileri tek bir cihaz kullanıyormuş gibi görüntüleyebilmek 

istemektedirler. Bu durum veri sürekliliğini devam ettirmek için senkronizasyonu 

mümkün kılan çeşitli türde terminallerin varlığına ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Veri 

senkronizasyon teknolojileri, senkronizasyon yazılımları ve senkronizasyon yöntemine 

ilişkin teknolojiler olarak iki yönlü dikkate alınmaktadır (L. Zhang vd., 2009, s. 275; L. 

Zhang ve Liu, 2011, s. 45). Senkronizasyon teknolojilerinin yakın zamanda u-ticaret 

bağlamında daha fazla önem kazanacağını belirtmek gerekir (Liu, 2013, s. 184).  

1.1.7.6. Cihaz Teknolojileri 

U-ticaretin gerçekleşebilmesi için bazı elektronik cihazların kullanılmasına ihtiyaç 

vardır. E-ticaret için bilgisayarlar kullanılırken, m-ticaret için mobil telefonlar 

kullanılmaktadır. U-ticaret için genel olarak her yerde bilişim cihazlarının 

bulunabilirliğine ihtiyaç vardır. Gelişen teknolojiler ile birlikte küçük işlemciler 

sayesinde her türlü nesnenin akıllı olduğu, belirli işleri yerine getirmek için 

kullanılabilecek cihazlar için daha az teknik bilgiye ihtiyaç duyulduğu bir döneme 

girilmektedir (Trivedi ve Sagar, 2010, s. 73). Bu dönemde çok çeşitli cihazlar (ör.: 

bilgisayar, telefon, TV, mutfak makineleri, tablet, otomobil, akıllı saat/bileklik gibi kişisel 

ürünler, vb.) u-ticaretin gerçekleşmesi için bir araç olarak kullanılabilir (Gershman, 2002, 

s. 38). 

Bilgi kullanma ve iletişim kurma yeteneğine sahip her türlü cihazın u-ticaret aracı 

olarak kullanması ile birlikte bazı cihazlar kullanım yoğunluğu, yaygınlığı, cihaz 



46 

 

 

 

fonksiyonelliği yönüyle daha çok ön plana çıkmaktadır. Pek çok özelliği bir arada 

sunması ve kullanım kolaylığı ile akıllı telefonlar bu açıdan oldukça önemlidir. 

Günümüzde kullanılan akıllı telefonlar ekran büyüklüğü, kablosuz bağlantı seçenekleri, 

taşınabilirlik ve fonksiyonellik özellikleri ile oldukça kullanışlıdırlar. Aynı zamanda 

başka cihazlara uzaktan erişimi mümkün kılmaktadırlar. Akıllı telefonlara kıyasla 

masaüstü bilgisayarlar pek çok özelliği barındırmasına karşın taşınamaması, kablolu 

bağlantı sınırlılığı gibi sebeplerden dolayı düşük kullanışlılığa sahiptir (Bredican ve 

Vigar-Ellis, 2014, s. 233).  

        

Şekil 1.12. Samsung Family Hub (solda) ve Amazon Alexa-Echo (sağda) 

Kaynak: Samsung.com, 2016; thewirecutter.com, 2018 

Yakın zamanda akıllı telefon fonksiyonelliğine sahip bileklik, saat, gözlük vb. 

taşınabilir cihazların da benzer kullanışlılık düzeyine ulaşacağı öngörülebilir. Taşınabilir 

cihazlar dışında masaüstü gibi taşınamayan ancak kullanıcı ile sürekli iletişimi mümkün 

kılan buzdolapları, klimalar, güvenlik sistemleri, ulaşım araçları vb. gibi cihazlar da u-

ticaret etkileşimini gerçekleştirmek için benzer şekilde kullanılabilir. Böylelikle bir 

alışveriş listesi günlük hayatta kullanılan çok çeşitli cihazlar üzerinden oluşturulabilirken, 

gereken bilgiler sürekli senkronize edilebilir (Watson, 2000).  Bu cihazlardan örnek 

olarak Samsung markasının tüketicilere sunmayı düşündüğü akıllı buzdolabı ve Amazon 

markasının kullanıma sunduğu sesli asistan Amazon Alexa-Echo ürünler (Şekil 1.12) 

verilebilir. Samsung akıllı buzdolabıyla sipariş verilebilirken, aynı zamanda dolabın 

içinde yer alan ürünlere ilişkin bilgiler ve diğer ilişkili bilgiler sunabilir, istenildiği 
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taktirde otomatik sipariş verilebilir (Samsung.com, 2016). Bu cihaz ile diğer akıllı 

cihazları kontrol etmek de mümkündür. Benzer özellik olarak Amazon Alexa-Echo ile 

sesli olarak her türlü cihaz kontrolü, bilgiye erişim, anlık bilgilendirme, iletişim kurma, 

alışveriş yapma gibi seçenekler sunulmaktadır (Thewirecutter.com, 2018). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

U-PAZARLAMA 

 

2.1. U-TİCARET VE U-PAZARLAMA 

U-ticaret, pek çok alanda dönüşümü beraberinde getirecek yenilikleri kendisinde 

barındırmaktadır. Dönüşüm getirdiği en temel alanlardan birisi de pazarlamadır. 

Kullanılan teknolojiler ve muhtemel yeni yaklaşımlar pazarlamayı etkilerken, aynı 

zamanda pazarlama faaliyetlerini daha dinamik ve etkili bir hale dönüştürebilme fırsatını 

sunmaktadır. Dönüşüm ile birlikte mevcut pazarlama kavramı u-pazarlama olarak ele 

alınmaktadır. Bazı eserlerde u-ticaretin doğrudan u-pazarlama olarak dikkate 

alınabileceği ve birbirlerinin yerine kullanıldığı belirtilmektedir (Kaya, 2010, s. 328). 

Ancak ticaret ve pazarlama kavramlarının birbirinden farklı olduğu, yürütülen faaliyetler 

dolayısıyla aralarında yakınlık olduğunu ifade etmek gerekir. U-ticaretin özellikleri 

dolayısıyla modern pazarlamaya daha yakın olduğunun ve tüketici odaklı çabaların her 

iki faaliyet türünde ortak olması dolayısıyla benzerlik gösterdiğinin belirtilmesinde fayda 

vardır. Bu açıdan genel olarak pazarlamayı etkileyen gelişmelerin, ortak yönleri 

ekseninde u-ticaret ve u-pazarlama ilişkisinin açıklanması gerekmektedir. 

2.1.1. Teknolojik Gelişmeler ve Pazarlama 

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen hızlı gelişmeler ile birlikte 

dünyanın kalıcı değişiklik yaşadığı bir çağın içinde olduğu aşikardır. Bu döneme yön 

veren bilişim teknolojileri ile ilgili kaydedilen gelişmeler, pazarlama faaliyetlerinin 

üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır (Vassileva, 2017, s. 47). Önemli bir teknoloji 

olarak paranın icadı, yüz yüze yapılan pazarlama eylemine önemli katkılar sunmuş olup 

günümüzde de önemini korumaktadır. İfade edilen bu durum ile ilişkili bir şekilde fiziksel 

açıdan iletişim kurmanın zorunluluğunu gerekli kılan geleneksel ticaretin ve insan 

ihtiyaçlarını giderme noktasında pazarlama eyleminin insanların varlığı ile yaşıt olduğu 

varsayılabilir. 

Pazarlamanın gerçekleşmesi için tarafların fiziksel olarak aynı yerde bulunmalarını 

gerektiren geleneksel pazarlamada, üretici ile tüketici arasında ürün merkezli tek taraflı 



49 

 

 

 

bir akış söz konusudur. Dolayısıyla bu akışta az sayıda kişiye ulaşıla bilinmektedir 

(Bulunmaz, 2016, s. 351). Ancak gelişen bilgi iletişim teknolojileri bu noktada bazı 

değişimlerin yaşanabileceğinin habercisi niteliğindedir. Bu değişimlere öncülük eden 

gelişmelerden birisi 1930’lu yıllarda basılan yerel gazete ve dergiler ile hedef kitleye daha 

etkili ulaşılabilme olanağının elde edilmiş olmasıdır (Watson vd., 2004, s. 33). Bir diğer 

gelişme olarak 1960’lı yıllarda kullanımına başlanan bilgisayar teknolojisi gösterilebilir. 

Söz konusu teknoloji ile birlikte elde edilen veriler elektronik ortama taşınmaya ve ileri 

düzey kalitatif analizler yapılmaya başlanmıştır. 1980’li yıllarda ise lazer özellikli 

yazıcılar ile bilgiye dayalı zengin içerikler doğrudan müşterilere ulaştırılabilir hale gelmiş 

ve böylelikle daha kolay birebir pazarlama yapabilme olanağı elde edilmiştir (Molenaar, 

2012, ss. 68–69).  

1990’lı yıllara gelindiğinde internet devrimi işletmeler ve onun paydaşları için 

önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. İlişkili olarak bu teknoloji, pazarlama 

faaliyetlerinin zengin bir şekilde ses, görüntü, yazı, video, vb. gibi içeriklerle hedef 

kitlelere fiziksel olarak aynı yerde bulunma zorunluluğu getirmeden gerçekleştirilmesini 

mümkün kılmıştır. Elektronik pazarlama olarak ifade edilen bu dönemde tüketiciler, 

internet bağlantısının olduğu ev ve iş gibi farklı yerlerden işletmelerle iletişim kurarak 

ticari etkileşimlerde bulunabilmişlerdir (Morrison, Pitt, ve Kietzmann, 2015, s. 280). 

İnternet bağlantısının var olması, u-ticaret ve u-pazarlamanın önemli bir özelliğini 

oluşturan yaygın ağları kullanmanın önünü açan bir gelişme olarak ifade edilmektedir. 

İnternet teknolojisi sayesinde bir web sitesi aracılığıyla işletmeler ile tüketiciler arasında 

kolaylıkla iletişim kurulabilir (Watson vd., 2004, s. 33).  

1973’lü yıllarda icat edilen mobil telefonların pazarlama alanında etkili bir şekilde 

kullanılması, e-ticaretin bütün dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması 

sonrasına tekabül etmektedir. Mobil telefon teknolojisi ilk olarak sabit sesli iletişimin 

mobil alternatifi olarak kullanılırken, zaman içerisinde metin gönderme (SMS), zengin 

metin gönderme (MMS), kullanıcı kart bazlı (SIM) konum belirleme, internete 

bağlanabilme (WAP) gibi özellikler, e-pazarlamayı mobil ve daha zengin bir şekilde 

yapmayı mümkün hale getirmiştir (Yamamoto, 2009, ss. 51–55). Diğer taraftan mobil 

cihazların taşınabilir olması işletmeler ve tüketiciler için ticari açıdan yer ve zaman 

sınırlamasını ortadan kaldıran bir özellik olarak ön plana çıkmaktadır. Mobil telefon gibi 
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cihazlar hareket halinde kullanılabilirliği ve taşınabilirliği dolayısıyla pazarlama için 

önemli bir teknolojik gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu cihazlar kendi aralarında 

iletişim kurdukları gibi insanlar arasında da iletişimi ve etkileşimi sağlamaktadırlar 

(Bredican, 2016, ss. 4–5). 

İnternet bağlantı teknolojilerinin ve bu bağlantıyı mobil hale getiren mobil cihaz 

teknolojilerinin pazarlama alanında getirdiği yenilikler, işletmeler ve tüketiciler için fark 

edilir kolaylıkları ihtiva etmektedir. İnternet teknolojilerinde web 1.0’dan web 2.0’a geçiş 

pazarlama alanında tüketicilerin kendilerine daha çok yer bulmasına, işletmelerin ise 

tüketicileri pazarlamanın merkezine daha çok alabilmelerine olanak tanımıştır. Web 2.0 

ve daha sonra geliştirilen web 3.0 teknolojileri, tüketicilerin; internet sayesinde işletmeler 

ile etkileşim kurabilmesine, çeşitli konularda işletme ve diğer tüketicilerle bilgiler 

paylaşabilmesine, zengin içerikler üretebilmesine, sosyal kanallar üzerinden geniş 

kitlelere ulaşabilmesine imkân tanımıştır. Benzer şekilde söz konusu teknolojiler, 

işletmeler için paydaşlar ile geniş bir alanda etkileşim kurma, tüketici ihtiyaçlarını analiz 

etme, işletmeye yönelik algıları ve şikayetleri yönetme gibi pazarlama faaliyetlerini 

sürdürme ve işletmeyi etkili yönetme olanağı sağlamaktadırlar (Berthon, Pitt, Plangger, 

ve Shapiro, 2012, ss. 262–263). 

2.1.2. U-Ticaret ve U-Pazarlama İlişkisi 

Çeşitli tarafların kullanımına açık olarak sürekli gelişen teknolojiler, küresel 

etkileşimi ve tüketici faaliyetlerini dünya çapında eş zamanlı olarak izlenebilir 

kılmaktadır. Bu sebeple yürütülen pazarlama faaliyetlerine olan klasik bakış açısının 

değişmesi beklenen bir durumken, pazarlamanın dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Tüketicilerin teknoloji çağında mevcut pazarlama dönüşümünün merkezine 

konumlandırılması, pazarlama karması unsurlarının da tüketicilerin ürünlerle kurduğu 

etkileşimlere göre planlanması gerekmektedir. Her yerde teknolojiler bu etkileşimi en üst 

düzeye taşıyabilen önemli bir teknolojik araç olarak kullanılabilir (Vassileva, 2017, ss. 

48–49). 

Her yerde bilişim teknolojileri ile kablolu ağlara bağlanmayı gerektiren büyük 

bilgisayarlar yerine kablosuz ağlara bağlanabilen çeşitli cihazların ticari etkileşimlerde 

kullanılması mümkün olmaktadır. Genel olarak her yerde bilişim olarak ifade edilebilen 
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bu teknolojilerin sunduğu temel farklılık, her yerde var olabilmeleri ve kablosuz iletişimi 

kolaylıkla sağlayabilmeleridir. Bu durum ilgili teknolojilerin pazarlama alanında 

kullanımını kolaylaştırmakta ve pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine 

getirilmesinde önemli rol üstlenmektedir. İlgili teknolojilerin kullanımı, nesnelerin içine 

gömülü bir vaziyette bulunarak görünmemeleri dolayısıyla, dijital ve geleneksel 

pazarlamanın birlikte yapılmasını mümkün kılmaktadır. Pazarlama sürecinde 

kullanılması muhtemel çeşitli sensörler, cihazlar, bağlantı teknolojileri gibi özellikler ile 

tüketicilerden daha detaylı ve anlık bilgilerin alınması mümkün olurken, pazarlama 

faaliyetlerinin daha dinamik bir yapıda gerçekleştirilmesi söz konusu olabilmektedir 

(Roussos, 2006, ss. 1–3).  

Her yerde bilişim teknolojileri geleneksel ticareti, e-ticareti ve m-ticareti ticari 

açıdan kullanımdan kaldırmamıştır. Bu teknolojiler mevcut ticaret formlarının birlikte 

daha etkili ticari kullanım alanları oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Her yerde bilişim 

olarak ifade edilebilen çeşitli teknolojilerin değer sağlamak için birlikte kullanımı ve 

kullanıcılar için sınırlılıkları yok etme çabası sonucu u-ticaret alanı (u-alan) meydana 

gelmiştir. U-ticaretin 4u yapısı bu alan içerisinde çeşitli sınırlılıkları ortadan kaldırma 

amacı gütmektedir. Geniş bir perspektiften dikkate alındığında u-ticaret; e-ticaret, m-

ticaret gibi ticaret formları ile birlikte v-ticaret, t-ticaret ve s-ticaret gibi ticaret formlarının 

tamamını içine alan geniş bir ticaret anlayışıdır (Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, 

s. 744). Dolayısıyla bu ticaret formları ekseninde yürütülen pazarlama faaliyetleri ve 

türlerinin hepsi, doğrudan u-ticaret ile birlikte değerlendirilen pazarlama faaliyetleri 

içerisinde yer almaktadır (J. H. Suh vd., 2006, s. 183).  Böylelikle çok çeşitli nesneler ve 

cihazlar vasıtasıyla iletişim kurulurken, yer ve zaman sınırlaması sorunu yaşanmadan 

pazarlama faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi mümkün olabilmektedir. Bu açıdan 

pazarlama faaliyetlerine bakışın zaman ve yer ekseninde değişmesi, işletme ve tüketiciler 

arasındaki etkileşim için yeni bir bakış açısının oluşmasına neden olmaktadır (Galanxhi-

Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, s. 747).  

Pazarlama faaliyetleri ile sadece ürünleri satmanın önemli olmadığı, tüketici  

memnuniyetinin daha çok önem kazandığı günümüz rekabet ortamında, u-ticaretin 

gerçekleşmesini sağlayan her yerde bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetlerini 

değiştirmeye ve tüketici memnuniyetini geliştirmeye yönelik yenilikleri içinde 

barındırmaktadır (Reshamwala, Sharma, ve Shah, 2010, ss. 2–3). Bu yenilikler;  
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 Doğru hedef kitleyi seçmek, tüketici farkındalığı sağlamak, geri bildirimler 

almak (Reshamwala vd., 2010, ss. 2–3), 

  Kişisel satış deneyimi ve ürün teklifleri sunmak (Spassova, Kahl, ve Krüger, 

2010, s. 8), 

 Durumsal ihtiyaçlara göre çözümler üretmek (S.-C. Park, Im, Suh, Kim, ve 

Kim, 2007, s. 326),  

 Doğru veriye ve doğru bilgiye dayalı pazarlama faaliyetlerini yönetmek, 

tüketicilerle işletme arasında gerçek zamanlı interaktif ilişki kurmak (Acquisti, 

2006, ss. 3–4),  

 Müşteri sadakatini yenilikçi pazarlama süreçleriyle daha çok geliştirmek 

(Nakajima, 2002, ss. 2–3),  

 Müşterilerle sürekli ve kesintisiz iletişim halinde olmak, pazarlama 

faaliyetlerinin yürütüldüğü fiziksel çevre ile dijital çevre arasında bir bütünlük 

sağlamak, yürütülen faaliyetlerin verimlilik düzeylerini arttırmak (Sabati vd., 

2010, s. 258),  

 Yeni pazarlama türlerini ve stratejilerini kullanmak (Nakajima, 2002, s. 3; 

Watson vd., 2004, s. 36),  

 Tüketiciler için sınırlı rasyonelliği ortadan kaldırmak, pazarlama faaliyetleri 

açısından beş kanallı duyulara ilişkin verileri hem dijital hem de fiziksel 

ortamda daha çok kullanılır kılmak (Watson vd., 2002, s. 336,343),  

 Pazarlama faaliyetlerini yürütürken işletmeler arası işbirliği geliştirmek ve 

pazarlama karması unsurlarını yeniden ele almak (Cox, 2004, s. 24) gibi 

sıralanabilir. 

Sürekli iletişim halinde olma durumu, işletmelerin tüketiciler her an ve her yerde 

ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli ulaşılabilir olma gerekliliğini ifade etmektedir. 

Tüketici yürüyüş yaparken bir ürünü beğendiği zaman ürünle ilgili gereken bilgilerin 

kendisine ulaştırılabilmesi, tüketicinin ürünü alışveriş listesine ekleyebilmesi ve sürece 

ilişkin bilgi alışverişini telefon, saat, giysi, tabela v.b. gibi pek çok nesne üzerinden 

gerçekleştirilebilmesi, sürekli iletişim ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Tüm bunlar 

gerçekleşirken tüketicilerin nesnelerin farkına varmadan ve bir rahatsızlık duymadan 

onlarla etkileşim kurulması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Gershman, 2002, s. 37). Bu 
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şekilde işletmelerin paydaşlarına yönelik yürüttüğü u-ticaret anlayışı ile uyumlu 

kullanılan her yerde bilişim teknolojileri vasıtasıyla paydaşlara kolaylıklar sağlanarak 

gerçekleştirilen değer katıcı pazarlama faaliyetleri u-pazarlama (u-marketing) olarak 

değerlendirilmektedir ( K. H. Kim ve Moon, 2005, s. 2; Asahi, 2010, s. 1434; W.-Y. 

Wang, Yang, Chen, ve Shih, 2011, s. 39). 

Günümüzde ekonominin ve işletmelerin her düzeyinde bilgiye daha yoğun ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bilgiyle doğrudan ilişkili olan dijital dönüşüm, beraberinde işletmelerin 

fonksiyonlarını güncelleme ihtiyacını doğurmaktadır. Değişen tüketici davranışları ve 

satın alma karar süreçlerine ilişkin sergilenen örnekler, işletmelerin dönüşümleri için 

kullanılabilecek en son ölçütler olarak dikkate alınmalıdır. Son derece popüler olan pazar 

payı, marka sadakati ve dağıtım gücü gibi pazarlama ölçütleri geçerliliğini hala korurken, 

pazarlama yöneticileri bu ölçütlerle sınırlı kalmamalıdır. Yeni yaklaşımların, 

kullanılabilecek ölçütlerin ve inovasyonların işletme ile pazarlama faaliyetleri için son 

derece önemli olduğu unutulmamalıdır (Vassileva, 2017, ss. 47–48). Bu açıdan u-

pazarlama faaliyetlerinin mevcut dönüşüm ekseninde öneminin ve etkilerinin 

anlaşılmasında fayda vardır. 

Ticaret ve pazarlamanın bazı çalışmalarda birbirleriyle yakın ilişkili kavramlar 

olarak verildiği, bazı çalışmalarda ise birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir 

(Sutha ve Thangadurai, 2016, s. 62).  Ticaret kavramının alım ve satımları içine alan 

faaliyetler; pazarlamanın kavramının ise tüketiciler ile ilişkiden başlayarak üretim, insan 

kaynakları, finans gibi çeşitli işletme departmanları ile iş birliği içinde tüketici 

ihtiyaçlarının karşılanması ve takibi ile sürekli devam eden faaliyetler olduğu 

belirtilmiştir (Meng, 2010, s. 546,548) Pazarlama kavramının ticaret kapsamına giren 

alım ve satım faaliyetlerini de içine alan geniş yapısı göz önünde bulundurulursa, 

pazarlama perspektifinden u-ticaret ile ilişkili konular doğrudan u-pazarlamanın içinde 

zaten vardır. Yukarıda ifade edilen ilişki ile birlikte u-ticaret olarak ifade edilen kavram 

bağlamında yürütülen faaliyetlerin daha çok tüketici merkezli ihtiyaçları karşılama 

durumuna karşılık gelmesi dolayısıyla çalışmanın bundan sonraki kısmında u-ticaret 

yerine, u-ticareti de kapsayan u-pazarlama kavramı kullanılacaktır. Her iki kavram 

literatürde benzer kavramlar olarak kullanılabilmektedir (Kaya, 2010, s. 328).  
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2.1.3. U-Pazarlama ve Pazarlama 4.0 Arasındaki İlişki 

Teknolojik gelişmeler ile paralel olarak pazarlama anlayışında da değişimler 

yaşanmıştır. Bazı dönemlerde pazarlamaya yönelik olumsuz algılamalar oluşurken, bu 

durum pazarlama faaliyetleri yürüten ve bu faaliyetler süresince etik değerler ile 

kaydedilen gelişmelere dikkat etmeyen işletmelerin zaman içerisinde pazarlamaya olan 

bakış açılarını değiştirmeyi zorunlu kılmıştır. Söz konusu değişim, işletmeler için rekabet 

üstünlüğü elde etme noktasında avantajlar sunarken, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini 

en iyi şekilde anlama ve tüketiciler için ulaşılabilir olma konusunda da kaçınılmaz bir 

gerekliliktir. 

 
Şekil 2.1. Pazarlama Gelişimi Boyunca Tüketici Gereksinimleri 

 Kaynak: Łukowski, 2017, s. 190  

Şekil 2.1’de görüldüğü gibi pazarlama geçmişten günümüze kadar geçen süre 

boyunca çeşitli anlayış dönüşümleri geçirmiş olup, içinde bulunulan zaman ve 

teknolojilerin özellikleri dolayısıyla farklı anlayışlar oluşmuştur. Modern anlamda ilk 

pazarlama anlayışı olarak kabul edilen Pazarlama 1.0, endüstri çağına geçişte 

görülmüştür. Bu anlayış işletmelerin hedef tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini anlamadan,  

ürünlerini satın almaya ikna etmeye çalıştığı anlayışı göstermektedir (Jara, Parra, ve 

Skarmeta, 2012, s. 854). Bu dönem ürün anlayışı olarak ifade edilmektedir (Kotler, 

Kartajaya, ve Setiawan, 2017, s. 17). Bir sonraki anlayış olan Pazarlama 2.0, daha çok 

müşteri merkezli anlayış olarak bilinmektedir. Bu dönem tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarının anlaşılmaya çalışıldığı, bu doğrultuda araştırmaların yürütüldüğü, yeni 

hedef pazarların arandığı ve fırsatların oluşturulmaya çalışıldığı dönemi ifade etmektedir 

(Jara vd., 2012, s. 854).  
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Pazarlamada müşteri merkezli anlayış zaman içerisinde yerini insan merkezli 

anlayışa bırakmıştır. Pazarlama 3.0 olarak ifade edilen bu dönemde insanları sadece 

tüketici olarak görmek yerine aklı, kalbi ve ruhu olan varlıklar olarak görmek gerektiği, 

bu sebeple insanların kaygılarının dikkate alınmasının önemli olduğu belirtilmektedir. 

Dolayısıyla mal ve hizmetlerde fonksiyonel ve/veya duygusal tatmin ile birlikte insan 

ruhunun da tatmin edilmesine dikkat edilmelidir (Kotler ve Setiawan, 2016, s. 16). Bu 

anlayışı benimseyen işletmelerin sosyal, çevresel, insani, sportif ve benzeri unsurlara 

daha çok dikkat ederek tüketicilere çeşitli kanallardan ulaşabilmesi gerekmektedir. 

İşletmelerin ve markaların tüketicilerin neler hissettiklerini anlamaya, deneyimlerini 

konuşmaya teşvik etmeleri bu bağlamda oldukça değerlidir. Sosyal medyanın bu açıdan 

önemli bir kanal olarak değerlendirilmesi mümkündür (Jiménez-Zarco, Rospigliosi, 

Martínez-Ruiz, ve Izquierdo-Yusta, 2019, s. 2184). 

Tablo 2.1. Pazarlama Anlayışları ve Genel Özellikleri 

 
Pazarlama 1.0 

(Ürün Odaklı) 

Pazarlama 2.0 

(Müşteri Odaklı) 

Pazarlama 3.0 

(Değer odaklı) 

Pazarlama 4.0 

(Sanal Pazarlama 

Odaklı) 

Amaç Ürün satmak 
Müşteriyi memnun 

etmek 

Dünyayı daha iyi bir 

yer yapmak 

Bugünden geleceği 

yaratmak 

İtici Güç Sanayi devrimi Bilgi teknolojisi 
Yeni dalga 

teknolojisi 

Sibernetik devrim ve 

web 4.0 

İşletmeler 

Tarafından 

Görünen 

Pazarlar 

Fiziksel 

ihtiyaçlarıyla 

kitlesel alıcılar 

Aklı ve hisleriyle 

akıllı tüketiciler 

Aklı ve ruhuyla 

bütün ihsanlar 

Tam bilinçli alıcılar 

topluluğu, ortak yapım 

ürünler 

Anahtar 

Pazarlama 

Kavramı 

Ürün geliştirme Farklılaştırma Değerler 
Müşteriye göre ve tam 

zamanında üretim 

İşletme 

Pazarlama 

Kuralları 

Ürün özellikleri 
Kurumsal ve ürün 

konumlandırma 

Kurumsal, vizyon ve 

değerler 

Değerler, vizyon ve 

öngörüler 

Değer Önerileri Fonksiyonel 
Fonksiyonel ve 

duygusal 

Fonksiyonel, 

duygusal ve ruhsal 

Fonksiyonel, duygusal, 

ruhsal ve öz yaratıcılık 

Müşterilerle 

Etkileşim 

Birden çoğa 

işlem 
Bire bir ilişki 

Çoktan çoğa iş 

birliği 

Çoktan çoğa birlikte 

oluşturma ve iş birliği 

Kaynak: Kotler & Setiawan, 2016, s. 18; Tarabasz, 2013, s. 130 

Bilgi iletişim teknolojilerinde kaydedilen hızlı gelişimler ve insanlar üzerindeki 

etkileri dolayısıyla pazarlamanın, Pazarlama 3.0 anlayışından sonra yeni bir aşamaya 

geçmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dijital alanda elde edilen gelişmeler ile birlikte sadece 
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dijital alanda bulunma noktasında uyumsuzluk yaşayabilen tüketicilerin hem dijital 

alanda, hem de geleneksel alanda eş zamanlı bulunabilme gerekliliği bu anlayışın 

oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu sebeple Pazarlama 4.0 anlayışı Tablo 2.1’de 

belirtildiği gibi işletmeler ile tüketiciler arasında hem online, hem de offline etkileşimleri 

birleştiren bir anlayış olarak oluşmuştur (Kotler ve Setiawan, 2016, s. 77).  

İşletmeler ve tüketiciler arasında kurulan etkileşimlerin pek çok kanal vasıtasıyla 

kurulması gerekliliği, her yerde bilişim teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler ile birlikte 

pazarlama faaliyetlerini yürüten işletmelerin pazarlamaya yönelik bakış açılarının revize 

edilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Geniş bilgi olanakları ve iletişim kurma seçenekleri, 

işletmelerin tüketicilere sunabileceği çeşitli değerler kümesini keşfetmesine yönelik 

fırsatlar sunmaktadır. Nesneler arası iletişim sayesinde ürünlerle işletmelerin ve ürünlerle 

tüketicilerin iletişim kurması mümkün olurken, bu durum önceki pazarlama anlayışlarına 

ilişkin bazı önemli gerekliliklerin (ör.: tüketici ihtiyacının doğru tespiti, hislerinin 

anlaşılması, vb.) Pazarlama 4.0 anlayışı içerisinde gerçekleştirilebilmesini 

kolaylaştırmaktadır. Çeşitli türde iletişim ve tüketicilerle kesintisiz etkileşim kurabilme 

olanağı, işletmeler için  tüketicileri daha iyi anlamak ve onlara değerler sunmak, markaya 

yönelik algıları yönetmek gibi Pazarlama 4.0 anlayışı ile uyumlu fırsatları yakalamayı 

mümkün kılmaktadır (Łukowski, 2017, s. 195).  

Kotler, Kartajala ve Setiawan (2017) Pazarlama 4.0 anlayışında geleneksel 

pazarlama ve dijital pazarlama arasındaki bütünleşmenin önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Buna göre dijitalleşme ile geleneksel pazarlama anlayışının ortadan 

kalkmasına gerek olmadığı, bunun yerine her iki yöntemin de müşterilere ulaşmak için 

kullanılması gerekliliği belirtilmiştir. Bu açıdan asıl önemli olan müşteri katılımının 

sağlanmasıdır. Müşteri ile iş birliği yapılarak başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bu katılımı 

sağlamak için işletmeler arası iş birliğinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmenin 

sadece iç kaynaklarını kullanarak tüketicilerle iletişim kurmasının yetersiz olabileceği, bu 

yüzden dış kaynaklardan faydalanılması gerekliliği ifade edilmektedir (Kotler vd., 2017, 

s. 45,84).  

Dijital ortamda pazarlamanın somutlaştırılması internet ve bağlantı devrimi içinde 

önerilen bir dizi önlemlerin uygulanmasına dayalıdır. Bu durum aynı zamanda 

müşterilerin ürünlerin asıl/gerçek yapıcıları olmalarına olanak tanır. Pazarlama 4.0’da 
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çoktan çoğa iletişim kurma, iş birliği yapma ve ortak ürün oluşturma konularında 

işletmeler ve müşteriler arasında iletişimin artan önemine dikkat çekilmektedir. Bu 

durumun farkında olan çeşitli sektörlerden birçok işletme, sorunlara ilişkin çözümlerini 

tüketicilere dayalı olarak ortak sunmaya çalışmaktadırlar (Tarabasz, 2013, s. 129,131). 

Bu açıdan günümüzde bağlanabilirlik olanaklarının hızlı gelişimi, hem işletmeleri hem 

de tüketicileri iş birliği yapma noktasında etkilemektedir. İşletmeler ile daha çok 

etkileşim kurabilecek olan tüketiciler, pek çok cihaz veya nesne üzerinden işletme ile 

iletişim kurmayı tercih edebilmektedirler. Bu trend işletmelerin pazarlama faaliyetleri 

boyunca bağlanabilirlik seçeneklerini daha çok zenginleştirmeye ve mobil bağlanabilirlik 

detaylarına daha çok önem vermesine aracılık etmektedir. Çeşitli bağlantı seçeneklerinin 

var olması, bireylerin ticari konular başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi düzeylerinin 

artmasına ve genel olarak toplumsal bilgi düzeyinin artmasına olanak tanımaktadır 

(Kotler vd., 2017, ss. 46–47). 

Yakın gelecekte yeryüzündeki tüm insanların birbirleriyle sürekli bağlantı 

kurabilecek imkanlara kavuşacağı, kolaylığı ve yaygınlığı açısından kablosuz bağlantı 

seçeneklerinin kullanımının daha çok artacağı öngörülmektedir. Tüketicilerin pazarlama 

deneyimlerini zenginleştirmek için akıllı telefonlar ile birlikte mobil uygulamalar ve 

tüketicilere yönelik dinamik faaliyetler her yerde bağlanabilirlik seçenekleri ile birlikte 

etkili olarak kullanılabilir. Benzer şekilde halihazırda kullanılan mağazalar gibi 

geleneksel iletişim kanalları ile birlikte NFC, sensörler, konum bazlı servisler, veriye 

dayalı iletişim, sosyal medya, televizyon gibi yenilikçi kanallara işletmeler tarafından 

pazarlama faaliyetleri içerisinde daha çok yer verilebilir (Kotler vd., 2017, s. 37,50,203).  

Pazarlama 4.0 anlayışını açıklayan Kotler ve arkadaşları (2017), zengin 

bağlantıların ve ağların kullanılarak çeşitli kanallar aracılığıyla tüketicilerle eş güdümlü 

olarak iletişim kurulması prensibine dayanan çok kanallı (omni-channel) pazarlama 

yapılması gerekliliğini ifade etmişlerdir. İnternet, mobil uygulamalar, sensörler, kablosuz 

bağlantılar gibi çeşitli iletişim kanallarının olması, bu kanallar vasıtasıyla verilerin ortak 

bir yerde toplanmasına ve gerektiğinde kullanılmasına yönelik konum bazlı hizmetlerin 

sunulmasına, taraflar arasında gerçek zamanlı iletişimin kurulmasına, geleneksel ve 

dijital alanlar arasında bütünleşmenin sağlanmasına imkan tanımaktadır. Bu sebeple 

pazarlamada çok kanallı pazarlama gibi yenilikçi pazarlama yaklaşımların kullanılması 
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gerekliliği vurgulanmaktadır (Kotler vd., 2017, ss. 189–194; Manser Payne, Peltier, ve 

Barger, 2017, ss. 189–192). 

Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda pazarlama anlayışındaki değişimler ve 

gelinen son aşamada pazarlama faaliyetleri boyunca bağlanabilirlik; her yerde 

bağlanabilmeyi ve kullanmayı mümkün kılan cihaz ve bağlantı teknolojileri, çok kanallı 

pazarlama gibi yenilikçi pazarlama yaklaşımları, yüksek düzey kişiselleştirebilme 

olanakları, işletmelerle işletmeler ve işletmelerle tüketiciler arasında iş birliğinin 

yapılması gerekliliği, verilerin ve bilgilerin pazarlama süreçlerinde yoğun bir şekilde 

kullanılması gibi pek çok faktör u-pazarlama ile doğrudan ilişkili konulardır. Bu sebeple 

her yerde bilişim teknolojileri destekli yürütülen u-pazarlama faaliyetlerinin doğrudan 

Pazarlama 3.0 ve Pazarlama 4.0 anlayışlarıyla uyumlu olacağı, bu anlayışları benimseyen 

işletmeler tarafından yürütülen pazarlama faaliyetleri bağlamında dikkate alınması 

gerekliliği açıktır. U-pazarlama faaliyetleri alıcı ve satıcı arasında zaman ve yer gibi 

sınırlamaların ortadan kaldırılması ile yakın faaliyetlerdir. Bu açıdan alıcıyı ve satıcıyı 

sınırlandıran engellemeler, geniş iletişim seçenekleri ve teknoloji zenginliği ile ortadan 

kaldırılabilir. U-pazarlama kapsamında yeni pazarlama modelleri, işletmelerin sahip 

olduğu bilgi miktarına, içeriğine ve yeteneklerine göre oluşturulabilir (Jiménez-Zarco vd., 

2019, s. 2188). Pazarlama 4.0 anlayışına uygun hazırlanan mevcut pazarlama çabaları, 

doğrudan u-pazarlama faaliyetleri ve özellikleriyle benzerlik göstermektedir (Jara vd., 

2012, s. 856; Łukowski, 2017, s. 200). 

2.2. U-PAZARLAMANIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİMİ 

Bu bölümde u-pazarlama ile ilgili temel bilgilere yer verilecektir. Bu bağlamda u-

pazarlama ile ilişkili kavramlara, u-pazarlamanın tanımına ve özelliklerine, önemine, 

pazarlama bileşenleri ile olan ilişkisine değinilecektir. 

2.2.1. U-Pazarlama ile İlgili Kavramlar 

U-pazarlama (u-marketing) kavramını, u-ticaret ve teknolojileri özelliklerine göre 

yürütülen pazarlama faaliyetleri olarak ifade etmek mümkündür (Abdaoui, Khalifa, ve 

Faiz, 2016, s. 40). Bu açıdan u-ticarette yer alan kavramların, özelliklerin ve teknolojilerin 

benzer şekilde u-pazarlama içinde kullanıldığını söylemek mümkündür. 
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U-pazarlama genel olarak u-ticaret ile benzer olarak kullanılmakta olup (Kaya, 

2010, s. 328), “uber, ultimate, ubiquitous” kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan 

“u” harfi ile pazarlama kavramının birleşmesinden oluşmaktadır. “U” harfi aynı zamanda 

4u yapısı olarak ifade edilen her yerde (ubiquitous), evrensel (universal), özel (unique) 

ve birleşik (unison) kelimelerinin baş harfine karşılık gelmektedir (Watson vd., 2002, s. 

336). Dolayısıyla her yerde pazarlama, evrensel pazarlama (universal marketing), özel 

pazarlama (unique marketing) ve birleşik pazarlama (unison marketing) gibi kavramlar 

u-pazarlama kapsamında kullanılabilmektedir.  

U-pazarlama kavramı içinde yer alan her yerde (ubiquitous) kavramı, her yerde 

birden bulunma (omnipresence) kavramı ile birlikte eş anlamlı kullanılmaktadır (Watson 

vd., 2002, s. 336). Benzer şekilde omnichannel pazarlama ile u-pazarlama arasında ilişki 

kurmak mümkündür. Omnichannel pazarlama kavramı, pazarlamanın faaliyetlerinin 

geleneksel ve dijital kanallar aracılığıyla, bütünleşik olarak her yerde olabileceğini 

göstermektedir ( D. Newman, 2014, s. 4; Kotler vd., 2017, ss. 187–200; Manser Payne 

vd., 2017, s. 189). U-pazarlama kavramı ise bu kavramdan daha geniş olarak çok çeşitli 

bağlantı ve bilgi teknolojileri kullanılarak yer ve zaman sınırlaması olmadan, 4u yapı 

özellikleri (her yerde, evrensel, birleşik, özel) ile birlikte tüketicilerin ihtiyaçlarına göre 

çözümler üreterek değer sunmayı amaçlar. Bu nedenle pazarlama anlayışı olarak u-

pazarlama daha geniş bir pazarlama kavramını ifade etmektedir (Watson vd., 2002, ss. 

338–341).  

U-pazarlama bazı çalışmalarda ubi-pazarlama (ubi-marketing) olarak kullanılmıştır 

(W.-Y. Wang vd., 2011, s. 39). Bu kullanımın temelinde her yerde bilişim (ubiquitous 

computing/ubi-comp) teknolojilerinin pazarlama süreçlerinde kullanılması gösterilebilir. 

Dolayısıyla çalışmanın birinci bölümünde detaylı olarak açıklanan u-ticarette yer alan 

teknolojiler ve ilişkili açıklamalar benzer şekilde u-pazarlama için de dikkate alınabilir.  

2.2.2. U-Pazarlama Tanımı 

Pazarlama tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ürün, hizmet ve daha 

fazlasının sağlanması olarak tanımlanmaktadır (Perreault, Cannon, ve McCarthy, 2013, 

s. 5). Diğer bir tanımda ise “pazarlama; müşteriler, işletme, paydaşlar ve genelde toplum 

için değer ifade sunulanları yaratma, duyurma, teslim ve mübadele faaliyeti ve güçlü 
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müşteri ilişkileri geliştirme süreci” şeklinde tanımlanmaktadır (Mucuk, 2014, s. 5). 

Amerikan Pazarlama Birliği (AMA)’nin tanımına göre pazarlama “müşteriler, örgüt, 

paydaşlar ve genelde toplum için değer ifade eden malları, hizmetleri ve hatta fikirleri 

üretme, duyurma, teslim ve mübadele faaliyeti, kurumlar seti ve süreçleri” olarak 

tanımlanmaktadır (Ama.org, 2013). Mevcut pazarlama tanımlarının ortak yönü olarak 

tüketicilere değer sunma, bu doğrultuda değer sunulacak süreç ve faaliyetleri yerine 

getirme gösterilebilir. 

U-pazarlama her yerde bilişim teknolojileri kullanılarak pazarlama faaliyetlerinin 

yürütülmesini gerektirir. Bu sebeple yer ve zaman sınırlaması olmadan, yaygın ağları ve 

cihazları bünyesinde barındıran her yerde bilişim unsurları kullanılarak gerçekleştirilen 

pazarlama faaliyetleri u-pazarlama olarak ifade edilebilir (Asahi, 2010, s. 1434). Yapılan 

bu tanımda pazarlama süreçlerinde kullanılan her yerde bilişim unsurlarının pazarlama 

faaliyetlerinde önemli düzeyde yer alması vurgulanmıştır. 

En geniş tanımıyla u-pazarlama, Kim ve Moon (2005) tarafından “işletme ve onun 

paydaşlarına fayda sağlayacak şekilde, sakin(görünmez) teknolojiler aracılığıyla müşteri 

ilişkilerini yönetmek, müşterilere u-değerleri sağlamak, iletmek ve oluşturmak için bir 

dizi işlemler ve örgütsel bir fonksiyon” olarak ifade edilmiştir (K. H. Kim ve Moon, 2005, 

s. 2). Tanımda geçen muhtelif kavramları şu şekilde açıklamak mümkündür; 

 İşletme ve paydaşlar: U-pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için 

işletmenin diğer işletmeler ve tüketiciler ile iş birliği yapmasına ihtiyacı vardır. Böylelikle 

u-pazarlama faaliyetleri sonucunda genel olarak tüm paydaşlar fayda elde edebilir. 

 Sakin teknolojiler (Calm technologies): Her yerde kavramı ile birlikte 

kullanılmakta olup, bilişim unsurlarının fark edilmeden kullanılmasını ve merkeze insanı 

koyarak ihtiyaçlara yönelik çözümler üretilmesini ifade etmektedir. Günlük hayatta çok 

sayıda bilişim unsurunun bulunması dolayısıyla bireyin çevreden bilgi alabilmesi 

mümkün olurken, insan doğasının gereği rahat olma durumu arzulanmaktadır (Rogers, 

2006, s. 404). Bu teknolojilerin bireyi rahatsız etmemesi ve günlük yaşamın ayrılmaz bir 

parçası olması sakinlik kavramı ile açıklanabilir. 

 U-değerler: Tanımda ifade edilen bu değerler u-pazarlama faaliyetleri ile 

birlikte müşterilere sunulabilecek her türlü fayda (ör.: kullanım kolaylığı, istek ve 
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ihtiyacın doğru şekilde anlaşılması ve uygun çözümlerin sunulması, ulaşılabilirlik, 

pazarlama karması değerleri, vb.) olarak açıklanabilir.  

2.2.3. U-Pazarlamanın Özellikleri 

U-pazarlamanın özelliklerini genel özellikleri ve 4u yapı özellikleri şeklinde 

sınıflandırmak mümkündür. Genel özellikler kapsamında mevcut çok yönlü u-pazarlama 

özelliklerine, 4u yapı özellikleri bağlamında ise 4u bileşenlerine değinilmiştir. 

2.2.3.1.U-Pazarlamanın Genel Özellikleri 

İnsanlar doğaları gereği bilgi ile doğrudan ilişkili canlılar olup, beş iletişim kanallı 

(ses, koku, görüntü, tat ve doku) bilgi işleyen varlıklardır. Bu kanallar vasıtasıyla elde 

edilen bilgiler ve ortaya çıkan algılar neticesinde çeşitli değerlendirmeler 

gerçekleştirilebilir. Buna paralel olarak pazarlama faaliyetleri bilgiyle doğrudan ilişkilidir 

ve bu faaliyetlerin işletme paydaşları arasında çeşitli bilgileri iletmek, bilgileri 

değerlendirmek için bilgiye dayalı yürütülen faaliyetler olarak kabul edilmesi 

mümkündür. Olumlu işletme imajı oluşturmak, bilgi transferini sağlamak, istenilen 

tüketici davranış biçimlerini oluşturmak ve insanları yönlendirmek temel pazarlama 

işlevlerinden olup, bu işlevleri yerine getirmek için gereken bilgilerin iletilmesinin 

sağlanabilmesi için iletişimin gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Her zaman ve her yerde 

bilgiye erişebilmek ve iletişim kurulabilir olmak mevcut gelişmeler doğrultusunda 

pazarlama faaliyetlerini sürdürebilmek için kaçınılmazdır. Dolayısıyla her yerde bilişim 

teknolojilerine dayalı olarak yürütülen u-pazarlama anlayışı ile bilgiye sürekli erişmek ve 

iletişim kurmak önemlidir. Bu açıdan u-pazarlama ile pazarlama formülü;  “doğru kişiye, 

her zaman ve her yerde, doğru kanaldan, doğru ürün ve doğru hizmetler sunmak” şeklinde 

güncellenebilir (Watson vd., 2004, s. 39).   

U-pazarlamada yürütülen faaliyetlerin odak noktasını müşteriler oluşturmaktadır 

(Galán, 2016). Dolayısıyla u-pazarlamanın odak noktasını; tüketici ihtiyaçlarını doğru bir 

şekilde tespit etmek ve bu ihtiyaçlara tüketicinin ulaşabileceği en kolay araç ve/veya 

kanal üzerinden ürünleri kişiselleştirerek sunmak olarak göstermek mümkün olmaktadır 

(Trapasso, 2001a).  

U-pazarlama faaliyetlerinin gerçekleşmesi; herhangi bir yerde, herhangi bir 

zamanda ve herhangi bir cihaz üzerinden gerçekleşebilmesini mümkün kılan her yerde 
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bilişim teknolojileri ile mümkün olabilir (J. H. Suh vd., 2006, s. 183). Her yerde bilişim 

teknolojileri özellikleri itibariyle fiziksel ve dijital pazar çevrelerini birleştirmektedir. U-

alan olarak ifade edilen bu çevre; fiziksel ve dijital ortamlar arasındaki etkileşim eksenli, 

bütünleşik, yakınsama ve karşılıklı farkındalık sağlayan kullanıcı odaklı çevreyi 

göstermektedir (Chang, 2012, s. 2). Bu açıdan u-alan içinde sürdürülebilen u-pazarlama 

faaliyetleri her iki ortamda da olabilecek şekilde eş zamanlı olarak yerine getirilebilir (K. 

J. Lee ve Seo, 2006, s. 1267). Bu teknolojiler aracılığıyla fiziksel ortamlarda yürütülen 

kişisel pazarlama faaliyetleri daha zengin ve dinamik bir şekilde yapılabilir. Diğer 

taraftan müşterilere ilişkin fiziksel ve dijital ortamlarda mevcut kişisel özellikler ve 

davranışlar incelenerek, gerçek zamanlı tüketici ihtiyaçlarına yönelik çözümler 

üretebilmek de mümkün olmaktadır (S. C. Park, Kim, ve Im, 2007, s. 113).  

U-pazarlama faaliyetleri işletmelerle tüketiciler arasındaki iletişimi zaman ve yer 

ekseninde değiştirmektedir. U-pazarlama ile birlikte tüketiciler istedikleri zaman ve 

istedikleri yerde mal ve hizmetlere ilişkin bilgilere erişebilir, bilgileri kullanabilir ve 

saklayabilirler. Bu durum tüketicilerin mal ve hizmet alırken daha rasyonel 

davranmalarına, istedikleri zaman bilinç düzeylerini yükseltmelerine olanak tanımaktadır 

(Watson vd., 2002, ss. 344–345). Bu durum aynı zamanda önemsiz süreçlerde 

tüketicilerin otonom kararlar vermelerine de imkan sağlamaktadır (Chang, 2012, s. 2). 

Her yerde bilişim teknolojileri, düşük mikro işlemci maliyetleri ve her yerde 

kablosuz bağlanabilme olanakları ile günlük hayatta kullanılan buzdolabı, bulaşık 

makinesi, mobil cihazlar, otomobiller, iklimlendirme sistemleri gibi pek çok cihazda 

görülebilmektedirler (Gershman ve Fano, 2006, s. 77). Bu açıdan işletme ve tüketiciler 

arasında pazarlama süreçlerine ilişkin iletişim kurma ve gereken bilgileri elde etme gibi 

faaliyetler çok geniş bir cihaz ve erişilebilir ağlar üzerinden gerçekleştirilebilir. 

Böylelikle tüketiciler, ihtiyaç duyduğu ve istediği her an işletmeler ve diğer tüketiciler ile 

sürekli iletişim kurulabilme olanağına sahip olabilmektedirler. Bu durum pazarlama 

faaliyetleri için yeni pazarlama kanallarının oluşmasına, tüketicilerle iletişim kurma  ve 

bilgi elde etmek için çok geniş iletişim ve bilgi olanaklarının kullanılabilmesine olanak 

tanımaktadır (Gershman, 2002, s. 37).  

U-pazarlama, çeşitli bilgilere dayalı süreçler ile tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını 

karşılamak için durumsal farkında/ortam duyarlı (contex awareness) bir şekilde bireysel 
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kişiselleştirmelerin yapılabilirliği prensibini dikkate almaktadır (Galanxhi-Janaqi ve Fui-

Hoon Nah, 2004, s. 745).  U-pazarlama ile her yerde bilişim teknolojileri kullanılarak 

işletmeler ve tüketiciler arasında sınırlar ortadan kaldırılmaya çalışılırken, tüketicilerin 

etrafını çevreleyen her yerde bilişim teknolojileri ile interaktif bir pazarlama iletişimi 

kurulmaya özen gösterilir. Bu sayede tüketiciye yönelik kişiselleştirmelerin yapılabilmesi 

mümkün olmaktadır (Abdaoui vd., 2016, s. 40).  

Tüketicilere ulaşma noktasında birebir pazarlama faaliyetlerinin gittikçe önem 

kazandığı günümüzde, kişiselleştirmeyi mümkün kılan durumsal farkındalık faktörü daha 

çok ön plana çıkmaktadır. Durumsal farkındalık; fiziksel çevre koşulları (konum, 

yakınlık, çevresel şartlar, v.b.), zaman, cihaz ve ağ özellikleri, ihtiyaç duyulan bilgilerin 

özellikleri, sosyal bağlam (Roussos, 2006, s. 2), tüketici geçmişi ve davranışları gibi 

faktörleri içermektedir (Venkataram ve Babu, 2008, s. 248). Çeşitli faktörlere göre 

tüketicilerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çözümlerin sunulması ise birden çok 

cihazın aynı misyonu yerine getirmek için birlikte kullanılmasını gerektirebilir (Faisal ve 

Khan, 2016, s. 926).  

Tüketicilerin alışveriş ortamındaki bağlamından elde edilebilen verilere göre ortam 

duyarlı bilgi akışı sağlanabilmekte ve gerçek zamanlı sosyal etkileşim mümkün 

olabilmektedir. U-pazarlama, kişiselleştirilmiş bir asistan gibi en güzel alışveriş 

deneyimini sunma görevini yerine getirebilir (Manvi vd., 2011, s. 436; S.-C. Wang vd., 

2017, s. 2). Dolayısıyla pazarlama faaliyetleri, tüketicilerin içinde bulundukları durumsal 

farkındalık özellikleri dikkate alınarak gelecek zamana uygun bir şekilde yürütülebilir 

(K.-H. Lee ve Kim, 2004, s. 5). Durumsal farkında olma özelliği pek çok yeniliği 

beraberinde getirdiği için u-pazarlama faaliyetleri açısından kritik öneme sahiptir 

(Venkataram ve Babu, 2008, s. 248). 

Mobil telefonlar u-pazarlamada doğru müşterilere ulaşma, gereken yer ve zamanda 

iletişim kurma aracı olarak önemli unsurlardır (S.-C. Wang ve Wu, 2014, s. 94). U-

pazarlama ile birlikte mobil cihazlara yüklenebilecek uygulamalar (apps) aracılığıyla 

tüketiciler, işletmelerin en iyi web sayfalarına kıyasla daha zengin bir iletişim 

deneyimine, kullanım kolaylığına ve hızlı erişim olanağına sahip olmaktadırlar. Bu 

uygulamalar aynı zamanda kişiselleştirme, veri toplama, rahatlık ve veri güvenliği 

sağlama özelliklerini de tüketicilere sunmaktadırlar. Uygulamaların sürekli kullanılır 
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olması ile birlikte istenilen zamanda ve yerde, ürünlere erişim imkanı ve bildirimler alma 

kolaylığı sağlanmaktadır (Bredican ve Vigar-Ellis, 2014, s. 235).  Mobil uygulamalara ait 

söz konusu bu özellikler; tüketicilerin davranışlarına, alışveriş verilerine, yeni trendlere 

ilişkin bilgilerin işletmeler tarafından kullanılmasına ve bağlı olarak daha etkili pazarlama 

stratejilerin oluşturulmasına katkı sunabilmektedirler (Pantano, 2013, s. 90). Böylelikle 

daha dinamik pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi mümkün olmaktadır. 

U-pazarlama bileşenlerini oluşturan e-ticaret, m-ticaret, v-ticaret, s-ticaret, t-ticaret 

gibi ticaret formları u-pazarlama ile birlikte kullanılabilmektedir (Galanxhi-Janaqi ve 

Fui-Hoon Nah, 2004, s. 745). Dolayıyla bu ticaret formları ile birlikte kullanılan 

pazarlama iletişimi yöntemleri ve stratejileri, u-pazarlama ile birlikte kullanılabilirken, u-

pazarlama ile birlikte mevcut yöntemler ve stratejiler daha etkin kılınabilir. Diğer taraftan 

u-pazarlama, mevcut pazarlama yöntemleri ile birlikte tüketicilerle etkileşimi sağlayacak 

düşük maliyetli yeni yöntemleri de kullanmaya teşvik etmektedir. Ancak yeni yöntemlere 

ilişkin ilk yatırım maliyetleri yüksek olabilir. Diğer taraftan kullanılabilecek yeni  

pazarlama yöntemleri sağlık, perakende, taşıma, bankacılık gibi muhtelif sektörlerde 

geniş bir kullanım alanı oluşturabilir (S.-C. Wang ve Wu, 2014, s. 93). 

U-pazarlamada işletmeler ve tüketiciler arasında yer ve zaman gibi sınırlar ortadan 

kalktığı için pazarlamaya yönelik klasik beklentilerin dönüşebilmesi muhtemeldir. E-

ticaret ortamında yürütülen pazarlama faaliyetleri tüketiciye dayalı dinamik olmayan 

bilgilere göre yürütülürken, u-pazarlama tüketicilerin durumsal bağlamlarına ve 

ihtiyaçlarına göre yürütülmektedir (Chang, 2012, s. 2). Tüketiciler ile ilgili çeşitli 

bilgilerin kullanılması, bulundukları çevrelere ilişkin bilgilerin dikkate alınması, içinde 

bulunulan zaman ve yer bilgileri gibi unsurlar pazarlama faaliyetleri boyunca dinamik 

pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde katkı sunabilir (Asahi, 2010, s. 1434). 

U-pazarlamada faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi noktasında bazı 

katılımcıların/paydaşların olması gerekmektedir. Bu katılımcıların bir kısmı e-ticaret ve 

m-ticaret formlarında var olduğu gibi, u-pazarlamada da yer alır. Bu taraflar (Keegan vd., 

2007, s. 312); 

 Talep yönünü oluşturan tüketiciler (consumer), 
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 Tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılayan, tüketicilere yönelik ürün sunan ve 

bu doğrultuda tüketicilere ilişkin geniş bilgileri kullanmaya çalışan sağlayıcı/ana 

(provisor) işletmeler, 

  Tüketici ile ana işletme arasında kanal işlevi görevi gören ve gereken altyapı 

olanaklarını taraflar arasında sağlayan aracı (mediator) işletmeler olarak 

belirtilebilir. 

2.2.3.2. U-Pazarlama’da 4u Yapısı ve Özellikleri 

U-pazarlama faaliyetlerini her yerde, özel, evrensel, birleşik boyutlarından oluşan 

4u yapısı dikkate alarak etkili bir şekilde yerine getirmek mümkün olabilmektedir. Bu 

sebeple 4u yapı özelliklerinin ne olduğunun bilinmesi ve pazarlamaya olan katkılarının 

dikkate alınması gerekmektedir. 

 

Şekil 2.2. 4u Yapısı ve Alt Bileşenleri 

Kaynak: Junglas, 2003, s. 23; Junglas & Watson, 2003b, s. 9 ‘dan yararlanılarak yazar 

tarafından hazırlanmıştır. 

U-pazarlamanın temel özelliklerini gösteren 4u yapısında yer alan her yerde, özel, 

evrensel ve birleşik boyutları kendi içinde farklı alt boyutlardan oluşmaktadır (Şekil 2.2). 

Her yerde boyutu; mobil erişilebilirlik ve mobil ulaşılabilirlik alt boyutlarının 

günümüzdeki son halini içerirken, özel boyutu; mobil konumlama ve mobil teşhis etme 

alt boyutlarının en son hallerini içermektedir. Diğer ana boyutlardan olan evrensellik 
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boyutu; mobil ağlar ve mobil cihazların birleşiminin birleşik boyutu; mobil uygulamalar 

ve veri senkronizasyonu alt boyutlarının en son halinden oluşmaktadır. 

Tablo 2.2. 4u Yapı Özelliklerinin Bilgisel ve Fiziksel Yaklaşımları 

 Bilgisel Fiziksel 

Her Yerde 
Zaman ve mekân tarafından 

kısıtlanmamış bilgiye erişebilmek 

İstenen kaynağın hazır bulundurulmasına 

sahip olmak 

Özel 

Bir kişinin veya bir birimin 

özelliklerini ve yerini tam olarak 

bilmek/belirlemek 

Kişinin kendine özgü ihtiyaçlarına yönelik 

fiziksel bir kaynağın kullanımını kesin 

olarak belirleme becerisine sahip olmak 

Evrensel 
Bilgi sistemleri uyuşmazlıklarının 

üstesinden gelmek 

Fiziksel farklılık uyuşmazlıklarının 

üstesinden gelmek 

Birleşik Bilgi tutarlılığı Prosedür tutarlılığı 

Kaynak: Boudreau, Chen ve Huber, 2008: 4; Watson, Boudreau, Chen ve Sepúlveda, 

2011: 56 

Boudreau, Chen ve Huber (2008) ve Watson, Boudreau, Chen ve Sepúlveda (2011) 

4u yapı özelliklerinin bilgisel ve fiziksel açıdan ele alınabileceğini ifade etmişlerdir. 

Bilgisel ve fiziksel açıdan 4u yapı özelliklerinin farklı açıdan değerlendirilebileceği Tablo 

2.2’de gösterildiği gibidir. Her yerde yapısı; bilgisel açıdan bilgilere yer ve zaman 

sınırlılığı olmadan erişimi gösterirken, fiziksel açıdan fiziki kaynakların kolaylıkla 

bulunabilir olmasını gerektirmektedir. Özel yapısı; bilgisel açıdan kişisel bilgilerin 

kullanılarak gerek özelleştirmelerin yapılmasını ve fiziksel açıdan fiziki kaynaklara 

bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda erişebilmesini göstermektedir. Evrensel yapısı ise; 

bilgisel açıdan bilgi sistemleri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesini ve fiziksel 

açıdan fiziki uyumsuzlukların giderilmesini gerekli kılmaktadır. Son olarak birleşik 

yapısı; bilgisel açıdan çeşitli bilgilerin tutarlı olmasını ve fiziksel açıdan fiziki kaynaklara 

ilişkin süreçlerin tutarlılığını işaret etmektedir. Bu faktörler ilerleyen başlıklar altında 

detaylıca açıklanmıştır. 

2.2.3.2.1. Her Yerde Yapı Özelliği 

Her yerde bilişim teknolojileri oldukça yoğun bir şekilde günlük yaşamın 

vazgeçilmez birer parçası haline gelmektedirler. Söz konusu unsurlar çantalarda 

taşınabilen tipik laptoplar ve diğer masaüstü bilgisayarlarla sınırlı olmayıp, kapı 

anahtarları formundan akıllı saatlere kadar çok çeşitli formlarda olabilmektedirler. Bu 

teknolojik unsurlar bilgi iletimini gerçekleştirebilmekte ve bunu yaparken kolaylıkla 
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ağlara bağlanabilmektedirler. Mevcut ağlar sadece geleneksel internet ağlarıyla sınırlı 

olmayıp, hücresel ağlar ve kişisel kablosuz ağları da kapsamaktadır (Morrison vd., 2015, 

s. 275). Bu teknolojiler sayesinde faturalar ödenebilirken, uzak mesafelerden 

iklimlendirme talimatları verilebilmektedir. Aynı zamanda akıllı buzdolapları yiyecek ve 

içeceklerin mevcut durumlarına (miktar, kullanım tarihleri, vb.) ilişkin bilgileri 

kullanıcısına sunabilirken, otomobiller seyahat halinde iken problemlerini servise 

bildirebilmekte, telefonlar gibi cihazlar istenildiği takdirde diğer taraflara kullanıcılarına 

ilişkin bilgileri iletebilmektedir. Bağlantı ve bilgi işleme yeteneği, günlük araçlara 

kullanışlılık açısından çok ucuz bir şekilde zekâ katmaktadır. Bu gelişmeler, işletmeler 

ile tüketiciler arasında sürekli iletişim kurulmasını sağlarken, aynı zamanda ticari 

faaliyetlerin  her yerden ve istenilen zamanda yapılabilmesinin önünü açmaktadır 

(Watson, 2000; Runnalls, 2006, s. 2;). 

Her yerde (ubiquitous/ubiquity) kavramı; göçebe (yer değiştiren) halde bulunan 

şeffaf, bütünleşik, uyarlanabilir bir dizi bilişim/iletişim yeteneklerinin ve servislerinin 

desteklediği sistemler olarak kullanılmaktadır (Wu ve Hisa, 2008, s. 97).  Her yerde aynı 

anda bulunma (omnipresence) kavramıyla benzer şekilde kullanılmakta olan her yerde 

kavramı, geniş bağlantı ve bilgi işlemcilerin yaygınlığından dolayı her yerde bulunmayı 

gösterirken, işlemcilerin çok küçük olması ve dikkat çekmemesi sebebiyle hiçbir yerde 

bulunmama olarak da ifade edilmektedir (Watson vd., 2002, s. 333). Ticari açıdan her 

yerde bulunma, tüketicilerin mal ve hizmetlere istedikleri zaman ve sürekli erişebilmesi 

olarak açıklanabilir (Morrison vd., 2015, s. 275). Her yerde bulunabilme özelliği mobil 

cihazların sahip olduğu önemli bir özellik olarak ön plana çıkmaktadır (Jain ve Roy, 2017, 

s. 156). 

Her yerde özelliği kullanıcıların herhangi bir yerde ve zamanda ağlara 

erişebilmesine ve benzer şekilde erişilebilir olmasına olanak tanır ( L. Zhang vd., 2009, 

s. 272; Sabati vd., 2010, s. 258; Mannan, 2013, s. 3). Bu özellik; bilgi transfer 

protokollerine, cihazlara, iletişimi kolaylaştıran kaynaklara (ör.: kapsama alanı, 

elektromanyetik yayılım, fiber optik, mikro işlemciler, vb.), bilgi sağlayıcı işletmelere ve 

bilgi kullanıcılarına bağlı olarak işlerlik gösterir (McGuigan ve Manzerolle, 2014, s. 7).  

Bu yapısal özellik, iş/görev yerine getirilirken kullanılan teknolojiler ile oluşturulan insan 

bilgisayar etkileşimli entegrasyonun zaman ve yer kaygısı olmadan sürekli bir şekilde 
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yapılabilmesini ifade eder. Bu yapı özelliği aracılığıyla kullanıcılara bilgiye her zaman 

erişebilme imkanı sunulurken, işletmelere ise, sürekli bilgi transferini mümkün kıldığı 

için tüketicileri ticari faaliyetlerin merkezine alabilmelerine imkan sağlamaktadır 

(Bredican ve Vigar-Ellis, 2014, s. 234). 

Her yerde yapı özelliği bilgisel açıdan zaman ve yer kısıtlamasına takılmadan, 

gereken bilgilere erişebilme yeteneği olarak gösterilebilir. Bu özellik aracılığıyla mevcut 

bir telefonu her yerde kullanmak mümkün olabilirken, bağlanılan kablosuz bir ağ 

sayesinde gidilmek istenen yere erişilebilir. Fiziksel açıdan istenen kaynağın hızlıca hazır 

bulunabilirliği olarak her yerde özelliği, deneyim ve gerçeklik ile mümkündür. Bunun 

için bazı fiziksel kaynakların yoğun olarak bulunabilmesine ihtiyaç duyulur (ör.: otobüs 

hareket saatlerine ve otobüs hizmetine ihtiyaç duyan birisi için yaygın otobüs duraklarının 

olması ve bilgi akışını sağlayan ekranların aktif olarak bulunması, vb.). Fiziksel 

kaynakların kullanan bireylere değer sağlayacak şekilde kullanıcının konumuna göre 

yakın yerlerde ve yoğunlukla bulunabilir olması, her yerde özelliğinin fiziksel yönünü 

göstermesi açısından önemlidir. Kullanıcılar için her yerde yapısının fiziksel ve bilgisel 

yönlerinin birlikte sunulması, tüketicilerin elde edeceği faydanın daha çok 

arttırılabileceğini göstermektedir (Boudreau, Chen, ve Huber, 2008, s. 4; Watson, 

Boudreau, Chen, ve Sepúlveda, 2011, s. 56).  

Çeşitli formlarda bilgisayarlar ile ağlara bağlı cihazların yaygın bir halde olması ve 

ilerleyen zaman içerisinde bunun daha da yoğunlaşacak olması, ticari faaliyetlerin her 

yerde gerçekleşebileceğine işaret etmektedir. Bu sebeple u-pazarlama her yerde 

gerçekleşen faaliyetler olarak gelecek zaman dilimi içerisinde daha yoğun görülecek 

ticari faaliyetler olarak değerlendirilebilir (Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, s. 

744). Mevcut dönüşümü her yerde yapısının yoğun olarak ön plana çıktığı bazı girişimler 

üzerinden örneklendirmek mümkündür. Bu yapının ön plana çıktığı ticari işletme 

modellerine örnek olarak; araç kiralama girişimi olan Zipcar, bazı bankaların mobil 

bankacılık faaliyetleri (Ör.: İş Cep, Garanti Mobil.), bisiklet paylaşım uygulaması olan 

Velib gösterilebilir.  

Her yerde yapısı ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik olmak üzere iki alt unsurdan 

oluşmaktadır. Erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik herhangi bir zamanda bir şeyin (eylem, 

faaliyet, iş, görev, vb.) gerçekleşmesini mümkün kılarken, bunu taşınabilirlik alt boyutu 
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ile sağlamak mümkündür. Gerçek anlamda her yerde boyutunun oluşabilmesi için 

taşınabilirlik alt boyutunun, erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik alt boyutlarıyla birleşmesine 

ihtiyaç duyulur. Bu sebeple her iki alt boyut taşınabilirlik noktasında birleşerek, mobil 

ulaşılabilirlik ve mobil erişilebilirlik olarak gerçek anlamda açıklanabilir (Junglas, 2003, 

s. 24). 

 Mobil Ulaşılabilirlik: Bireyin haftanın herhangi bir günü ve günün herhangi bir 

saati içerisinde diğer bireyler tarafından ulaşabilir olması ve diğer bireylerle 

mobil ağlar vasıtasıyla iletişim kurabilmesi durumunu ifade eder. Bu durumun 

gerçekleşmesi için kişinin kullandığı mobil cihazı sürekli aktif tutmasına ihtiyaç 

vardır. Mobil olma ile cihazların taşınabilirlik yönü vurgulanmaktadır (Junglas 

ve Watson, 2006, s. 573; Novotny vd., 2009, s. 99).  

 Mobil Erişilebilirlik: Bireyin mobil ağlara herhangi bir yer ve zaman dilimi 

içerisinde erişebilmesinin mümkün olması durumunu belirtir. Mobil  olma, 

erişimin taşınabilir cihazlar ile kolaylıkla gerçekleştirebilmesidir (Junglas ve 

Watson, 2006, s. 573). 

Her yerde bilişim teknolojileri olarak çeşitli bilgisayarlar ve cihazlar günlük 

yaşamın her alanında kullanılabilmektedir. Otomobiller, evler, çalışma alanları, kamusal 

yerler gibi alanlarda bu teknolojileri sıklıkla görmek mümkündür. Bu teknolojilere ilişkin 

düşük üretim maliyetleri, küçük boyutlar ve yüksek hızlı kablosuz bağlantı seçenekleri 

gibi özellikler dünya çapında bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılmasını 

kolaylaştırmaktadır. İlgili teknolojilerin kullanışlılık ve yaygınlık açısından günlük 

hayatta en yoğun görüldüğü örnek olarak mobil akıllı telefonlar gösterilebilir (Keegan 

vd., 2007, s. 310). Mobil telefonlar; taşınması güç, karmaşık ve maliyetli masaüstü 

bilgisayarlara göre insanların kolay erişebildiği, pek çok işlemi yapabildiği ve internete 

bağlanabildiği bir araç olarak ön plana çıkmaktadır. Bu özellikleri sayesinde tüketiciler 

için çeşitli kolaylıklar sunabilirler. Mobil telefonların nakit ve kredi kartı yerine karekod, 

şifre gibi uygulamalar ile ödeme aracı olarak kullanılması veya otomatlardan 

kullanıcıların mobil telefonları aracılığı ile ürün alabilmesi her yerde yapısı ile ilgili 

örnekler olarak gösterilebilir (Watson vd., 2002, s. 337).  
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Bilişim teknolojilerinin her yerde olması, işletmelerin pazarlama eylemlerini her 

yerde ve her zaman gerçekleştirebilmelerini mümkün kılmaktadır. Diğer taraftan bu 

özellik, tüketiciler için işletmelerin sundukları mal ve hizmetlere sürekli ulaşabilme 

olanağı da sunmaktadır (Morrison vd., 2015, s. 275). Mal ve hizmetlere her yerde ve her 

zaman ulaşabilme imkânı, tüketici talebinin doğasını da değiştirmektedir. Talepler yer ve 

zaman sınırlaması olmadan her zaman ve her yerde gerçekleşebilmektedir. Bu açıdan 

pazarlama karmasında daha çok tüketim odaklı olmak üzere az sayıda işlem ile yer ve 

zaman engeli olmadan oluşabilecek talep dikkate alınmalıdır (Cox, 2004, s. 22). Her 

yerde yapısı özellikleri doğrultusunda pazarlamanın amacı, tüketicilerin cihazlar ve 

ilişkili altyapı sistemleri aracılığıyla herhangi bir yerden ve herhangi bir zaman zarfı 

içinde işletmeye erişebilmesine, mal ve hizmetlere ilişkin bilgilere ulaşabilmesine olanak 

sağlayacak şekilde dönüştürülmelidir (Watson vd., 2002, s. 337).  Benzer şekilde bu 

durum, işletmenin tüketiciye yer ve zaman sınırlaması olmadan çok çeşitli cihazlar 

üzerinden ulaşabilmesi olarak ifade edilebilir. U-pazarlamada tüketiciler faaliyetlerin 

merkezini oluşturduğu için tüketicilere çok geniş teknoloji olanaklarıyla ulaşmak önem 

arz etmektedir. 

Diğer taraftan çeşitli cihaz ve bağlantı seçenekleri aracılığıyla müşterilerle 

etkileşim kuran işletme sayılarının artması, rekabet dolayısıyla tüketicilerin aşırı tahrik 

edilmesine neden olabilir. Her yerde teknolojilerin kullanımı ile aşırı tahrik edilen 

tüketicilerin işletmelere/markalara ilgisiniz davranabileceğini belirtmek gerekir. Bu 

açıdan gelişen teknolojiler vasıtasıyla markaların devamlı bir şekilde daha çok erişilebilir 

olması, yer ve zaman sınırlaması olmadan tüketicilerin markadan beklentilerine yanıt 

vermesi gerekmektedir (Runnalls, 2006). Tüketicilerin kalbine ve aklına girmek için 

markaların bu teknolojileri pazarlama faaliyetleri ile birlikte en doğru şekilde 

kullanmaları, rakip markalar karşısında avantaj elde etmesine aracılık edebilir. 

2.2.3.2.2. Özel Yapı Özelliği 

Özel (unique/uniqueness) kavramı, bireyin konumunun ve özelliklerinin tam olarak 

bilinmesi şeklinde  açıklanmaktadır (Junglas ve Watson, 2006, s. 579). Ticari açıdan ise 

özel kavramı, işletmelerden tüketiciye yönelik kişiselleştirilmiş olmak kaydıyla mal ve 

hizmetlerin ulaştırılması olarak ifade edilmektedir (Novotny vd., 2009, s. 99). Bu yapı 

tüketicinin kimlik ve bireysel özellikleri ile birlikte coğrafi konumunun tüketiciyi diğer 
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tüketicilerden ayırt etmek için kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir ( L. 

Zhang vd., 2009, s. 272; Oreku, 2013, s. 86). Özel yapısı, bilginin sadece kitlesel olarak 

kullanılması yerine kitleler halinde yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına özel çözümler 

üretebilmesi noktasındaki kullanımını vurgulamaktadır (Watson vd., 2002, s. 337; 

Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, s. 745; Jelassi vd., 2014, s. 288). Mobil telefon, 

akıllı saat, kişisel bilgisayarlar gibi taşınabilir cihazlardan elde edilebilecek anlık ve 

sürekli bilgiler ile özel yapısının her yerde işlerlik kazanması mümkün olabilmektedir 

(Jain ve Roy, 2017, s. 157). 

Teknolojik olanaklar ile birlikte etkileşim oranlarının artması, bireysel ihtiyaçların 

giderilmesine yönelik çeşitli kişisel ve durumsal bilgilerin kullanımını daha çok mümkün 

kılan gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Kişisel olarak ihtiyaçları gidermek için 

bireylerin fiziksel konumlarına, içinde bulundukları zaman dilimine, mevcut rollerine 

(ör.: turist, ebeveyn yönetici, pazarlamacı, vb.)  ve özelliklerine göre elde edilen bilgilerin 

kullanılabilmesi ticari açıdan önem arz etmektedir (Morrison vd., 2015, s. 275). Mobil 

telefonlar, navigasyon cihazları, bilgisayarlar gibi cihazlarla bireylerin konumlarını tespit 

edilebilirken, zaman bilgisi ve diğer bilgiler birlikte kullanılarak tüketici ihtiyaçları daha 

iyi belirlenebilir. Böylelikle kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirmeler yapılarak uygun 

çözümleri sunabilmek mümkün olmaktadır (Watson vd., 2002, s. 337). Çeşitli cihazlarda 

var olan bilgi toplama unsurları ile bireyler konumlarına göre en yakın mal ve hizmetlerin 

yerini öğrenebilir, ilgi alanlarına göre çevrelerinde olan ürün olanaklarından (ör.: haber, 

indirim, kampanya, vb.) haberdar edilebilir, ulaşım ve eğlence alternatifleri (ör.: 

navigasyon yol ve yer önerileri gibi) kendilerine anlık olarak iletilebilir. 

Özel yapısı bilgisel açıdan bireyin coğrafi konumunu, özelliklerini ve kendisini 

teşhis etmeyi gerektirir. Konum belirleyici ve çevre algılayıcı sensörler kullanılarak 

ve/veya tanımlayıcı özellikler (yaş, cinsiyet, meslek, vb.) dikkate alınarak 

kişiselleştirmeler yapılabilmektedir. Buna örnek olarak küresel konumlama servisi (GPS) 

sinyalleri kullanılarak araç hırsızlıklarının engellenebilmesi, radyo frekans tanılama 

(RFID) etiketi ile mağazada yer alan ürünlerin kontrolü, kişiye özel ürünlere ilişkin stok 

kontrollerinin ve fiyatlandırmanın yapılabilmesi gösterilebilir (Boudreau vd., 2008, s. 4).  

Fiziksel açıdan özel yapısı, fiziksel bir kaynağın kullanımının özel ihtiyaçlara göre 

uyarlanmasını ifade etmektedir. Bu duruma örnek olarak ulaşım araçlarının sahip olduğu 
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koltuk yüksekliği, ayna ayarları, direksiyon konumu gibi özelliklerin bireye göre 

kişiselleştirilebilmesi ve kullanıcının her defasında tanılandığı esnada bu ayarların 

otomatik yapılması durumu gösterilebilir (Watson vd., 2011, s. 56). Benzer şekilde 

navigasyon hizmetleri kişisel konumlar dikkate alınarak bireylere hizmet sunarken, 

benzer teknolojiyi kullanan taksi/araç hizmetlerinin konuma özel sunulması özel 

yapısının fiziksel yönü için örnek olarak verilebilir. 

Bilgilerin bireyin özgün ortamına göre kullanılması, ticari açıdan 

kişiselleştirmelerin yapılabilmesini kolaylaştırmaktadır. Böylelikle tüketicilerin ihtiyaç 

duyduğu mal ve hizmetlerin doğru bir şekilde tüketiciler ile buluşturulması 

geçekleştirilebilir. Özel yapı özelliğinin yüksek oranda uygulandığı iş modellerine örnek 

olarak; konuma göre hava durumu uygulaması olan AccuWeather, sağlık kontrol 

uygulaması olan Airstrip, navigasyon uygulaması olan Google Haritalar, ulaşım hizmeti 

sunan Uber verilebilir. 

Özel yapısı bireyleri kimliklerine, özelliklerine ve coğrafi konumlarına göre diğer 

bireylerden ayırmayı, bireyi benzersiz teşhis etmeyi gerektirir. Bu sebeple teşhis etme, 

konumlama ve taşınabilirlik gibi alt unsurları yapısında barındırır. Bireyler teşhis etme 

ile diğer bireylerden ayrılabilirken, konumlama ile yerleri tam olarak tespit edilebilir. 

Taşınabilirlik unsuru ile bireylere yönelik herhangi bir yerden bu belirlemelerin 

yapılabilmesi mümkün olur. Bu sebeple taşınabilirlik, gerçek anlamda tanıma ve 

konumlama ile birlikte olmalıdır. Dolayısıyla iki alt boyut taşınabilirlik özelliği ile 

birleşerek, mobil teşhis etme ve mobil konumlama olarak dikkate alınmaktadır (Junglas, 

2003, ss. 24–25; Junglas ve Watson, 2006, ss. 578–579). 

 Mobil Konumlama: Konumlama bir kişinin veya varlığın bulunduğu yerin 

belirlenmesidir. Konumlama, gereken bilgilerin kişiselleştirilmesi noktasında 

anahtar rol üstlenir. Bu sebeple konum bazlı servisler u-pazarlamanın önemli bir 

parçası olarak dikkate alınabilir. Konumlama özelliğinin taşınabilir cihazlar ile 

birlikte sunulması, mevcut konum belirleme özelliğinin mobil olarak 

sunulabilmesini mümkün kılmaktadır (Junglas ve Watson, 2006, s. 574; Sheng 

vd., 2008, s. 350). 
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 Mobil Teşhis Etme: Bireyin diğer bireylerden ayırt edilmesi olarak ifade  

edilmektedir (Junglas ve Watson, 2006, s. 574). Bireyin ihtiyaçlarının ve 

özelliklerinin geçmiş satın alma bilgileri ve işletme ile olan ilişkileri dikkate 

alınarak belirlenmesi bu bağlamda değerlendirilebilir (Novotny vd., 2009, s. 99). 

Benzer şekilde bireyi diğer bireylerden ayıran çeşitli unsurların kullanılmasına 

ihtiyaç duyulurken, taşınabilir cihazların desteğiyle gereken teşhis etme mobil 

olarak yapılabilmektedir. 

Günümüzde çeşitli dağıtım kanallarında kitlesel olarak satışlar yapılırken, bireysel 

olarak kişiselleştirmeler gerçekleştirilemediği için bire bir pazarlama yöntemleri etkili 

kullanılamamaktadır. Kişiselleştirme, u-pazarlama faaliyetleri boyunca mevcut ihtiyaca, 

durumsal bağlama ve koşullara ilişkin bilgilerin sürekli kullanılmasını gerektirdiği için 

kişiselleştirmenin özel yapısı ile birlikte dikkate alınmadır (Watson vd., 2004, s. 35). Bu 

doğrultuda pazarlama faaliyetlerinde her yerde bilişim teknolojileri desteğiyle 

tüketicilerin bireysel ve durumsal özellikleri (ör.: zaman dilimi, kullanıcı tercihleri, 

konum bilgileri, kullanıcı bilgileri, v.b. gibi) dikkate alınarak istek ve ihtiyaçlarının 

giderilebilmesi mümkün olmaktadır (Keegan vd., 2007, s. 310).  

U-pazarlama ile birlikte tüketicilerin marka tercihlerini etkileyen faktörler, genel 

değişkenlerden daha ziyade kişisel değişkenlere doğru inmektedir. Aynı markalardan 

alışveriş yapan müşteriler kendi kişisel tercihlerine göre mal ve hizmetlerde değişiklikler 

talep etmektedirler. Markalar için tek tip olarak algılanmak istemeyen tüketiciler, 

kendileri için farklılık sunan markaları tercih edebilirler (Runnalls, 2006). 

2.2.3.2.3. Evrensel Yapı Özelliği 

Evrensel (universal/universality) kavramı sistemlerin yer, zaman ve cihaz engeli 

olmadan kullanıcıların ağlara bağlanmasını mümkün kılması sayesinde u-pazarlama 

alanında kullanılmaktadır (Wu ve Hisa, 2008, s. 97). Evrensel yapı,  cihazların evrensel 

ve fonksiyonel olarak kullanılması olarak açıklanabilir (Sabati vd., 2010, s. 258). Benzer 

şekilde farklı bilgi sitemleri içerisinde oluşabilecek ağ ve bağlantı uyumsuzluklarının 

ortadan kaldırılması olarak da ifade edilebilir (Weiss, 2010, s. 196).  
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Evrensel olma özelliği, aynı zamanda cihazların kullanımlarının daha fonksiyonel 

olması gerektiğini de belirtmektedir. Tüketicilerin hizmetine sunulan cihazların çeşitli 

fonksiyonları dışında belirli amaçlar (ör.: akıllı telefonların sadece konuşmak için 

kullanımı gibi) için kullanıldığı çok görülmektedir (Junglas ve Watson, 2006, s. 579). 

Gelişmiş bir ticaret biçiminin gerçekleşebilmesi için kullanıcıların herhangi bir ağ ve 

herhangi bir cihaz üzerinden, kullanıcı özelliklerine ve bulunduğu yere göre bir sınırlama 

olmaksızın ihtiyaçlarını giderebilmesi için ürünleri sunanlara bağlanabilmesi 

gerekmektedir. Bağlantı sağlanıldığı taktirde ticaret için gereken bilgilere herhangi bir 

zamanda ve yerde ulaşmak mümkün olabilir. Bağlantıyı mümkün kılan cihazların çok 

fonksiyonlu bir şekilde kullanımı u-pazarlama faaliyetlerinin gerçekleşmesi için 

önemlidir (Novotny vd., 2009, s. 99; Xin, 2009, s. 88). 

Evrensel yapısının ilk örnekleri arasında Visa ve MasterCard gibi şirketlerin 

sunduğu küresel ödeme sistemleri gösterilebilir. Bu sistemler sayesinde tek bir kartla para 

ve çeşitli ödeme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaksızın ödeme yapmak mümkün hale 

gelmiştir. Bu şekilde farklı ülkelerde yer alan bankaların özel kartlarına, para birimlerine 

ve diğer ödeme araçlarına gerek kalmadan kolaylıkla işlemler yapılmaktadır. Günümüzde 

kredi kartları yerine taşınabilen mobil telefonlar gibi cihazlar üzerinden her türlü ödeme 

yapılabilmektedir (Morrison vd., 2015, s. 275). Çok fonksiyonlu mobil telefonlar 

sayesinde pek çok cihazın taşınmasına gerek kalmaksızın tüketiciler ihtiyaç duydukları 

bilgilere ve özelliklere (ör.: kamera, takvim, internet tarayıcısı, GPS, müzik) kolaylıkla 

ulaşabilmektedir. Çeşitli teknolojik bileşenlerin yapabileceklerini yapabilmesi ve 

kullanım sınırlarının olmaması dolayısıyla mobil cihazlar bir cihazdan daha fazlası olarak 

değerlendirilmektedir (Bredican ve Vigar-Ellis, 2014, s. 234).  

Evrensel yapı bilgisel açıdan bilgi sistemleri uyuşmazlıklarının üstesinden gelmeyi 

gerektirir. Bu yüzden ortak standartların oluşturulması (ör.: XML-internet ortamı için 

işaretleme dili, EURO para birimi, ortak GPS konumlama sistemleri, MS Office 

sistemleri, vb.) ve çok fonksiyonlu cihazların yaygın bir şekilde kullanımı (ör.: üçüncü 

nesil akıllı telefonların müzik dinleme, ödeme yapma, kişisel asistan aracı olarak 

kullanılması) oldukça önemlidir. Fiziksel açıdan evrensel yapı özelliğinin oluşması, 

fiziksel farklılıklardan doğan uyuşmazlıklarının ortadan kaldırılması ile gerçekleşebilir. 

Fiziksel farklılıklara örnek olarak; güç bağlantı adaptörleri, internet bağlantı soketleri, 
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veri transferi için gereken girişler, depolama seçenekleri (ör.: usb, sd/micro kartlar), 

ödeme yapabilen unsurlar ve bilgi yüklenebilen kartlar gösterilebilir (Boudreau vd., 2008, 

s. 5; Watson vd., 2011, s. 57). 

Her yerde bilişim teknolojisi olarak değerlendirilen cihazların dünya üzerinde artan 

kullanımı ve cihazların fonksiyonelliğinin de bu doğrultuda gelişmesi, ticari işlemlere 

ilişkin süreçlerde mevcut ilerlemeleri kullanabilmenin önünü açmıştır. U-pazarlamada 

yer alan evrensel yapı özelliği, beraberinde cihazların fonksiyonlarını tam olarak 

kullanmayı ve ticari işlemler için sınırlamaların ortadan kaldırılmasını getirdiği için 

mevcut pazarlama faaliyetlerini geçmiştekine göre farklılaştırmaktadır. Bu bağlamda 

www/world wide web, OneDrive/ GoogleDrive bulut sistemleri, karekodlu ödeme, 

yüklenebilecek uygulamalar ile geniş bir kullanım alanı (konum belirleme, sıcaklık 

ölçme, ödeme yapma gibi) sunan akıllı cihazlar gibi seçenekler evrensellik için örnek 

olarak gösterilebilir. 

Evrensel yapının mümkün olması için cihazların ağlara bağlanabilmesi ve evrensel 

olarak kullanım sınırlılıkları olmadan bu cihazların kullanılabilmesi gerekir. Bu yüzden 

evrensellik yapısı cihaz evrenselliği ve cihaz ağlarını içine alan iki alt unsurdan oluşmakta 

olup, bu iki alt unsurun birlikte olması mevcut yapı özelliği için önem arz etmektedir 

(Junglas, 2003, s. 25).   

 Cihaz Evrenselliği: Cihazların herhangi bir sınırlama ve cihaz kısıtlılığı 

olmadan, farklı yerlerden istenilen zamanda ağlara bağlanabilmesi olarak ifade 

edilebilir. Kullanım kolaylığı ve yaygınlık açısından popüler olan mobil 

cihazların evrensel olarak başka cihazların fonksiyonlarını tek bir cihazda yerine 

getirebilmesi de cihaz evrenselliği içinde değerlendirilmektedir (Novotny vd., 

2009, s. 99).  

 Cihaz Ağı: Cihazların sürekli bir şekilde çok çeşitli özellikteki (WiFi, GSM, 

4.5G, vb.) kablosuz ağlara bağlana bilirliğini gösterir. Böylelikle mobil cihazlar 

evrensel olarak ağlara bağlanabilirken, uygulamalara erişmede ve ülkelere göre 

kullanımlarda sınırlandırmalar olmadan iş/görevleri yerine getirmek mümkün 

olabilir (Junglas ve Watson, 2006, s. 577). 
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Evrensellik yapısı; günlük hayatın vazgeçilmez birer öğesi haline gelen her yerde 

bilişim teknolojilerinin sınırlılık olmadan ortak standartlar çerçevesinde teknoloji ve 

cihazların kullanılabilmesini ve cihazların sürekli olarak ağlara bağlanabilmesini gösteren 

özelliktir (Sheng vd., 2008, s. 347).  Bu özellikler ile birlikte PDA, bilgisayar, telefon, 

saat, sensörler gibi yeni nesil teknolojik unsurlar aracılığıyla tüketicilere engeller 

konmadan çeşitli kolaylıklar ve çözümler sunulabilir (Keegan vd., 2007, s. 310). Evrensel 

yapı her yerde yapısı gibi herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda, mevcut 

teknolojilerin kolaylıkla kullanabilmesine ve ağlara erişim sorunu yaşamadan 

bağlanabilmesine olanak tanırken, pazarlama perspektifinden tüketicilerin evrensel 

olarak mal ve hizmetlere erişmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır (Watson vd., 2004, 

s. 35). Bu özellik paralel olarak işletmelerin de tüketicilere evrensel bir şekilde 

ulaşabilmesini mümkün kılmaktadır. 

Küresel rekabet ortamında markalar arasında artan oranda ve yıkıcı düzeyde 

rekabet yaşanabilmektedir. Rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmelerin tüketicilere 

daha çok ulaşmaya ihtiyacı olduğu ve tercih edilir olması beklenmektedir. Evrensel olarak 

tüketicilere ulaşmak isteyen markalar, her yerde bilişim unsurlarını kullanarak 

tüketicilere gerçek anlamda sınırlılıklar olmadan ulaşabilirler. Büyük markaların farklı 

ülkelere ve bölgelere girmesini kolaylaştıran evrensellik özelliği, yerel markaların da 

büyük markalar karşısında rekabet edebilmesini ve onların girdiği pazarlara girerek 

genişleyebilmesini mümkün hale getiren bir özellik olarak değerlendirilebilir (Runnalls, 

2006). Küresel markalar karşısında sınırlı olanaklara sahip yerel/ulusal markalar, küresel 

markalar karşısında bu teknolojileri pazarlama süreçlerinde etkin bir şekilde kullanarak 

fark yaratabilirler. 

Günlük hayatta kullanılan her yerde bilişim teknolojileri, pek çok iş/görev için tek 

bir cihaz taşınarak kullanılan cihazların fonksiyonlarını genişletebilmeyi de mümkün 

kılmaktadır. Bu duruma en güzel örnek olarak akıllı cihazlar, telefonlar, vb. gösterilebilir. 

Yüklenebilecek uygulamalar ile mobil telefonlar, mevcut cihazlar arasında önemli bir 

yere sahip olmaktadır. Bu şekilde mobil telefon gibi tek bir cihaz bilgisayar, kredi kartı, 

uyarıcı, veri sağlayıcı, iletişim aracı, kontrol aracı vb. şekilde çeşitli fonksiyonları yerine 

getirmek için kullanılabilir. Bu açıdan pazarlama faaliyetlerinde tüketiciye yönelik mal 

ve hizmet sunulurken süreç boyunca çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için gereken pek 
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çok cihaz (ör.: mobil telefon, pos cihazı, kredi kartı, fatura, vb. gibi) taşıma zorunluluğu 

ortadan kalkmaktadır (Watson vd., 2011, s. 57).  Böylelikle tüketiciler, mobil telefon gibi 

cihazlar üzerinden işletmelerle ticari eylemleri yerine getirmek, pazarlama iletişimi 

kurmak, ödeme yapmak, veri transferini sağlamak gibi bir dizi faaliyetleri 

gerçekleştirebilirler. 

2.2.3.2.4. Birleşik Yapı Özelliği 

Çeşitli özelliklerde ve farklı tiplerde bulunan teknolojik araçların birlikte 

kullanılması gerekliliği sonucu, kullanıcıların cihazlar arasında yapılan geçişler ile 

birlikte bilgilere aynı standartlarda erişebilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bireyler 

bilgisayarlar üzerinde yaptıkları/oluşturdukları bir işlemi/bilgiyi mobil telefon, akıllı saat, 

vb. gibi çeşitli cihazlarda da eşzamanlı olarak görmek istemektedirler. Gelişen teknolojik 

olanaklar ile birlikte yapılan bir işlem, ulaşılan bir bilgi veya yapılmak istenen bir eylem, 

zaman ve yer engeline takılmadan farklı cihazlar üzerinde eş zamanlı olarak 

görünebilirken, tüm işlemler senkronize bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Basit bir 

şekilde iş yerinde sabit bilgisayar içinde takvim üzerinde bir randevu oluşturulduğunda, 

bu randevuya ilişkin bilgiler tablet üzerinde veya evde kullanılan akıllı buzdolabı 

üzerinde de görüntülenebilmelidir. Böylelikle cihazlar kendi arasında tek bir cihaz gibi 

bütün olarak çalışarak uyumluluk gösterebilirler (Watson vd., 2002, s. 338). 

Birleşik (unison/unified) kavramı, kullanılan çeşitli iletişim sistemlerinin  

birleşmesi, tek bir yer veya bağlantı noktası oluşturması şeklinde ifade edilebilir 

(Morrison vd., 2015, s. 276). Diğer bir açıklamayla birleşik yapısı, farklı cihazlar arasında 

oluşturulan bilgilerin tutarlı bir şekilde, gerektiğinde çeşitli uygulamalar aracılığıyla, 

cihazlar üzerinden entegrasyonun sağlanması olarak açıklanabilir. Bunu gerçekleştirmek 

için cihazlar arasında eş zamanlı senkronizasyonun  otomatik bir şekilde ve herhangi bir 

kesintiye uğramadan yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Junglas ve Watson, 2003b, s. 

13). Günümüzde bu durum her yerde bilişim teknolojileri olarak ifade edilebilen iletişim 

araçları, arabalar, akıllı saatler, ev aletleri, nesneler vb. teknolojiler vasıtasıyla çok geniş 

bir alana yayılmış olup, anlık olarak senkronize edilebilmeyi de mümkün kılarak 

bütünleşik olarak yapılmaktadır. Böylelikle cihazlar arasında bilgilerin tam entegrasyonu 

sağlanmaktadır (Morrison vd., 2015, s. 276). 
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Birleşik yapısına verilebilecek ilk örnekler arasında kişisel takvimlerin farklı 

cihazlar arasındaki senkronizasyonunu göstermek mümkündür. Bu şekilde tek bir cihaz 

kullanım zorunluluğu olmadan, herhangi bir cihaz üzerinden günlük yapılacaklar 

listesinin senkronizasyonu sağlanabilir. Mobil cihazlarda yer alan rehberlerin farklı 

cihazlara geçildiği taktirde kolaylıkla senkronize edilebilmesi bir başka örnek olarak 

gösterilebilir. Benzer senkronizasyon örneklerinin, bir bankacılık işleminde farklı 

bankacılık kanalları üzerinden (ör.: internet, mobil, atm, şube, vb.) anlık olarak 

görünebilmesi, alışveriş sitelerinden yapılan alışverişlere ilişkin her türlü bilgilerin farklı 

cihazlara geçilmesi durumunda gerçekleşebilmesi şeklinde çoğaltılması mümkündür. 

Diğer bir örnek olarak kullanılan buzdolaplarının, alınması gereken ürünlerin listesini 

hazırlayarak, kullanıcının bilgisayarına veya mobil telefonuna eş zamanlı olarak iletmesi 

gösterilebilir.  Bu sayede pek çok teknolojik araç dinamik bir şekilde ortak bir amaç için 

(ör.: tüketici ihtiyacını karşılama, bilgi bütünlüğünü sağlama, vb.) birlikte çalışabilir 

(Bredican ve Vigar-Ellis, 2014, s. 235). 

Birleşik yapısı bilgisel açıdan bilginin tutarlılığı olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde 

bireyler tek bir noktadan iş/görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları tüm 

bilgilere ulaşabilirken, işletmeler açısından kullanıcının tek bir giriş noktasından ticari 

etkileşime ilişkin gereken tüm bilgileri kullanabilmesini kolaylaştırmaktadır (Watson vd., 

2011, s. 57). Basit bir şekilde kullanıcıların mobil cihaz üzerinde yapacağı bir bankacılık 

işlemi, anlık olarak diğer cihazlar üzerinden erişildiğinde görünebilmektedir. Bunun için 

bütün cihazlar için kullanılan bankacılık sistemlerinin birbirine entegrasyonu ve anlık 

senkronizasyonu gerekmektedir.  

Fiziksel açıdan prosedür tutarlılığı olarak ifade edilen birleşik yapısı, erişilen 

fiziksel kaynaklar ile mevcut bilgiler arasında fark olmamasını gerektirir. Basitçe 

havayolu, tren, denizyolu gibi ulaşım seçenekleri içinden bilet alınırken, farklı ulaşım 

seçenekleri için aynı prosedürlerin izlenmesi örnek olarak gösterilebilir. Tüm seçenekler 

arasında bireyi tanımlayıcı bilgiler kullanılır ve genellikle ortak satış noktalarından bu 

işlemler gerçekleştirilebilir (Boudreau vd., 2008, s. 5). Bu duruma bir başka örnek olarak 

belirli sınırlar içinde aktarmalı seyahat gerçekleştiren bir kişinin farklı ulaşım tipleri 

kullanarak aktarma yapabilmesi, çeşitli ulaşım tiplerine uyumlu standart ödeme biçimleri 
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(ör.: İstanbul Kart gibi) ile ulaşım tipleri arasında gösterilen uyumlulukların mümkün 

olması gösterilebilir. 

U-pazarlamanın gerçekleşebilmesi için birleşik yapısının var olmasına ihtiyaç 

duyulur. Sistemler arasında entegrasyonun ve senkronizasyonun gerçekleşmesi ile 

kullanıcılara ve bilgiyi kullananlara gereken doğru bilgilerin hızlı bir şekilde ve istenilen 

çeşitli cihazlar üzerinden ulaşması mümkün olmaktadır. Birleşik yapısının büyük oranda 

sunulduğu bazı faaliyetlere örnek olarak; İngilizce dil seçeneğinin yabancı ülkelerdeki 

ATM’lerde ortak olarak sunulması, Apple cihazları için anlık bilgi senkronizasyonunu 

sağlayan OmniFocus uygulaması, kullanıcıya yönelik her türlü bilgileri anlık senkronize 

eden Google uygulamaları, veri senkronizasyonu sağlayan Dropbox uygulaması 

gösterilebilir.  

Birleşik yapısının işlerlik kazanabilmesi için verilerin çeşitli unsurlar arasında 

senkronize edilebilmesine yüksek oranda ihtiyaç duyulurken, bunun hızlı ve kolay bir 

şekilde gerçekleşmesi çok sayıda uygulamanın bütün olarak dikkate alınması ile mümkün 

olabilmektedir. Bu sebeple birleşik yapısı, aşağıda açıklanan uygulamalar ve 

senkronizasyon alt boyutlarını içinde barındırmaktadır (Junglas, 2003, s. 26). 

 Uygulamalar: Kullanıcılarına cihazların istenen çeşitli fonksiyonlarını 

sunabilmeleri için gereken uygulamaların cihaz içinde yer alabilmesidir. 

Böylelikle farklı cihazlar üzerinden ortak bir arayüz oluşturulabilir (Junglas ve 

Watson, 2006, s. 577). Günümüzde pek çok bilgiye erişmeyi ve işlem yapmayı 

mümkün kılan bu tür uygulamalar kolaylıkla mobil cihazlara 

yüklenebilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde anlık olarak bildirim almak da 

mümkün olmaktadır. 

 Veri Senkronizasyonu: Bu kavram cihazların birbirleriyle bütünleşik biçimde 

verileri senkronize etmesi olarak kabul edilir. Cihazlar ve sistemler 

senkronizasyonu otomatik olarak yapabilirler. Günümüzde bu özellik ağlar arası, 

cihazlar arası ve uygulamalar arası gerçekleşmektedir (Junglas ve Watson, 2006, 

s. 577). 

Ticari açıdan birleşik yapısının sunulabilmesi için kullanıcı bilgileri, ürün 

özellikleri, finansal veriler, kullanıcı tercihleri gibi güvenli bir şekilde korunan bilgilerin 
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gereken zaman zarfında çeşitli cihazlar ve bunların bağlı olduğu sitemler arasında, ortak 

bir arayüz veya bağlantı noktası üzerinden kullanımının mümkün olmasına ihtiyaç 

duyulur (Keegan vd., 2007, s. 311). Böylelikle ticari açıdan kullanılabilecek araçlar 

arasında bütünlük oluştuğu için, ticari sınırlar birleşik özellikleri ile birlikte ortadan 

kalkmaktadır. Pazarlama faaliyetleri boyunca çeşitli cihazlar üzerinden tüketiciler ile 

iletişim kurulurken, iletişim kurulan bu kanalların birbirinden bağımsız olması veri 

kopukluğu veya işlem eksikliği gibi sorunlara yol açabileceği için kanallar arasında eş 

zamanlı veri senkronizasyonunun olmasına ve aynı işlemlerin farklı cihazlar üzerinden 

yapılabilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Birleşik yapı özelliği, ifade edilen tüm bu 

durumların gerçekleşmesini sağlayabilmektedir. Pek çok kanal üzerinden tüketicilere 

ulaşmak ve tüm kanallar arasında bütünleşik pazarlama iletişimi kurmak pazarlama için 

oldukça önemli bir konu olarak ön plana çıkmaktadır (Kotler vd., 2017, ss. 189–194; 

Manser Payne vd., 2017, ss. 189–192). 

Çeşitli cihazlar ve ilişkili olarak pazarlama kanalları arasında tüketiciler ile 

bütünleşik pazarlama iletişimi kurmak isteyen işletmeler mal ve hizmet tedariki, bilgi 

akışı, iletişimin sağlaması, vb. gibi konularda başka işletmeler ile iş birliği yapmaya 

ihtiyaç duymaktadır. Özel yapısı ile birlikte birleşik yapısı, müşterilere değer sunmak 

isteyen işletmelerin tüketicilere yönelik kişiselleştirilmiş çözümler üretmesini 

gerektirmektedir. Bunu sağlamak için işletmeler ile tüketiciler arasında gereken bilgi 

transferinin cihaz ve bağlantı çeşitliliği fark etmeksizin sürekli ve eş zamanlı olması, 

benzer şekilde işletme ile diğer işletmeler arasında da bunun sağlanması ihtiyacını ortaya 

çıkarmaktadır. Tüketici talebinin daha çok kişisel olarak değerlendirilmeye çalışıldığı 

günümüz rekabet ortamında, markaların ve işletmelerin bu açıdan iş birliği yapmaları 

kaçınılmazdır (Runnalls, 2006). 

Tüketicilere yönelik kişiselleştirilmiş mal ve hizmetlerin sunulabilmesi için 

müşterilerin, pazarlama stratejilerinin merkezinde olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dolayısıyla işletmeler, tüketicilerin her türlü cihazlarından bütünleşik bir şekilde elde 

edeceği verileri çok kanaldan tüketicilere yönelik kişiselleştirmeler yaparak kullanmalıdır 

(Galán, 2016). Bütünleşik bir şekilde veri kullanımı birleşik yapısı ile doğrudan ilişkilidir. 
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2.2.3.3. U-Pazarlamanın Genel Çerçevesi 

U-pazarlama her yerde bilişim teknolojileri ile destekli yürütülen pazarlama 

faaliyetleridir. Her yerde bilişim unsurlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı u-pazarlama 

faaliyetlerinin merkezinde de insan ve insan ihtiyaçları yer almaktadır. Dolayısıyla insan 

unsuru etrafında insanların hayatlarına değer katabilecek teknoloji unsurlarının ve 

pazarlama için temel oluşturan pazarlama karması bileşenlerinin bu doğrultuda ele 

alınmasını gerekmektedir (Jara vd., 2012, s. 856; Jiménez-Zarco vd., 2019, s. 2188; 

Kotler vd., 2017, s. 45,84; Łukowski, 2017, s. 200). 

U-pazarlama faaliyetleri ile birlikte tüketiciler için pazarlama karmasının her yerde 

sunulabilmesi, tüketiciler için ihtiyaç ve özelliklere göre kişiselleştirmelerin özel olarak 

yapılabilmesi, teknolojik unsurlar ve bağlantılar arasında birleşik olarak bilgi 

bütünlüğünün sağlanabilmesi ve sınırlamalar olmadan evrensel olarak her yerde bilişim 

unsurlarının ve bağlantılarının standart olarak kullanılabilmesi işletmeler ve tüketiciler 

için karşılıklı faydalar sağlamaktadır (Junglas ve Watson, 2003b, s. 9; K. H. Kim ve 

Moon, 2005, s. 2). Bu faydalar ekseninde işletmelerin tüketiciler ve aracı işletmeler (ör.: 

tedarik sağlayan, bilgi sağlayan, ödeme gerçekleştiren, v.b. gibi) ile iş birliği yapmaları 

kaçınılmaz olabilmektedir. Aracılık desteği sağlayan işletmeler bilgi desteği, iletişim 

altyapısı sağlama, ödeme çözümleri, vb. gibi çeşitli destekler sunabilir. Sunulan bu 

destekler ana işletme ile müşteriler arasında gerçekleşen pazarlama etkileşimine katkı 

sunmaktadır (Asahi, 2010, s. 1434; Chang, 2012, s. 2; Keegan vd., 2007, s. 312). 

Her yerde bilişim unsurlarının fiziki ve dijital ortamlarda sınırları kaldırması, 

pazarlama faaliyetleri için her iki ortamın birleşimini gösteren u-alanı meydana 

getirmektedir (Y. Y. Kim, 2006, s. 507). Bu alan herhangi bir yerde ve herhangi bir 

zamanda işletme ile tüketicilerin etkileşim kurmasını mümkün kılan ve pazarlama için 

sınırları ortadan kaldıran zengin bir alanı ifade etmektedir. Böylelikle u-alanda 

sınırlamaları kaldıran pazarlama anlayışı olarak ifade edilen u-pazarlama pek çok 

sektörde kullanılabilir. U-pazarlamaya ilişkin ortaya koyulan bilgiler doğrultusunda u-

pazarlamayı ve u-pazarlama ile ilişkili unsurları Şekil 2.3’de görüleceği üzere genel bir 

çerçeve sunmak mümkündür (Cox, 2004, ss. 22–23; Idought ve Azoui, 2014, s. 71; 

Roussos, 2006, ss. 3–6; Trivedi ve Sagar, 2010, s. 72; Wu ve Hisa, 2004, ss. 393–394; L. 

Zhang vd., 2009, s. 274). 
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Şekil 2.3. U-Pazarlamanın Genel Çerçevesi
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2.2.4. U- Pazarlamanın Önemi 

Her yerde bilişim teknolojileri sayesinde tüketiciler her türlü bilgiye kolaylıkla 

erişebilirken, işletmelerin tüketicilere yönelik çeşitli bilgileri pazarlama süreçlerinde 

kullanabilmeleri mümkün olabilmektedir. Bu sayede müşterilerin takibi, tüketici 

aktivitelerinin izlenmesi, mevcut bireysel rollerin tespiti (turist, ebeveyn, öğrenci, vb.), 

tüketicilerin ruh hali, tatmin düzeyi gibi durumlara ilişkin bilgilere erişebilmek 

kolaylaşmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılan demografik bilgiler ve satın 

alma geçmişi gibi veriler mevcut teknolojiler ile birlikte daha dinamik olarak (durumsal 

farkındalık gibi) kullanılabilmektedir. Yapay zeka, arttırılmış gerçeklik gibi her yerde 

bilişim teknolojilerine dayalı yenilikler aracılığıyla modern ve birebir pazarlama 

faaliyetlerini gerçekleştirmek mümkün hale gelmektedir (Ertemel, 2011, s. 39). 

Birebir pazarlama faaliyetlerinin işletmelere ciddi faydalar sunacağının bilinmesine 

karşılık, birebir pazarlama faaliyeti neticesinde kitleler halinde yaşayan bireylerle ilgili 

yoğun ve karmaşık bilgilerin yönetilmesi oldukça zordur. Her bir bireyin kişisel 

bilgilerinin kullanılması bu açıdan hem yönetimsel sınırlılıklar hem de bireysel 

ihtiyaçların tespiti ve kişiselleştirmesi noktasında ciddi maliyetleri beraberinde 

getirmektedir.  Bu sorunların üstesinden gelmek için her yerde bilişim teknolojilerinden 

faydalanılabilir. Benzer şekilde tüketiciler açısından çeşitli seçenekler arasında seçim 

yapma ve en faydalı olan kararı verme amacıyla gereken bilgilere ulaşma ve ulaşılan bu 

bilgileri işleme yeteneğini arttırmak her yerde bilişim teknolojileri ile sağlanabilmektedir. 

Böylelikle işletmelerin birebir pazarlama yapabilmesi mümkün olurken, tüketiciler 

rasyonel satın alma kararları verebilirler (Watson vd., 2002, s. 335).  

Günlük hayatta kullanılan teknolojiler ile birlikte tüketici talebinin doğası 

değişmekte, tüketimin her yerde ve her zaman olabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu 

açıdan geleneksel pazarlama faaliyetlerinin gerçek zamanlı pazarlama faaliyetlerine 

dönüşmesi gerekliliği kaçınılmaz olarak işletmelerin karşısında durmaktadır. Makineden 

sipariş verme olarak kabul edilebilen öngörülebilir, eski ve kontrol edilebilir 

özellikleriyle açıklanan doğrusal pazarlama (geleneksel pazarlama) yerini hızlı, şaşırtıcı, 

uyarlanabilir ve organik bir şekilde u-alanda gerçekleşen doğrusal olmayan pazarlamaya 

bırakmaktadır. Bu açıdan sadık müşteri kitlesi oluşturma amacıyla pazarlama karmasının 
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kesintisiz, organik, açık ve eşzamanlı olmasına  ihtiyaç duyulmaktadır (Cox, 2004, s. 

22,30). U-pazarlama ile ihtiyaç duyulan bu değişimi yakalamak mümkündür. 

Bağlanabilme teknolojisi tüketiciler ve işletmeler üzerinde önemli etkilere sahiptir. 

İnternet teknolojisinin daha ötesinde olan kablosuz ağların ve her yerde bilişim 

cihazlarının kullanılması, bilgi kaynaklarına sürekli erişebilme ve işletmeler tarafından 

tüketicilere yönelik daha yoğun kişiselleştirme yapabilme imkânı sunmaktadır. 

Tüketicilerin ve işletmelerin çeşitli işleri kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için her yerde 

bilişim teknolojilerini kullanmalarıyla u-pazarlama aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır 

(Watson vd., 2002, ss. 345–346). Kaydedilen gelişmeler ile birlikte klasik pazarlama 

faaliyetlerinin u-pazarlama bağlamında yürütülen dinamik faaliyetler biçimine 

dönüşmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Her yerde bilişim teknolojileri dışında kalan sınırlı 

teknolojiler aracılığıyla pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, kaynakların gereksiz yere 

harcanmasıyla eşdeğer olarak kabul edilebilir (Bredican, 2016, s. 5). 

U-pazarlama, günümüz rekabet şartlarında tüketici ihtiyaçlarına yanıt verme 

koşullarında pazarlama alanında ihtiyaç duyulan dönüşümü sağlayan özellikleri içinde 

barındırmaktadır. Bu açıdan pazarlamayla ilgili bazı temel teorilerin u-pazarlama ile 

birlikte yeniden ele alınması ve yeni pazarlama teorilerinin geliştirilmesi ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır. Aynı zamanda u-pazarlama beraberinde yenilikçi pazarlama biçimlerini de 

uygulanabilir hale getirmektedir (Watson vd., 2002, ss. 343–344). Yeni pazarlama 

türlerinin ortaya çıkması, pazarlamaya ilişkin yeni ve mevcut teorileri güncelleme 

gerekliliği, u-pazarlama ile birlikte yaşanılan dönüşümün geniş etkilerinin olabileceğini 

göstermektedir. 

U-pazarlamada kullanılan her yerde bilişim teknolojisi, ortam duyarlı hizmet 

tasarımı, heterojen içerik tasarımı, kullanılan cihazlar ve dağıtım kanalları gibi yönleri ile 

elektronik ticaret üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Bağlı olarak pazarlama faaliyetlerine 

ilişkin süreçler, müşteri ilişkileri, ortaklarla iş birliği yapma gibi konularda bazı temel 

dönüşümleri gerekli kılmaktadır (Wu ve Hisa, 2008, s. 105). Yenilikçi bir yaklaşım olarak 

u-pazarlama akademik çevre, özel sektör ve devletler tarafından üzerinde durulan bir 

konu olarak değerlendirilebilir (L. Zhang vd., 2009, s. 271). Yakın bir zaman içerisinde 

çok yönlü u-pazarlama uygulamalarının yaygın bir şekilde çeşitli sektörlerde 

kullanılacağı öngörülmekle birlikte (Oreku, 2013, s. 86), pazarlama yöneticileri açısından 
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alıcılar ve satıcılar arasında yer ve zaman sınırlamalarının tamamen ortadan kalkacağı 

açıktır. Yer ve zaman sınırlamalarının olmadığı u-alanda, işletmeler ile tüketiciler 

arasında kurulan etkileşim sonucu elde edilen bilgiler dikkate alınarak, kitlesel 

tüketicilerin ihtiyaçlarının kolaylıkla giderilmesi noktasında markalar ile rekabet için 

yenilikçi faaliyetlere gerek duyulmaktadır (Cox, 2004, s. 30). 

2.2.5. U-Pazarlama ve İlişkili Teknolojilerin Pazarlama Karması Üzerinde 

Etkileri 

Gelişen ve kullanımı yaygınlaşan bilgi iletişim teknolojileri tüketiciler ile 

işletmelerin kolaylıkla etkileşim kurabilmelerini olası kılabilmektedir. İnternet ile 

hayatımıza giren e-ticaret aracılığıyla, tüketicilerin mal ve hizmetlere fiziksel olarak aynı 

yerde bulunma şartı olmadan erişebilmesi mümkün olurken, m-ticaret ile bu kolaylık daha 

da yaygınlaşmış ve mobil telefonların olduğu her yerde mal ve hizmetlere erişebilme 

olanağına dönüşmüştür. Ancak kaydedilen bu gelişmeler u-pazarlama ile birlikte bir üst 

aşamaya geçerek her yerde bilişim cihazları ve çeşitli kablosuz bağlantılar vasıtasıyla, 

gerçek anlamda tüketiciler ve işletmeler arasında engellemeleri ortadan kaldırmaya, mal 

ve hizmetlere kolaylıkla erişebilmeye evrilmiştir. U-pazarlama sayesinde gerçek anlamda 

yer ve zaman sınırlaması olmadan pazarlama karması unsurları ile tüketiciler arasında bir 

etkileşimin olabileceğinden söz edilebilir. 

Hizmet çıktıları olarak talep edilen bütünü parçalama, mekânsal kolaylık, 

dağıtım/bekleme süresi, ürün çeşitliliği (Bucklin, 1965, s. 30) gibi unsurlar üzerinde her 

yerde yapı faktörünün etkisi bulunmaktadır. Her yerde olma özelliği ile mal ve 

hizmetlerin yer ve zaman sınırı olmadan sürekli bulunur olması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Tüketici istek ve ihtiyaçları her yerde ve istenilen her zaman zarfında 

meydana gelebilmektedir, dolayısıyla değişen tüketici davranış biçimlerinin bu talepler 

ile birlikte dikkate alınması gerekmektedir. Tüketiciler için yer ve zaman sınırlamalarının 

ortadan kalkması tüketici talebi doğasının dönüşeceğinin göstergesi olup, bu durum 

pazarlama karması unsurlarının da dönüşmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır (Cox, 

2004, ss. 22–23).  

Tüketici ve satıcı arasında çeşitli engellerin ortadan kalkması, bilgiye erişim ve 

güçlü bilgi işlem olanakları, talebin her an ve her yerde olabileceği vurgusunu gösteren 
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her yerde tüketim beraberinde pazarlama karmasının dönüşümünü işaret etmektedir 

(Watson vd., 2002, s. 345). Tüketimin her yerde ve zamanda olabileceği olgusu, 

tüketicilerin ürünlerden beklediği yararların değişmesine ve bununla ilişkili olarak 

işletmelerin bu faydaları tüketicilere sunmak için yeni pazarlama karması oluşturmalarına 

neden olmaktadır. U-pazarlama ile birlikte tüketiciler daha çok faaliyetlerin merkezine 

alındığı pazarlama karması, her yerde tüketimin doğası gereği olarak pazarlama 

yöneticilerini pazarlama karması bağlamında daha çok niş işleri yapmaya ve/veya değer 

katan eylemleri yerine getirmeye yöneltmektedir (Cox, 2004, ss. 23–24).   

2.2.4.1. U-Pazarlamanın Ürün Üzerindeki Etkisi 

U-pazarlamada geleneksel mal ve hizmetler ile birlikte çeşitli kolaylıklar ürün 

boyutuyla beraber sunulabilmektedir. Sunulabilen çok yönlü kolaylıklar aracılığıyla 

gerçek zamanlı olmak üzere pazarlama karmasının hem reaktif hem de proaktif olması 

zorunluluğu oluşmaktadır. Tüketicilerin ürünlerden beklentileri ile reaktif ve proaktif 

olma gerekliliği dolayısıyla, işletmeler etkileşime dayalı pazarlama iletişimin 

sürdürülmesine daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Yoğun etkileşimler sonucu u-

pazarlamada temel ürün kişiselleştirilmiş bir şekilde rekabet avantajı sağlayan ticari bir 

mal ve/veya tamamlayıcı hizmetler olabilirken, ürünlerin kitlesel tüketicinin istek ve 

ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır (Cox, 2004, s. 25).  

Dinamik pazarlama stratejisi olarak yüksek oranlı kişiselleştirme yapmak ve kişiye 

özel üretim gerçekleştirmek, işletmeler için son derece hayati bir öneme sahip 

yeteneklerdir. Müşterilerin tatmini ve rakip işletmelerle rekabet edilebilmesi için ürünler 

üzerinde kişiselleştirmeler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Yüksel, 1999, s. 208). 

Kişiselleştirebilme ve değiştirebilme dahilinde elde edilen çeşitli bilgiler doğrultusunda, 

ürünler üzerinde bireylerin durumsal ihtiyaçlarına, özelliklerine vb. göre üretimin erken 

safhalarında değişiklikler yapmak mümkün olmaktadır. Bu durum endüstri 4.0 ile ilişkili 

olup, her yerde bilişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirilmesi mümkündür (Y. Wang, 

Ma, Yang, ve Wang, 2017, s. 312). Bu bağlamda üç boyutlu yazıcılar gibi geliştirilen 

teknolojiler ile birlikte tamamen kişinin isteğine göre (mevcut veya yeni bir ürün, çok 

sayıda veya tek) ürünler üretilebilir (Çallı ve Taşkın, 2015, ss. 2–5). Hizmetlerin ihtiyaç 

ve isteklere göre kişiselleştirilmesinde fiziksel ürünlerde olduğu gibi hizmetlerde de bazı 

sınırlılıklar olabilmektedir. Bu açıdan hizmetlerin ihtiyaçlara göre kişiselleştirilmesi, 



87 

 

 

 

hizmet sunulurken ve hizmetlere ilişkin süreçler yerine getirilirken eş zamanlı olarak 

yapılabilir.  

Kişiselleştirmeler dışında ürünlerin fiziksel yapılarında da bazı dönüşümler u-

pazarlama ile birlikte mümkün olabilmektedir. Fiziksel olarak ürünler dijital alanda 

bilgiye dayalı ürünler olarak elektronik formlara dönüşebilmektedirler. Genel olarak u-

alan olarak ifade edilebilen ticaret alanında ürünler, fiziksel ve dijital/bilgisel olmak üzere 

eş zamanlı bulunabilirler (K.-H. Lee ve Kim, 2004, s. 4).  Günümüzde yoğun olarak 

kullanılan DVD, taşınabilir disk vb. araçlar ile kayıtlı içerikler, taslaklar, oyunlar, filmler, 

programlar, dijital veriler gibi her türlü ürün bilgisel ürünlere örnek olarak gösterilebilir. 

Sunulan bilgisel ürünler üç boyutlu cihazlarda kişisel olarak fiziksel ürünlerin 

üretilebilmesi için kullanılabilmektedirler. 

Gündelik hayatta kullanılan bazı ürünler, daha çok kişiselleştirme yapabilmek ve 

verileri toplamak için bir araç olarak da kullanılabilmektedir.  Bu ürünlere örnek olarak 

bireylerin konumlarına göre bulundukları yerdeki hava olaylarını ve gelişmeleri aktaran 

uygulamalar gösterilebilir. Bir başka örnek olarak bazı günlük eşyalar (klozet, ayna, vb.) 

zaruri ihtiyaçları gidermek için kullanılırken, aynı zamanda sağlık kontrollerinizi yapan 

bir ürün olarak da kullanılabilir. Bu tarz ürünler ile kan basıncı, vücut yağ oranı, ağırlık 

ölçme, tahlil yapma vb. bilgileri bireylere iletme, istenildiği taktirde sağlık kurumlarına 

ulaştırarak gerekenlerin yapılmasını sağlanabilmektedir (Nagumo, 2002, s. 4). 

Kullanılmakta olan yeni nesil kimlik kartları bireysel tanılama amacıyla üretilmiş olsa da 

bankacılık işlemleri, veri kaydetme, kapı anahtarı olarak kullanma, ödeme sağlama, noter 

işlemleri, sağlık hizmetleri vb. çeşitli şekillerde kullanım ile kişisel ihtiyaç ve isteklere 

yanıt vermektedir (Bigpara.com, 2019). U-pazarlamada değişen ürün bileşenine bir başka 

örnek olarak, kişiselleştirebilme seçenekleri ile günlük hayatta kullanılabilen kıyafetler 

verilebilir. Kıyafetlerin kişisel tercihlere göre hızlı bir şekilde renk değişimi 

yapabilmesini, standart ürünlerin kişiselleştirilebilmesi konusunda önemli bir gelişme 

olarak değerlendirmek mümkündür (Haberler.com, 2016). Ayrıca sıklıkla kullanılan bazı 

ürünler, sensörler ve mikro işlemciler sayesinde tüketiciler ve işletmeler ile iletişim 

kurma görevini de yerine getirmektedirler. Bu ürünlere günlük tüketilen bir şişe sütün 

kullanıcısına son tüketim tarihini bildirmesi, sıradan bir şemsiyenin kullanıcısına hava 
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durumu hakkında hatırlatmalarda bulunması örnek olarak gösterilebilir (Strassner ve 

Schoch, 2002, s. 2). 

 

Şekil 2.4. Arttırılmış Gerçeklik Destekli Navigasyon  

Kaynak: Shah, 2018 

Hizmetler açısından u-pazarlamada değişen ürün karmasına örnek olarak OnStar 

hizmeti gösterilebilir. Bu hizmet ile kullanılan otomobil ve benzeri araçların 

kullanıcılarını algılamaları, kullanıcıların araçlarını uzaktan kontrol edebilmeleri, içinde 

bulundukları duruma göre yönlendirmelerde bulunmaları, acil durumlarda ilgili yerlerle 

iletişim kurarak gereken desteği sağlamaları, teknik destek erişimi sunmalar gibi çok 

çeşitli servislerin yer ve zaman sınırlaması olmadan ihtiyaca özel çözümler mümkün 

olabilmektedir (OnStar.com, 2019). Hizmetler açısından bir diğer örnek olarak, Google 

Haritalar’ın tüketicilere değer sunmak için geliştirdiği arttırılmış gerçeklik destekli 

navigasyon hizmetini göstermek mümkündür (Şekil 2.4). Bu hizmet ile günlük hayatta 

navigasyon yönlendirmeleri, doğrudan gerçek hareketler ile birlikte sanal yönlendirmeler 

eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir (Price, 2019). 
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2.2.4.2. U-Pazarlamanın Fiyat Üzerindeki Etkisi 

Pazarlama karması bileşenlerinden birisi olan fiyat, yer ve zaman sınırlaması 

olmadan süreklilik arz eden tüketici talepleri doğrultusunda, bir üründen elde edilen değer 

karşısında ödemeye razı olunan bedel olarak ifade edilebilir. U-pazarlama ile birlikte 

fiyatlandırma, tüketicilere göre kişiselleştirebilir bir pazarlama bileşeni olarak dikkate 

alınmaktadır. Fiyat, tüketiciler açısından bireye özel kişiselleştirilebilir pazarlama 

bileşeni olarak uygulanabilir ve farklı tüketiciler için farklı fiyatlandırma politikası 

izlenebilir (Cox, 2004, s. 26).  

Fiyatlandırma ile ilgili tüketicilerin sınırlı rasyonellikleri dikkate alınırsa, ürünlere 

ilişkin birden çok fiyat seçeneğinin aynı anda satın alma kararı sürecinde göz önünde 

bulundurulması oldukça zordur. Ancak gelişen teknolojiler aracılığıyla dinamik olarak 

fiyatlara ilişkin en uygun kıyasları ve anlık bildirimleri almak mümkün olabilmektedir 

(Watson, Berthon, Pitt, ve Zinkhan, 2014, s. 82). Tüketiciler için nakit ve kredi kartı ile 

yapılan ödemeler dışında daha geniş seçenekli ödeme kolaylıkları her yerde bilişim 

teknolojileri ve bağlantıları aracılığıyla tüketicilere sunulabilmektedir. Tüketicilerin 

konumlarına göre ilgili yerlerde (perakende mağazalarında kapı girişleri, ekranlar, fiyat 

etiketleri ile yoğunlaşma bölgeleri, vb.) tüketiciler ile ilgili bilgileri toplamak için mikro 

işlemciler kullanılabilir. Böylelikle potansiyel tüketicileri ikna edebilmek için kişisel fiyat 

indirimleri, yönlendirmeler ve buna benzer etkileşimlerin sağlanması mümkün 

olmaktadır (Parasuraman ve Zinkhan, 2002, ss. 287–288). 

İşletmeler tarafından tüketicilerin durumsal ihtiyaçları, ilgilenim düzeyleri, geçmiş 

alışveriş verileri gibi çeşitli özellikleri dikkate alınarak tüketicilere yönelik mevcut mal 

ve hizmetler için farklı fiyatlandırma seçenekleri sunulabilir. Dinamik fiyatlandırma 

olarak ifade edilen bu fiyatlandırma biçimi, kullanılan teknolojiler dolayısıyla olumsuz 

dikkat çekmeden uygulanabilir. Böylelikle işletmelerin tüketicilere özel faydalar 

sunabilmesi kolaylaşmaktadır (Acquisti, 2006, s. 2). Bu durum tüketiciye sunulan değerin 

artmasına, tüketici değerinin atmasına engel olan maliyetlerin düşmesine ve tedarik 

zinciri içindeki toplam değerin artmasına destek olmaktadır (Yogi ve Sekhar, 2015, s. 

303). Tüketicilerin doğrudan izlenmesi sonucu uygulanabilen fiyatlandırma seçeneği 

dışında, mevcut fiyatların var olan diğer fiyatlarla kıyaslanmasına dayalı bir şekilde 

tüketicilerin en iyi fiyatı bulması desteklenerek sunulan değer daha çok arttırılabilir. Bu 
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durum hem dijital ortamda, hem de fiziksel ortamda tüm fiyatların istenilen seçenekler 

dahilinde bir araya getirilmesini mümkün kılan teknoloji ve altyapı olanaklarının 

yaygınlaşmasıyla gerçekleştirilebilir (Cox, 2004, s. 27).  

Günümüzde ödeme ve benzeri işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için her 

yerde bilişim cihazları ve bağlantı teknolojileri sıklıkla kullanılmaktadır. Çok çeşitli 

bilgilerin ödeme süreçlerinde kullanılmasının mümkün olması dolayısıyla çeşitli kişisel 

pazarlama stratejilerinin kullanılması (kullandığın kadar öde, hasar verdiğin kadar öde, 

riskin kadar öde, v.b.), pazarlamada kişiselleştirilebilen fiyatlandırma seçenekleriyle 

mümkün hale gelmiştir (Harper, 2011, s. 5). Fiyatların kişiselleştirilmesi ile ilgili olarak 

bazı işletmelerin örnek olarak verilebilecek uygulamaları bulunmaktadır. Amazon 

işletmesi tüketicilerin demografik verileri, satın alma geçmişleri, konum bilgileri gibi 

bilgilerden, müşteriye özel algoritmalar kullanarak özel fiyat teklifleri sunmak için 

faydalanmaktadır (Amazon.com, 2019). Roussos ve Moussouri (2004) yaptıkları 

MyGrocery isimli araştırma projeleriyle tüketicilerin mağaza içi davranışlarına ve 

durumsal ihtiyaçlara göre özel fiyatlandırmaların yapılabileceğini belirtmişlerdir 

(Roussos ve Moussouri, 2004, s. 419). Lee, Ju ve Jeong (2006) ödeme ve faturalandırma 

ile ilgili önerdikleri u-PR  sisteminin, nakit ve kredi kartı gibi ödeme yöntemlerine göre 

kesintisiz bir ödeme imkanı sunduğunu ve bu sürecin klasik yöntemlere göre oldukça 

güvenli olduğunu ifade etmektedirler (K. J. Lee vd., 2006, s. 322).  

 

Şekil 2.5. Akıllı Saat ile Ödeme 

Kaynak: Yeung, 2016 



91 

 

 

 

Tüketiciler ödeme ve faturalandırma ile ilgili eylemleri kolaylıkla gerçekleştirmek 

için bu hizmetleri çok çeşitli araçlar vasıtasıyla kullanabilmektedirler. Kredi kartı ve nakit 

ödeme yöntemleri dışında mobil telefon, akıllı saat (Şekil 2.5), yüzük vb. tek bir cihaz 

ürerinden tüm ödeme ve faturalandırma süreçleri kolaylıkla yapılabilmektedir. 

Tüketiciler bankacılık uygulamaları üzerinden QR kod ile para transferi ve ödeme 

yapabilirken, NFC yöntemi ile yakın temassız ödeme gerçekleştirebilmekte ve bluetooth 

gibi mesafe duyarlı bağlantı teknolojileriyle nakit taşıma ve kredi kartına ihtiyaç 

duymamaktadırlar. Tüm bunları gerçekleştirirken şifre, dijital imza, parmak izi, göz 

taraması gibi yüksek güvenlikli onay sistemlerinden faydalanabilmektedirler. Tüm 

ödeme süreçleri elektronik ortamda kolaylıkla kontrol edilebilirken, başka cihazlar 

üzerinden de benzer şekilde gerçekleştirilebilmekte ve istenilen faturalandırma işlemleri 

yapılabilmektedir (Göker, 2017). Günümüzde kullanılan pek çok mobil bankacılık 

uygulaması bu şekilde yeni nesil ödeme yöntemlerini desteklemektedir. Diğer taraftan 

kredi kartları yöntemine alternatif olarak bazı işletmeler kendi ödeme yöntemlerini 

geliştirerek, tüketicilere yenilikçi ödeme seçenekleri (Google Pay, Garanti Pay, PayU, 

Paybal, vb.) sunmaktadırlar. İşletmeler ödeme sistemlerine yapay zekayı entegre ederek 

kart veya pos cihazı taşımadan ödeme sistemlerini (Alneo-Albaraka Türk, vb.) kullanıma 

sunmaktadırlar. Bu gelişmelerle birlikte tüketicilere kolaylık sağlamak için nakit para 

sistemini ortadan kaldıracak dijital paralar da (bitcoin, vb.) günlük yaşamda 

kullanılabilmektedir. 

2.2.4.3. U-Pazarlamanın Tutundurma Üzerindeki Etkisi 

U-pazarlamada pazarlama iletişimi paydaşlar arasında yüksek oranda etkileşime 

dayalı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Diğer pazarlama karması unsurlarında olduğu 

gibi tutundurma bileşeninde de her zaman ve her yerde oluşabilmesi muhtemel tüketici 

talebi doğrultusunda, elde edilen sürekli bilgiler ile esnek ve hızlı bir tutundurma süreci 

ortaya koymaya ihtiyaç duyulmaktadır.  İletişim sürecini işletmeler ve tüketiciler 

başlatabilir ancak, tüketiciler iletişimi daha çok kontrol edebilen taraf olarak u-

pazarlamada ön plana çıkmaktadır. İşletmelerin genellikle tek yönlü pazarlama iletişimi 

kurmalarına karşılık, tüketiciler işletmelerden gelen pazarlama mesajlarını içinde 

bulundukları duruma göre filtreleyebilir ve istedikleri mesajları dikkate alabilirler. 
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Günümüzde işletmelerin neler sundukları bunları nasıl satabildikleri oldukça 

önemlidir. Pek çok alanda artan rekabet ile birlikte tutundurma faaliyetleri sayesinde 

satışların arttırılabilmesi mümkün olmaktadır. İlişkili olarak her yerde bilişim 

teknolojileri destekli yapılabilecek tutundurma faaliyetleri, hedef kitleye ulaşma, 

tutundurma faaliyetleri etkinliğini ölçümleme, tüketici farkındalığı sağlama, iletişim 

faaliyetleri boyunca tüketicilerden geri bildirim sağlama vb. olanakları sunmaktadır 

(Krumm, 2011, ss. 66–69). Yenilikçi pazarlama yaklaşımları ile birlikte tüketicilerle 

çeşitli pazarlama iletişimlerinin kurulması gereklilik arz etmektedir. Böylelikle 

tüketicilerin işletmeler tarafından görünmez olma isteklerinin önüne geçilmeye 

çalışılmaktadır (Cox, 2004, s. 31).     

Tüketiciler ile ilgili bilgiler kullanılarak kişiselleştirilmiş ve bütünleşik pazarlama 

iletişimlerinin kurulabilmesi, dinamik pazarlama etkileşimlerinin gerçekleştirilebilmesi, 

yeni iletişim yöntemleri ile birlikte çok çeşitli kanalların pazarlama iletişimi için 

kullanılması yenilikçi yaklaşımlar ile birlikte mümkündür (Reshamwala vd., 2010, ss. 2–

3). Pazarlama iletişiminde teknolojik yönü daha çok ön plana çıkan iletişim araçları ve 

hizmetleri (geleneksel medya yerine yeni medya, tüm hizmetler yerine ihtiyaç duyulan 

hizmetler, genel bilgiler yerine konuma özel bilgiler, vb.) daha çok önem kazanmaktadır 

(Eriksson ve Åkesson, 2008, s. 9).  Tüketicilere ilişkin demografik veriler, satın alma ve 

ilgilenim geçmişi, konum, durumsal bağlam bilgileri kullanılarak etkili pazarlama 

iletişimleri kurulabilir (Eriksson vd., 2016, s. 15). Bu bağlamda tüketiciler ile iletişim 

kurma ve tüketicilerden gelen istekleri anlamak için teknoloji destekli yenilikçi yöntemler 

(RFID bazlı tanılama, QR yönlendirme, görüntü tanılama, vb.) pazarlama iletişimi 

sürecine entegre edilebilir.  

Tüketicilere yönelik u-pazarlama kapsamında tutundurma ile ilgili yapılan bazı 

faaliyetler mevcuttur. Lee ve Lee (2006) tarafından Her Yerde Yönlendirme Pazarlaması 

olarak ifade edilen iş modelinde, tüketicilerin başka tüketicilerde veya yerlerde gördükleri 

ürünlere ilişkin bilgilere RFID, kod, herhangi bir dijital bilgi vb. araçlar üzerinden 

ulaşarak iletişim ve satın alma süreçlerini başlatabilecekleri ifade edilmiştir. Bu model ile 

birlikte sözlü olarak ürünler hakkında konuşmak yerine doğrudan ürünler üzerinden 

iletişim kurmak mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu model ile birlikte kulaktan 

kulağa bilgilerin yayılma biçimi daha çok deneyimler üzerinden gerçekleşebilmektedir. 
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Modelde düşük maliyetle kurulan etkileşimin, tüketicilerin işletmeye duyacakları güveni 

arttıracağı belirtilmekte, aynı zamanda kamusal alanlarda doğrudan kişilere veya gruplara 

yönelik tutundurma mesajları iletme ve elde edilebilecek ekstra bilgiler ile bu mesajları 

daha kişisel hale getirmek mümkün olabilmektedir (K. J. Lee ve Lee, 2006, s. 105,110).   

U-pazarlama ile ilgili SMMART olarak adlandırılan bir başka pazarlama modelinde, 

tüketicilerin cihazlarına yüklenebilecek bir uygulama ile kişisel olarak kullanıcı 

bilgilerinden yola çıkarak ürün teklifleri ve ürün siparişlerine göre alternatif önerilerin 

sunulabileceği, ürün tanıtımları ve tüm tanıtımlara ilişkin dinamik analizlerin 

yapılabileceği belirtilmiştir. Böylelikle uygulama doğrudan tüketiciyle etkileşimi 

mümkün kılarken, pazarlama iletişimi tüketici istek ve gereksinimleri temeline göre 

yapılabilmektedir (Kurkovsky ve Harihar, 2006, ss. 230–231). MyGrocery isimli başka 

bir örnek projede perakende mağazalarında tüketicilerin önceki satın alımları göz önünde 

bulundurularak ürün tekliflerinin sunulabileceği, ürün isteklerine göre mağaza içi 

yönlendirmelerin interaktif olarak yapılabileceği ve etkili iletişim kurularak zaman 

kaybını azaltıcı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir 

(Roussos, Kourouthanassis, ve Moussouri, 2003, s. 205).  

Tutundurma ile ilgili olarak günlük hayatta uygulanan bazı u-pazarlama örnekleri 

de bulunmaktadır. Bir lüks giyim markası olan Neiman Marcus, mağazalarında 

tüketicilerin deneyimlerini zenginleştirmek, yeni ürünleri dijital olarak deneme fırsatı 

sunmak, mevcut seçenekleri kıyaslamak gibi çeşitli olanakları Memomi adlı akıllı ayna 

ile tüketicilerine sunmaktadır (Thau, 2018). Benzer olanakları Türkiye’de mağazası 

bulunan Massimo Dutti markası da akıllı aynalar ve kabinler aracılığıyla müşterileri ile 

buluşturmaktadır. Bu teknolojiler aracılığıyla ürünlere ilişkin çeşitli bilgileri içeren ve 

alışverişi mobil olarak gerçekleştirmek için gereken kodlar, interaktif deneme imkanları, 

ürün tavsiye ve kombinleri vb. elde etme olanakları sunulmaktadır (Milliyet.com, 2019). 

Diğer bir örnek olarak FoxPlay dijital tv platformu ile Hepsiburada markalarının iş birliği 

ile dijital içerikler izlenirken, beğenilen ürünlerin alınmasını sağlayan izlerken al 

uygulaması gösterilebilir (Hepsiburada.com, 2019). Yine Sahibinden.com, n11 

markalarının kullanıma sunduğu barkod ile tarama, görselden bulma vb. pazarlama 

iletişimini arttırıcı uygulamaları benzer yenilikçi uygulamalar olarak değerlendirmek 

mümkündür. 
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Şekil 2.6. Etkileşimli Billboardlar 

Kaynak: CallHippo.com, 2017 

U-pazarlama ile birlikte kamusal alanda yayımlanan reklamlar, yenilikçi iletişim 

kanalları ile birlikte hedef kitlelere göre özelleştirilebilir biçime bürünmüştür. Bir 

otomobil markası olan Lexus’un kamusal alanda yapmış olduğu etkileşimli reklam 

uygulaması bu duruma örnek olarak verilebilirken, diğer bir marka olan Calvin Klein’de 

benzer bir şekilde QR kod ile (Şekil 2.6) tüketicilerine ulaşmaya çalışmaktadır 

(CallHippo.com, 2017). Mevcut örneklere benzer şekilde tüketici, çeşitli alışveriş siteleri 

üzerinden bir ürüne ilgilenim gösterdiği taktirde, ilgilenim ve geçmiş tüketici kayıtlarına 

dayanarak alışveriş sitesinden ayrılması halinde başka sayfalarda ürünlere ilişkin tanıtım 

görselleri ve mesajları görünebilmekte, bu gibi durumlar da yeni nesil pazarlama 

iletişimine örnek olarak verilebilmektedir. 

2.2.4.4. U-Pazarlamanın Dağıtım Üzerindeki Etkisi 

Tüketici taleplerinin gelişen teknolojiler ve dönüşen pazar dinamikleri ile birlikte 

uyumlu bir şekilde dönüşeceği ifade edilmektedir. Bu doğrultuda u-pazarlama anlayışı ile 

mal ve hizmete olan talep her zaman ve her yerde gelebilmekte, dolayısıyla buna uygun 

dağıtım bileşeninin var olması gerekmektedir. Bu açıdan tepeden aşağıya doğru mal ve 

hizmet akışını temsil eden geleneksel dikey dağıtım sistemleri yerine, tüketiciyi içine alan 

yatay ve modern dağıtım anlayışının gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Mevcut koşullar 

altında üreticiler, toptancılar ve perakendeciler, her yerden gelmesi muhtemel olan ve 

zaman sınırı olmayan talebi tek başlarına karşılamak için uygun yapıya sahip değillerdir. 

Organik bir pazarlama kanalı olarak bağımsız pek çok bölüm ve işletme arasında, yer ve 

zaman sınırlaması olmadan ortaya çıkan tüketici taleplerini karşılamak için iş birliği 
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yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tüketicilerin her yerden gelebilecek olan taleplerini 

sürekli tatmin etme hedefiyle işletmeler arasında karşılıklı kurulan dinamik, akıcı ve 

müşteri odaklı iş birliği ağının kurulmasını gerektirmektedir. Tüketiciler asıl talebini 

karşılayan işletmeyi birlikte çalıştığı aracı işletmeden ayrı olarak değerlendirmemekle 

birlikte, ürüne ulaşırken birlikte çalışan işletmeleri tek bir sistem olarak 

değerlendirmektedir. Bu açıdan var olan tüm yapıların her yerden gelebilecek olan talep 

tiplerine uyum sağlamaları kaçınılmaz olup, dolayısıyla paydaşların işbirliği yapması 

zorunlu hale gelmektedir (Cox, 2004, ss. 28–29). 

Her zaman ve her yerden gelmesi muhtemel olan tüketici talebi dolayısıyla 

işletmelerin dağıtım faaliyetlerinin de yaygın bir şekilde olması beklenen bir durumdur. 

Bu açıdan tüketicilerin konumlarına ve isteklerine göre ürün ve hizmet dağıtımının 

herhangi bir zaman sınırlanması olmadan yapılması gerekir (Cox, 2004, s. 29). Yatay 

dağıtım anlayışı ile işletmeler arasında ve işletmeler ile tüketiciler arasında bir iş birliği 

yapılması, aynı zamanda dağıtım ağının tüketicilerin her yerden talep özellikleri dikkate 

alınarak düzenlenmesi önemli faydalar sağlayabilir. 

Her yerde bilişim teknolojileri ile birlikte tüketicilerin ürünlere daha kolay ulaşması 

mümkün olabilmektedir. İşletme ile işletmeler ve işletme ile tüketiciler arasında var olan 

muhtemel sınırlar ortadan kalkmakla birlikte, tüm tarafların alışverişlerde zaman aralığı 

sorunu yaşanmadığı için homojen bir zaman kavramından söz etmek mümkün hale 

gelmektedir. Benzer durum taraflar arasında mevsimsel, coğrafi, kültürel vb. sınırlamaları 

da yok etmektedir. Her yerde bilişim cihazları aracılığıyla dünyanın üzerinde yer kaygısı 

gütmeksizin ürünlere ulaşılması kolaylaşırken, ürünlere ulaşamama kaygısı ortadan 

kalkmaktadır. Ulaşım kaygısının ortadan kalktığı günümüz koşullarında dağıtım zor bir 

faaliyet olmaktan çıkarken, dağıtıma yönelik süreçler interaktif olarak 

yürütülebilmektedir (Watson vd., 2007, ss. 64–70).  

Konum bazlı servisler, teşhis etme teknolojileri, sensör teknolojileri, izleme 

teknolojileri, RFID gibi olanaklar aracılığıyla dağıtım süreçleri işletme tarafından sürekli 

kontrol edilebilir ve tüketicilere sürekli bilgilendirmeler yapılabilir hale gelerek değer 

sağlayabilmektedir. Bu teknolojiler aynı zamanda dağıtım öncesi süreçler için de 

kullanılabilmektedir. Dağıtım kanalı boyunca ürünlerin bulunduğu yerler/konumlar, 

içinde bulunduğu koşullar, mevcut dağıtım zincirinin teşhis edilmesi gibi durumlara 
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yönelik bilgiler, tüketiciler ve işletme için sürekli bir şekilde tüm değişiklikleri anlık 

olarak gösterecek vaziyette sunulabilir. Tüketicilerin ihtiyacına yönelik daha etkili stok 

ve envanter yönetimi yapmak bu sayede mümkün hale gelmektedir (Strassner ve Schoch, 

2002, s. 6). 

Mobil uygulamalar ve diğer cihazlardan erişim ile dünyanın çok büyük bir kısmına 

ürün dağıtımı gerçekleştiren Aliexpress, u-pazarlamada dağıtımda yaşanılan değişimlere 

örnek olarak verilebilir (Aliexpress.com, 2019). MyGrocery projesinde ifade edilen her 

yerde bilişim teknolojileri ile destekli bir şekilde ürünlerin mağaza içinde izlenmesi ve 

gereken transfer süreçlerin sağlanması başka bir örnek olarak gösterilebilir. Projede 

ürünler RFID etiketi ile takip edilebilirken, sürekli olarak envanter ve ürün kontrolleri 

gerçekleşebilmektedir. Bu açıdan fiziksel olarak tüketicilerin ürünlere ulaşabilmesi 

noktasında kolaylıklar sunulabilmektedir (Kourouthanassis ve Roussos, 2003, s. 208).  

Fiziksel olarak taşınan ürünlere ilişkin çeşitli bilgiler, satıcı işletmeler ile yapılan iş 

birlikleri sayesinde anlık olarak tüketicilere sunulabilir. Türkiye’de kargo taşımacılığı 

yapan ve internet üzerinden satış gerçekleştiren işletmeler (ör.: n11 ile Aras Kargo iş 

birliği gibi) bu doğrultuda her yerde bilişim teknolojileri ile desteklenen iş birlikleri 

kurmaktadırlar.  

Konum belirleme veya konuma ulaşma ile ilgili benzer özellikleri taşıyan pek çok 

mobil alışveriş girişimleri, bankacılık, hizmet gibi çeşitli sektörlerden işletmeler (ör.: İş 

Cep, Zomato, ZipCar, A101gibi) yeni teknolojiler üzerinden sunulmaktadırlar. Benzer 

şekilde konum bazlı destek ile tedarikçi ve tüketiciyi buluşturan çözümler tüketicilere 

değer sunarken çeşitli kullanım avantajları sunmaktadırlar. Bu çözümlere Google 

Haritalar’ın sunduğu kolaylıklar örnek olarak gösterilebilir. Bu uygulama üzerinden 

tüketicilerin ve işletmelerin konumlarına yer verilerek, doğrudan iletişim kurmalarını ve 

fiziksel olarak bir araya gelebilmeleri kolaylaştırılmaktadır (Google.com, 2019). Yaygın 

kullanım kitlesine ulaşmış, Dünya’da ve Türkiye’de de halihazırda bulunan Uber 

işletmesi, tüketiciler ile tüketicilere ulaşım hizmeti sunan araç sahiplerini ortak bir sistem 

üzerinden konum bilgileri doğrultusunda buluşturarak dinamik bir ulaşım hizmeti 

sunarken, ödeme ve diğer konularda kolaylıklar sağlamaktadır. Kullanıcıların kendilerine 

sunulan ulaşım hizmetleri ile ilgili yorumlar ve puanlamalar yaparak diğer kullanıcılar 
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için deneyimlerini paylaşabilmeleri açısından Uber işletmesini dağıtım bileşenine olumlu 

bir örnek olarak vermek mümkündür (Uber.com, 2019).  

2.3. U-ALAN VE YENİ PAZARLAMA TÜRLERİ 

Her yerde bilişim teknolojileri ile birlikte destekli bir şekilde yürütülen ticari 

eylemler, günlük hayatta tüketicilerin yaşamlarının ve dolayısıyla işletmelerin ayrılmaz 

birer parçası haline gelmektedir. İlişkili olarak işletmelerde u-pazarlamaya duyulan 

ihtiyaç dolayısıyla ilgili teknolojileri pazarlama başta olmak üzere tüm işletme 

fonksiyonlarında kullanma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Mevcut teknolojiler 

sayesinde işletmeler ile tüketicilerin kesintisiz etkileşim kurabildiği ve günlük hayatın 

içinde dijital ya da fiziksel olarak etkileşimlerin gerçekleşmesine olanak tanıyan alan u-

alan olarak ifade edilirken; bu alan içerisinde yeni pazarlama biçimlerini uygulayabilmek 

mümkün olmaktadır. Dolayısıyla u-alanın ve u-alanda uygulanabilecek yeni pazarlama 

türlerinin açıklanması gerekmektedir. 

2.3.1. U-Alan Kavramı ve Genel Özellikleri 

İnsanlık var olduğundan beri bazı değişimler insanlık tarihi üzerinde önemli etkilere 

sahip olmuştur. Bu değişimlerden biri de halen yaşanmakta olan bilgi çağı devrimidir. Bu 

devrim ile birlikte tüketiciler ve işletmeler, iletişim kurmak için fiziksel olarak bir araya 

gelmeyi zorunlu kılan alandan (pazar yeri/gerçek alan/fiziksel alan), fiziksel olarak bir 

araya gelmelerine gerek olmadan iletişim ve etkileşim kurmalarına olanak sağlayan 

elektronik alana (pazar alanı/elektronik alan) geçmişlerdir. Bu geçiş ile birlikte ticari 

iletişimin ve etkileşimin gerçekleşebilmesi için fiziksel olarak bir araya gelme 

zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Ancak her yerde bilişim teknolojileri alanında kaydedilen 

gelişmeler ile sadece elektronik alanda iletişim ve etkileşim kurmanın yetersiz olduğu, 

bunları aynı zamanda fiziksel ve elektronik alanda bir arada ve sürekli gerçekleştirmenin 

gerekliliği doğmuştur. Kaydedilen gelişmeler neticesinde bilgi odaklı ticari etkileşimi her 

iki alanda ve sınırlamalar olmadan gerçekleştirmek mümkün hale gelmiştir. Taşıma, 

üretim, yönetim gibi faaliyetlere ilişkin sınırlılıklar, yer ve zaman gibi engellemeler, her 

iki alanda da yer alabilen bilgilerin etkin ve geniş kullanılması ile ancak ortadan 

kaldırılabilir (K.-H. Lee ve Kim, 2004, s. 1).  
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Şekil 2.7. Fiziksel ve Dijital Alanlardan U-Alana Geçiş  

Kaynak: Y. Y. Kim, 2006, s. 507 

Her yerde bilişim teknolojileri ile fiziksel ve dijital alanların birleştiği, işletmeler 

ve tüketiciler için benzersiz faydaların ve fırsatların sunulduğu alan u-alan olarak (Şekil 

2.7) ifade edilmektedir. U-alan fiziksel ve elektronik alanlar arasında karşılıklı farkındalık 

sağlayan, yakınsama ve iş birliği temeline dayalı kullanıcı odaklı alan olarak 

açıklanabilir. U-alan, gerçek ve elektronik alanların birlikte olabildiği, gerçek ve siber 

eylemlerin her yerde bilişim teknolojileri aracılığıyla görünmeden ve sınırlamalar 

olmadan gerçekleştirilebildiği alandır (Y. Y. Kim, 2006, s. 506). U-alan, u-akıllı alan (u-

smart space) olarak da bilinmektedir (Chang, 2012, s. 2). 

 U-alan içerisinde nesnelerin tanılanması, çeşitli bilgilerin toplanması, geniş 

bağlantı seçenekleri u-alanın şekil öğesini oluştururken; bireylerin isteklerinin 

karşılanması için u-eğitim, u-ev, vb. olanaklar u-alanın fonksiyon ve hizmetler öğesini 

oluşturmaktadır. Son öğe olarak kullanılan tüm teknolojiler, teknoloji öğesi olarak u-

alanda yer almaktadır (K.-H. Lee ve Kim, 2004, s. 36).  

 

Şekil 2.8. U-Alan Bileşenleri 

Kaynak: Watson vd., 2004, s. 36’ den yararlanılarak hazırlanmıştır 
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U-alanda fiziksel ve elektronik alanda geçekleşen tüm faaliyetler organik olarak 

bütünleşiktir. Bütünleşik olmaları durumu, her iki alanın evrimlerini birlikte sürdürmek 

ve çok yönlü ilişki mekanizmalarının oluşturulmasından emin olmak için gereklidir. Bu 

ilişki mekanizmalarına örnek olarak fiziksel unsurlara elektronik ve akıllı fonksiyonların 

eklenmesi, fiziksel ve dijital alanlar arasında sürekli bağlantı kurulabilmesi verilebilir. 

Bütünleşik olmaları durumu aynı zamanda bu iki alanın gerçek anlamda birbirinden ayrı 

düşünülmesinin yanlış olacağı, her iki alanın aslında birbirini tamamladığı sonucunu 

vermektedir (Şekil 2.8). Bu açıdan u-alanın günlük hayatın sürdürülmesi ve çeşitli 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için temel bir zorunluluk olduğu açıktır (K.-H. Lee ve 

Kim, 2004, s. 2). 

U-alanın genel özelliklerini 5C ve 5A şeklinde genel olarak açıklamak mümkündür. 

U-alanın 5C özellikleri olarak bilişim (computing), iletişim (communication), bağlantı 

(connectivity), içerik (content), sakinlik (calm) özellikleri sıralanabilir. U-alanın 5A 

özellikleri ise herhangi bir zaman (anytime), herhangi bir yer (anywhere), herhangi bir ağ 

(anynetwork), herhangi bir cihaz (anydevice), herhangi bir servis (anyservice) şeklinde 

sıralanabilir. 5C olarak ifade edilen özelliklerin sunulması, 5A olarak ifade edilen 

özelliklere ilişkin meydana gelebilecek sınırlamaların ortadan kalkacağının göstergesi 

olarak kabul edilmektedir (K.-H. Lee ve Kim, 2004, s. 3). U-alan özellikleri 4u yapı 

özellikleri ile uyumlu olup, u-pazarlamanın gerçeklemesini mümkün kılabilecek ticaret 

alanının temel özelliklerini göstermektedir. Tüm bu özellikler fiziksel ve dijital 

ortamlarda eş zamanlı olarak tüketiciler ile yer ve zaman sınırlılıklarının kaldırılabilmesi, 

özelleştirmelerin yapılabilmesi, durumsal ihtiyaçların giderilebilmesi, tüketicilerin 

rasyonelliklerinin arttırılabilmesi için sunulabilmektedir (Watson vd., 2004, s. 36). Bu 

sayede u-alan içerisinde sürekli ve tüketici odaklı pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi 

mümkün olabilmektedir. 

2.3.2. U-Alanda Oluşturulabilecek Pazarlama Bölümleri  

Fiziksel ve dijital alanların birleştiği alan olarak ifade edilebilen u-alan, ticari 

faaliyetlerin gerçekleşebileceği genel alan olarak değerlendirilebilir. Bu alan içerisinde 

hayatın birer parçası haline gelen görünmez teknolojiler ve tüketicilerle sürekli bağlantı 

kurma kolaylığı sunan her yerde ağlar ile bilgi alışverişi kolaylaşırken, bilgiye dayalı 

olarak pek çok faaliyeti daha verimli ve ihtiyaç odaklı gerçekleştirmek mümkün 
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olmaktadır. U-alandaki fiziksel ve dijital alanlar içinde var olan avantajların bir arada 

sunulabilmesi, alan içinde bireylerin ve nesnelerin bütünleşmesi gibi bir durumu ortaya 

çıkarmaktadır. Benzer şekilde alan içinde tüketiciler ile işletmeler arası sınırların yok 

olması, gerçekleşebilecek ticari faaliyetlerin de bu alanın birer parçası olmasına neden 

olmaktadır. Yürütülen pazarlama faaliyetleri bağlamında tüketicilerin durumsal 

ihtiyaçlarına yönelik özel bilgilerin kullanılması, taraflar arasında sınırların 

kaybolduğunun bir diğer göstergesi olarak kabul edilebilir. U-alan içinde çeşitli bilgiler 

doğrudan tüketicilerden elde edilebileceği gibi alan içerisinde yer alan nesnelerden de 

elde edilebilir. Dolayısıyla işletmelerin tüketicilere yönelik çözümler üretebilmeleri için 

u-alan içerisinde çeşitli alanlar arası (ör.: fiziksel alan, dijital alan)  iletişimlerin 

kurulmasına, bu alanlar içerisinde yer alan bilgilerin kullanılmasına ihtiyaç olduğu açıktır 

(K.-H. Lee ve Kim, 2004, ss. 4–5). 

U-alan, işletmelerin pazarlama faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmeleri için 

pazarlama yöneticilerine sürekli bilgi elde etme olanakları sunmaktadır. Tüketicilerin 

etrafını saran çeşitli her yerde bilişim teknolojileri ve bağlantı seçenekleri, tüketicilere 

ilişkin gerçek zamanlı veriler (zaman, aktivite, yer, v.b.) ile satın alma geçmişi, tüketici 

davranışlarına ilişkin veriler gibi bilgileri birlikte kullanmayı mümkün kılmaktadırlar. 

Elde edilmesi muhtemel çok çeşitli bilgiler etkili pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi 

için kullanılabilirken, interaktif pazarlama iletişimleri aracılığıyla işletmeler tüketicilere 

daha çok yaklaşabilme fırsatı elde edebilirler (Nakajima, 2002, s. 2).  
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Şekil 2.9. U-Alan ve Pazarlama 

Kaynak: Watson, 2002, s.339; Watson, 2004, s.37 

Çok çeşitli bilgilerin elde edilebileceği u-alan içerisinde tüketicilere yönelik 

özelleştirmelerin yapılabilmesine, bu doğrultuda yer-zaman faktörü ile birlikte ve 

tüketicilerin bilinçlerini arttırmaya yönelik çabaların yürütülmesine ihtiyaç 

duyulabilmektedir. Bu açıdan Watson ve arkadaşları (2002) u-pazarlamanın 4u yapısı ile 

ilişkili olarak pazarlama için u-alan içerisinde dört alt bölümün oluşturulabileceğini; bu 

bölümlerin oluşması için yer-zaman özelleştirmesi/yer-zamanın ötesinde her yerde 

bulunmak ve tüketicilere yönelik bilinç düzeylerinin arttırılması/azaltılması şeklinde iki 

ana boyutun kullanılması gerekliliğini ifade etmişlerdir (Şekil 2.9). Buna göre tüketiciler 

için sunulmak istenen değer yer-zaman faktörüne göre özelleştirilebilirken, diğer taraftan 

dağınık ve yaygın olarak her yerde sunulacak şekilde de olabilir. İkinci boyut olarak 

gösterilen tüketicilerin bilinç düzeylerinin arttırılması/azaltılması, kullanılan teknolojiler 

ile birlikte sağlanabilmektedir. Tüketicilerin isteklerine göre gerek duydukları 

durumlarda teknolojiler, ihtiyaçlara yanıt vermek için bilinç düzeylerine katkı sunacak 

bilgilerin toplanmasına yardımcı olabilir ve bireyin bilinç düzeylerinin arttırılması 

noktasında destekleyici unsur olarak kullanılabilir. Tüketicilerin bilinç düzeyinin 

yükseltilmesine ihtiyaç duymadıkları, otomatik olarak gerçekleşmesini isteyebilecekleri 

işler için bilinç düzeylerinin azaltılması durumlarında da bu teknolojileri benzer şekilde 

kullanmak mümkündür (Watson vd., 2002, s. 338). 
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İnsanların genel olarak rasyonel varlıklar olduğunun bilinmesine karşılık, bu 

rasyonelliğin aslında sınırlı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Yaradılışı gereği her 

türlü bilgiyi akılda tutma yeteneği sınırlı olan insan, en iyi kararları verme konusunda da 

sınırlılık göstermektedir (Simon, 1972, ss. 163–164). Bu açıdan bilgilere ulaşma ve 

bilgileri doğru kullanabilme noktasında tüketicilerin sınırlı rasyonellik göstereceğinin 

dikkate alınmasının gerektiği, bu açıdan doğru bilgilere doğru zamanda erişimin 

sağlanmasına ve bilgilerin karışıklığa yol açmadan kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunun 

belirtilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla u-alan içerisinde yürütülebilecek pazarlama 

faaliyetleri bağlamında pazarlama yöneticilerinin, her yerde ve özel ekseni boyunca yer-

zamanın özel olduğu veya yer-zamanın bağımsız olduğu durumlara ilişkin mevcut 

bilgileri doğru bir şekilde faaliyetlerde kullanmasında fayda vardır (Morrison vd., 2015, 

s. 276).  

U-alan içerisinde bir diğer boyutu gösteren ultra bilinçlilik ve bilinçsizlik ekseni, 

tüketicilerin günlük yaşantılarını sürdürürken ve/veya ticari etkileşimler kurarken, 

mevcut durumlarının farkında olmalarını veya kendilerini gereksiz yere meşgul edecek 

olan durumlara ilişkin otomatik olarak bazı iş ve süreçlerin yerine getirilmesi olanağını 

göstermektedir. Ultra bilinçlilik durumuna örnek olarak ilk defa borsada işlem yapmak 

isteyen bir tüketici için teknoloji yardımıyla analizlerin, ilgili anlık özel haberlerin ve 

çeşitli bilgilerin sunulabilmesi verilebilir. Böylelikle gereken tüm bilgilere erişilebilirken, 

gereksiz bilgilerden kaçınılmış olunmaktadır (Morrison vd., 2015, s. 276). Diğer taraftan 

bilinçsizlik durumuna ilişkin günlük hayatta sıradan bir işlemde yapılan bir ödeme için 

mevcut işlemin gerçekleştiğinin bilinmesi yeterli olabilmektedir. Nakit ödeme 

yönteminde olduğu gibi tutarı hesaplama, para üstü işlemleri, fatura gibi işlemler 

otomatik yapılabilirse, sadece bireyin onayı diğer tüm işlemlerin otomatik olarak yerine 

getirilmesine olanak tanır ve diğer süreçlerin bilinmesine ihtiyaç duyulmaz. Bilinçlilik 

durumu ile ilgili ürün kıyaslamalarına yönelik detaylı tablolar ve verilerin sunulması da 

bir diğer örnek olarak gösterilebilir. 

U-alan olarak ifade edilen boyutlara göre dört alt bölüm; hiper gerçek, insan 

sonrası, matris ve düğüm şeklinde ifade edilebilir (Watson vd., 2002, s. 339). Alt 

bölümlere ayrılmış u-alan güncel pazarların durağan bölümlendirilmesi olmayıp, bir 

faaliyetin bir bölüm içerisinden başka bir bölüme geçiş yapabileceği dinamik bir süreci 
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göstermektedir. Dolayısıyla u-alan içerisinde yer alan hiper gerçek, insan sonrası, matris 

ve düğüm alanları arasında dinamik bir etkileşim söz konusudur. Tüm bu alanlar 

içerisinde ortak payda olarak, fiziksel ve dijital alanlar ile birlikte yerel ve global pazarlar 

arasında sınırların yok olması gösterilebilir (Barile, 2013, s. 109). 

2.3.2.1. Hiper Gerçek Alan 

Hiper gerçek (the hiper-real) alan, tüketicilerin bilinç düzeylerinin en yüksek 

olduğunu gösteren dikey eksen ile yer-zaman faktörünün özel olduğu yatay eksen 

arasında kalan bölümü göstermektedir (Şekil 2.9). Bu alanda kullanılan teknolojiler 

tüketicilerin normal bilinç düzeylerini arttırırken, aynı zamanda durumsal bağlamlarına 

göre çeşitli özelleştirmelerin yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu alanı açıklamak 

için Everest Dağı’na çıkan bir kafilenin deneyimli personel, oksijen tankları, uydu 

telefonu, gösteri (tiyatro, konser, vb. gibi) ve duruma özel deneyimler gibi çeşitli unsurları 

kullanarak deneyimledikleri turlar örnek olarak verilebilir. Örnekte ifade edildiği gibi bu 

alanda sıradan olmayan deneyimler, tüketicilere sunulan mal veya hizmetler aracılığıyla 

mümkün olabilir. Yakın gelecekte hiper gerçek alanına ilişkin çeyrek kısım, sanal 

ortamlar ve geliştirilmiş deneyimler vasıtasıyla daha yoğun görülecektir (Watson vd., 

2004, s. 38).  

2.3.2.2. İnsan Ötesi Alan 

Teknolojilerin tüketicilerin normal bilinç düzeyi ile yaşadığı deneyimlerini yer ve 

zaman sınırlaması olmadan açık bir şekilde geliştirmek için kullanıldığı alan insan ötesi 

alan (the posthuman) olarak ifade edilmektedir. İnsan ötesi alan, ultra bilinçlilik dikey 

ekseni ile her yerde boyutunun bulunduğu yatay eksenin kesiştiği çeyrek alanı (Şekil 2.9) 

göstermektedir. Bu alan, bireylerin konumlarından bağımsız bir şekilde sürekli ve her 

zaman var olabilen aktivitelerini içermektedir. Dolayısıyla bu alanda insan yeteneklerinin 

kalıcı bir şekilde geliştirilmiş olması gibi bir durum oluşabilir. Bu alanda 

kaydedilebilecek ilerlemeler, insanoğlunun mevcut bilgiyi saklama ve  işlemeye yönelik 

kaydedilen gelişmelerinden öte, daha çok siber insanın gelişmiş protezler ve genetik 

zenginleştirmeler ile yapacağı geliştirmeler şeklinde kendini gösterecektir (Watson vd., 

2002, s. 340).  
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Vankatesh, Karababa ve Ger (2002) insan ötesi tüketim kavramına değinerek u-

alanda markalar ve tüketiciler arasında yeni ilişkilerin kurulabileceğini ifade etmişlerdir. 

Markaların, insanların beyinlerine doğrudan eklenebilecek harici bilgi saklama gibi bir 

bilişim unsuruyla tüketicilerle etkileşim kurabileceğini kurgusal olarak belirtmektedirler 

(Venkatesh, Karababa, ve Ger, 2002, s. 452). Diğer taraftan günlük hayatı kolaylaştıran 

ve çok çeşitli çözümler sunan işitme cihazları, protez organlar (kol, bacak, göz, vb.), 

destekleyici yapay unsurlar (beyine eklenebilen hafıza kartları, hızlandırıcı çipler, akıllı 

lensler, vb.) ve diğer destekleyici çeşitli teknolojiler bireylerin günlük hayatına önemli 

katkılar sunma potansiyeline sahiptir. Benzer şekilde akıllı vücut implantları gibi 

teknolojiler ile elde edilebilecek veriler anlık olarak işletmeler tarafından 

kullanılabilirken, bu teknolojiler aynı zamanda işletmeler ile tüketiciler arasında iletişimi 

ve deneyimi destekleyici önemli unsurlar olarak değerlendirilebilir (Carter ve 

Parameswaran, 2012, s. 143). 

2.3.2.3. Matriks Alan 

Matriks alan (the matrix), teknoloji aracılığıyla yer ve zamanın önemi olmaksızın 

bir dizi iş ve süreçlerin farkına varılmadan yerine getirilebildiği bölüm olarak 

açıklanabilir. Bu alan, her yerde boyutunu gösteren yatay eksen ile bilinç düzeyinin en 

aza indirildiğini gösteren bilinçsizlik boyutunun kesiştiği çeyreği (Şekil 2.9) 

göstermektedir. Bu alanı internet, mobil telefon, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, sensörler, vb. ağ 

bağlantılarını ihtiva eden  teknolojiler yoğun bir şekilde domine etmektedir (Watson vd., 

2004, s. 38). 

Matriks çeyrek alan ile ilişkili olarak Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal medya 

kanalları, kullanıcılarının her yerde ve her zaman takipler yapabildiği, bilgi paylaştığı ve 

iletişim kurabildiği kanallar olarak kullanılırken, işletmeler tarafından tüketicilerin 

izlenebildiği kanallar olarak da kullanılabilmektedir  (Carter ve Parameswaran, 2012, s. 

139). Sosyal medya kanalları kullanıcıların isteklerine göre içerikleri kendilerine 

sunarken, aynı zamanda mevcut verileri kullanarak kendilerine yönelik marka 

iletişimlerinin kurulmasını kolaylaştırabilmektedirler. 
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2.3.2.4. Düğüm Alanı  

Düğüm/ağ alanı (the node), bireylerin teknoloji aracılığıyla özel zaman ve konum 

bilgileri ile birlikte mevcut bilinç düzeylerinin üstüne çıkmadan, bu bilinç düzeyinin 

altında kalarak bazı iş ve görevlerin yerine getirilebildiği çeyreği (Şekil 2.9) 

göstermektedir. Geleneksel pazar alanında sıklıkla görülebilen klasik üyelik servisleri bu 

alan için örnek olarak verilebilir. Bazı yerel/özel gazete, kablolu TV, yardımcı servis 

(hava durumu, trafik, gibi) abonelikleri gibi bilinç düzeyinin düşük ve özelleştirmenin 

yüksek olduğu satın alımlar bu alan için bazı örnekler olarak gösterilebilir. Tüketiciler bu 

alanda tüketimin başlayacağı noktada sürekli kararlar vermek yerine, verecekleri kararları 

otomatik veya rutin bir şekilde verebilmektedirler (Watson vd., 2002, s. 341).  

Günümüzde düğüm alanı içerisinde yer alan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Toplu 

taşıma araçları gibi çeşitli kamusal alanlarda şehit ve gazi yakınları için öncelik 

tanınmakta olup, ödemeler ve fiyatlandırmalar konusunda özelleştirmeler otomatik olarak 

yapılmaktadır. Kamusal alanlarda genel kullanım niteliğine sahip ödeme yapabilen 

kartlara şehit ve gazi yakınlarına ait bilgilerin tanımlanması ile ödemelere ve diğer 

işlemlere ilişkin süreçler otomatik olarak yerine getirilebilmektedir (Aile.gov.tr, 2019).   

2.3.3. U-Alanda İçerisinde Uygulanabilecek U-Pazarlama Türleri 

U-alan boyunca hızlı ve en uygun bir şekilde tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına 

yanıt vermek işletmeler için önem arz etmektedir. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına 

yanıt verilirken, ilişkili olarak yer ve zaman boyutunun dikkate alınması kaçınılmaz bir 

zorunluluk olarak görülebilir. İşletmeler bu doğrultuda ihtiyaca göre özelleştirmeler 

yaparken, yer-zaman boyutunun önemli olmadığı durumlarda genel olarak tüketicilerin 

her yerde ürünlere ulaşabilme ihtiyacına veya her yerde tüketici ihtiyacının 

karşılanmasına yönelik çalışmaları gerekmektedir. Aynı zamanda tüketicilerin rasyonel 

olma durumları göz önünde bulundurularak, bilinç düzeylerinin 

arttırılmasına/azaltılmasına olan ihtiyaç ortaya çıkmakta olup, bilinç dizeyinin  yer-zaman 

özelleştirmeleri ile birlikte dikkate alınması gerekmektedir (Watson vd., 2004, s. 36). 
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Şekil 2.10. Yer-Zaman ve Bilinç Faktörleri Doğrultusunda Pazarlama Türleri 

Kaynak: Watson vd., 2004, s. 37 

U-alan içinde tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilme gayesi, 

bu doğrultuda çeşitli pazarlama türlerinin uygulanmasını gerekli kılmaktadır. U-alan 

eksenleri boyunca bazı pazarlama hedefleri oluşturmak ve bu hedeflere ulaşmak için u-

alan içinde yer alan alt bölümlerin özelliklerinden faydalanmak mümkündür (Şekil 2.10). 

Bu pazarlama hedefleri; arttırma (amplification), azaltma (attenuation), aşma 

(trancension) ve bağlamsallaştırma (contextualization) olarak ifade edilmektedir (Watson 

vd., 2002, s. 339; Morrison vd., 2015, s. 277).  Sıralanan her bir  pazarlama hedefi şu 

şekilde açıklanabilir (Carter ve Parameswaran, 2012, s. 135,137; Morrison vd., 2015, s. 

277); 

 Arttırma: Bu hedef tüketicilerin bir duruma ilişkin bilinçli etkileşimlerinin 

genişletilmesi veya arttırılması ile tüketicilere değer sunulan yolların ortaya 

konulmasını gerektirmektedir. Günlük hayatta çok çeşitli cihazlar aracılığıyla 

standart bir yazılım üzerinden geniş bilgi yelpazesi (ör.: yazılı, görsel, sesli, canlı 

iletişim, analiz, anlık bilgiler, vb.) sunan bir borsa yatırım işletmesinin 

tüketicilere yönelik bilgilendirme amacıyla izlediği yol; bilinç düzeyini arttırma 
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hedefine örnek olarak verilebilir. Bilinç düzeyini arttırma amacı doğrultusunda 

tüketicilerin çok çeşitli durumlar/konular hakkında daha geniş bilinç 

seviyelerinin oluşması, istedikleri konular hakkında bireysel olarak ulaşılması 

zor bilgilere ulaşabilmesi mümkün olabilmektedir.  

 Azaltma: Bu hedef, tüketicilerin bir duruma ilişkin bilinçli etkileşim düzeylerinin 

arttırılmasına ihtiyaç duymadığı, tüketicilere düşük veya azaltılmış bilinç 

düzeyleri sunularak oluşturulmaya çalışılan değer sağlama biçimini ifade 

etmektedir. Mevcut pazarlama hedefine örnek olarak günlük hayatta satın 

alımlarda yapılan ödemelerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi gösterilebilir. 

Tüketicilerin bilme ihtiyacı duymadığı, sadece işlemlerin gerçekleştiğinin 

bilincinde olması bu tarz durumlarda yeterli olabilmektedir. Böylelikle ilgili işe 

yönelik diğer süreçlerin (gereken miktarı sayma, para üstü alma, şifre/imza atma, 

bankalar arası işlem onayını bekleme, fatura alma, vb.) tüketiciler tarafından 

bilinmesine ihtiyaç duyulmadığı durumlarda, bilinç düzeyleri azaltılarak 

işlemler otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Benzer şekilde sessiz ticaret 

uygulamaları ve alışveriş robotları da (otomatik sipariş veren buzdolabı, vb.) bu 

pazarlama hedefine örnekler olarak gösterilebilir. 

 Aşma: Bu hedef yer ve zamandan bağımsız, durumsal/bağlamsal faktörler 

olmadan tüketicilere değer sunulmasını göstermektedir. Hedef doğrultusunda 

yer, zaman ve durumsal faktörler tüketicilere değer sunarken engel oluşturmaz. 

Bir ürüne ilişkin bilgilere ulaşmak ve o ürünü satın almak isteyen tüketiciler için 

çok çeşitli cihaz seçenekleri ve fiziksel unsurlar aracılığı ile bunları 

gerçekleştirilebilmesi, aşma pazarlama hedefi için örnek olarak gösterilebilir. 

Sosyal ağlar, sanal ortamlar gibi alanlarda elde edilen deneyim türleri mevcut 

pazarlama hedefine örnek olarak verilebilir. Diğer taraftan mobil akıllı telefonlar 

gibi cihazlar üzerinden yer ve zaman sınırlaması olmadan gerçekleştirilebilen 

her türlü işlem de benzer örnek olarak verilebilir. Böylelikle tüketiciler için 

sınırlayıcı durumların önüne geçilmesi mümkün olmaktadır. 

 Bağlamsallaştırma: Bu hedef tüketicilere yer, zaman ve durumsal faktörler 

doğrultusunda ihtiyaçlara göre değişen talepler dikkate alınarak tüketicilere 

değer sunulması amacı olarak açıklanabilir. Bu hedef doğrultusunda pazarlama 

yöneticilerinin tüketicilere ilişkin her türlü bilgiye ulaşabilmelerine ve çeşitli 
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bilgileri tüketicilere değer sağlayacak şekilde kullanmalarına ihtiyaç vardır. 

Tüketicinin bulunduğu yere göre pazarlama iletişiminin gerçekleştirilmesi, 

ihtiyaca göre (araç tamir, en ucuz ürün, kadın kıyafeti, öğrenci bileti, vb.) 

çözümler sunulması bu pazarlama hedefine örnek olarak gösterilebilir. Benzer 

şekilde tüketicinin yer-zaman, durumsal faktörler gibi özellikleri dikkate 

alınarak sanal ortamda alışveriş deneyimi sunan uygulamalar da bu hedef 

doğrultusunda örnek olarak gösterilebilir. 

Bilinç düzeyini arttırma, azaltma, aşma ve bağlamsallaştırma pazarlama hedefleri 

doğrultusunda u-alan içinde uygulanabilecek u-pazarlama türleri; daldırma pazarlama, 

dönüştürücü pazarlama, senkronize pazarlama, bağ pazarlama olarak gösterilebilir. Bu 

pazarlama türleri ultra bilinçlilik/bilinçsizlik ve özel/her yerde boyutları dikkate alınarak 

ve uygun çeyrek alanın (hiper gerçek, insan ötesi, matris, düğüm/bağ) özelliklerine göre 

gerçekleştirilebilir. Ayrıca bu pazarlama türleri dışında genel olarak u-alan içerisinde 

uygulanabilecek kıyaslamalı pazarlama, işbirlikçi pazarlama, bağlamsal pazarlama ve 

kapıcı tarzı pazarlama gibi u-pazarlama türleri bulunmaktadır. U-alan ve yeni pazarlama 

türlerinin özellikleri dolayısıyla, mevcut pazarlama teorilerinin güncellenmesine ve yeni 

pazarlama teorilerinin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Parasuraman ve Zinkhan, 

2002, s. 289).  

2.3.3.1. Her Yerde/Özel ve Bilinçsizlik/Ultra Bilinçlilik Doğrultusuna Göre 

Pazarlama Türleri 

Watson ve arkadaşları (2002) u-alanı bazı boyutlara göre (bilinç düzeyi ve yer-

zaman faktörü) tüketicilere değer sağlayan alt boyutlara ayırarak uygulanabilecek 

pazarlama türlerinin olduğunu belirtmişlerdir.  Her bir alt boyut içerisinde izlenmesi 

öngörülen pazarlama hedefleri doğrultusunda farklı pazarlama türlerinin 

uygulanabileceğini ifade etmişlerdir. Bu kategoride değerlendirilen pazarlama türleri; 

daldırma pazarlama, dönüştürücü pazarlama, senkronize pazarlama, bağ pazarlama 

olarak sıralanmaktadır.  

2.3.3.1.1. Daldırma Pazarlama 

Hiper gerçek olarak kabul edilen u-alan çeyreğinde izlenebilecek pazarlama 

stratejisi daldırma/kapsayan pazarlama (immersion marketing) stratejisidir. Daldırma 
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pazarlama stratejisi, faaliyetlere ilişkin tüketicilerin deneyimlerinin arttırılması ile ilgili 

pazarlama yönünü vurgulamaktadır (Carter ve Parameswaran, 2012, s. 139). Daldırma 

pazarlama, tüketicilerin deneyimlerini arttıracak öğelerin bireylere göre özelleştirilmesi 

ve tüketicilerin istenilen duruma yönelik bilinçlilik düzeyinin arttırılması doğrultusunda 

uygulanabilmektedir. Bu pazarlama stratejisi, tüketiciler için yüksek oranda bilinçlilik 

düzeyi ile birlikte yer zaman faktörü ile olan kesişiminde yüksek oranda 

kişiselleştirmenin gerekliliğini işaret etmektedir. Ürünlere ilişkin yapılan özelleştirmeler 

ve ürün sunumu sürecinde arttırılan bireysel/toplu bilinçli etkileşim düzeyleri bağlamında 

sürdürülen faaliyetler, daldırma pazarlamanın temel özelliğini göstermektedir. Daldırma 

pazarlama, pazarlama faaliyetlerine ilişkin arttırılmış/yapay gerçeklik uygulamaları ile 

kurulan bilinçli etkileşimler daha faydalı hale getirilebilirken,  ürün deneyimleri daha 

geniş ve zengin yaşanabilmektedir (Watson vd., 2002, s. 340). Bu pazarlama türünde 

faaliyetler tüketiciye özel asistan olma inceliğiyle yürütülür (Kaya, 2010, s. 153). 

Yer, zaman, durumsal bağlam boyutunu içeren özelleştirme gerekliliği ve bilinç 

düzeyinin arttırılmasına yönelik tüketici ihtiyaçlarının ortaya çıkması halinde, işletmeler 

tarafından daldırma pazarlamanın kullanılması gerekmektedir (Morrison vd., 2015, s. 

279). Daldırma pazarlamada çeşitli pazarlama araçlarının (reklamlar, wom, dijital ortam, 

fiziksel alanlar, vb.) pazarlama amacının yerine getirilmesi sürecinde bütünleşik olarak 

kullanılması gerekebilmektedir. Bu pazarlama türünde tüketicilerin istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda çeşitli pazarlama araçları tüketici duyularına ulaşabilmek için 

kullanılabilir (Mediabuzz.com, 2017). 

Daldırma pazarlamaya örnek olarak dünya çapında popülerlik kazanmış olan 

Pokemon Go oyunu verilebilir. Bu oyun aracılığıyla gerçek ve sanal ortamlar bir arada 

olmak üzere oyun süresince üretilen içerikler ile yer zaman gibi durumsal faktörlere göre 

değişen koşullar, oyun oynayanlara eğlenceli deneyimler sunabilmektedir 

(Pokemongo.com, 2017). Bir başka örnek olarak ziyaretçilerine özel deneyimler 

sunmayı, eğlenceli zamanlar geçirmeyi vadeden DisneyLand markası gösterilebilir 

(Disneyland.com, 2019). Dünya’nın önde gelen müzeleri arasında yer alan Louvre Müzesi 

tarafından sunulan, ziyaretçilerine sanal olarak erişebilecekleri ve istedikleri eserleri 

görebilmelerini sağlayan, eserler ile ilgili detaylı bilgilendirmelere ulaşabilecekleri sanal 
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müze uygulaması da daldırma pazarlamaya örnek uygulama olarak değerlendirilebilir 

(Louvre.fr, 2019). 

2.3.3.1.2. Dönüştürücü Pazarlama 

Dönüştürücü pazarlama (transformation marketing), her yerde 

gerçekleşebilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin bireysel veya toplu bilinç düzeylerinin 

arttırılması şeklinde içinde bulunulan duruma yönelik yürütülen pazarlama faaliyetlerini 

içermektedir (Watson vd., 2004, s. 38). Dönüştürücü pazarlama, geniş bir açıdan 

tüketicilerin çevreleriyle olan etkileşimlerini zengin kılmaya yönelik süreçleri dikkate 

almaktadır (Parasuraman ve Zinkhan, 2002, s. 289).  U-alan içerisinde ultra bilinçlilik ve 

her yerde eksenlerinin kesişimindeki insan sonrası çeyreğinde uygulanabilen dönüştürücü 

pazarlama, tüketicilerin bilinç düzeylerinin en yüksek düzeye çıkarılması ve pazarlama 

süreçlerinin her yerde gerçekleşebilmesi ile değer sağlamaya çalışır (Carter ve 

Parameswaran, 2012, s. 139; Morrison vd., 2015, s. 279). Bu pazarlama biçiminde 

tüketicilere ulaşmak için yer ve zaman sınırlamalarının ortadan kaldırılmasına, çok çeşitli 

kanallar ve araçlar üzerinden tüketicilere ulaşılmasına ihtiyaç vardır. Böylelikle 

işletmelerin tüketicilere her yerde ve sürekli ulaşabilmesi mümkün olabilmektedir (T. R. 

Lee vd., 2017, s. 225).  

Dönüştürücü pazarlamada kullanılabilen teknolojiler ile ilişkili örnekleri yazılımsal 

ve donanımsal olarak iki grupta değerlendirmek mümkündür. Donanım teknolojilerine 

örnek olarak biomakineler, geliştirilmiş sibernetik protezler, genetik mühendislikler 

verilebilir. Yazılım teknolojileri olarak; makine-insan arayüzleri ile insan vücuduna 

eklenebilen hafıza arttırıcı eklemeler, işlem becerisini yükselten bileşenler, iletişim 

eklentileri, vb. teknolojiler dönüşen pazarlama stratejisine uygun bilinç düzeyini arttıran 

ve tüketicilere işletmelerin her yerde ulaşabilmesini sağlayan unsurlar olarak 

değerlendirilebilir. Böylelikle pazarlamada işletmeler için tüketiciler ile ilgili kritik 

öneme sahip bilgilerin öğrenilmesi, benzer şekilde tüketiciler tarafından istenilen bilgilere 

ulaşılabilmesi sürekli bir şekilde ve her yerde olmak üzere bireylerin yer, zaman, 

durumsal bağlamlarından bağımsız bir şekilde geçekleşebilir olmaktadır. Özellikleri 

dolayısıyla dönüştürücü pazarlama uygulamalarının ilerleyen zaman içinde daha yoğun 

olarak çeşitli sektörlerde görülebileceğini öngörmek mümkündür (Watson vd., 2002, s. 

340). 
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Dönüştürücü pazarlama uygulamalarına örnek olarak, sağlık sigortası alanında 

faaliyet gösteren işletmelerin müşterilerine özel fiyat teklifleri sunmak için Google 

Contact Lens ürününü kullanması verilebilir. Bu ürün sayesinde müşteriler ile ilgili sağlık 

problemleri dikkate alınarak, bu doğrultuda ilgili fiyat teklifleri herhangi bir yer ve 

zamanda sunulabilmektedir (Morrison vd., 2015, s. 278). Diğer taraftan vücut içine 

yerleştirilebilecek bir mikroçip ile kapı, otomobil, ev iklimlendirme, ağa bağlı cihazları 

kontrol, vb. seçenekleri de dönüştürücü pazarlama kapsamında sunulabilen ürün örnekleri 

olarak değerlendirmek mümkündür (Watson vd., 2004, s. 38). Böylelikle tüketicilerin 

ürünlere ulaşabilmesi ve daha fazla değer elde edebilmesi, bu bağlamda yürütülebilen 

dönüştürücü pazarlama ile mümkün olmaktadır.  

2.3.3.1.3. Senkronize Pazarlama  

Matriks çeyrek alanının özellikleri dolayısıyla tüketicilerin işletmelere her yerden 

ulaşabilecekleri ve pazarlamaya ilişkin bazı süreçlerin otomatik olarak yerine 

getirilebileceği pazarlama biçimine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüketicilerin her yerden 

evrensel olarak erişebilme kolaylığına sahip olduğu, ancak alışveriş sürecinde bilinç 

düzeyine düşük oranda ihtiyaç duyduğu pazarlama tipi senkronize pazarlama (sync 

marketing) olarak ifade edilmektedir. Senkronize pazarlama, bireyin yerine otomatik 

olarak bazı kararların verildiği, tüketicilerin genel olarak bağlamlarının (durumsal 

özelliklerinin) dikkate alınmadığı ve evrensel olarak her yerden erişebilme olanaklarının 

kullanıldığı pazarlama biçimi olarak açıklanabilir. Bu pazarlama türü her yerde 

gerçekleşebilmesi mümkün olan ve otomatik olarak yürütülebilen faaliyetleri kapsayan 

pazarlama türüdür. Senkronize pazarlama ile yer ve zaman sınırlaması olmadan 

pazarlama ile ilgili süreçlerin tüketiciler için kullanıma sürekli olarak entegrasyonu, 

işlemlerin otomatik tekrarı ve güncellenmesi ile değer sunulabilir. Yine bu pazarlama 

türünde pazarlama faaliyetleri bağlamında dikkate alınması gereken bir değişiklik 

(sipariş, miktar, talep vb. ), ağ üzerinden birbirine bağlı her yerde (ev, iş, araç vb.) 

otomatik olarak senkronize edilmektedir (Watson vd., 2002, s. 340). Senkronize 

pazarlama, işletmeler tarafından tüketicilere çok çeşitli kanallar üzerinden bütünleşik 

olarak değer sunabilmeyi gerektirirken, verilerin eş zamanlı olarak tüm kanallar 

üzerinden transferine ihtiyaç duyulmaktadır (Syncsearchdigital.com, 2019). 
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Senkronize pazarlamanın ilk örnekleri olarak mobil cihazlarda SIM kartlar ile veri 

dolaşımını sağlama, faturalandırma ve farklı kıtalar/ülkelerde farklı fiyatların 

uygulanması örneği verilebilir. Pazarlama yöneticileri bu pazarlama türü ile birlikte 

tüketicilere günlük faaliyetlerinde kolaylık sağlayarak değer sunmaya çalışırlar (Watson 

vd., 2004, s. 38). Benzer şekilde Twitter, Youtube, Facebook gibi sosyal paylaşım 

alanlarına yer ve zaman sınırı olmadan her yerden erişilebilme, senkronize pazarlama 

kapsamında örnek olarak değerlendirilebilir. Bu alanlarda pazarlama mesajları 

senkronize bir şekilde ve çeşitli cihazlar üzerinden tüketicilere ulaştırılabilirken, ilişkili 

olarak tüketicilerin evrensel olarak izlenmesi mümkün olmaktadır. Tüketiciler için cihaz 

ve bağlantı sınırlılıkları bu pazarlama türünde bulunmamaktadır (Carter ve 

Parameswaran, 2012, s. 139).  Diğer bir örnek olarak Google arama motoru üzerinden bir 

ürüne ilişkin yapılan aramada elde edilen bilgiler, tüketicilere pazarlama mesajı 

iletebilmek için senkronize olarak internet tarayıcısı ve diğer uygulamalar vasıtasıyla 

oturum açılan tüm cihazlar aracılığıyla kullanılabilmektedir (Syncsearchdigital.com, 

2019). Bu bilgiler gelecek zaman içinde billboardlar, reklam panoları gibi kamuya açık 

alanlarda tüketicilere yönelik pazarlama iletişimi sağlamak için kullanılabilir. 

2.3.3.1.4. Bağ Pazarlama 

U-alan içerisinde yer alan düğüm çeyreğinde uygulanabilecek pazarlama türü bağ 

pazarlama olarak ifade edilebilir. Yer-zaman ve durumsal faktörlerin dikkate alınmasını 

gösteren eksen ile bireylerin bazı görevleri/işleri yerine getirirken bilinç düzeyine yüksek 

oranda ihtiyaç duymadan otomatik olarak ilgili görevleri yapabileceğini gösteren eksen 

aralığında gerçekleştirilebilen pazarlama biçimi bağ pazarlama (nexus marketing) olarak 

belirtilebilir (Watson vd., 2004, s. 39). Elektronik ücret ödemeleri gibi farkında olmaya 

gerek duyulmayan, ancak ödemeler konusunda durumsal özelleştirmelerin yapılmasına 

ihtiyaç duyulan sistemler bu pazarlama türüne temel örnekler olarak gösterilebilir 

(Parasuraman ve Zinkhan, 2002, s. 289). Bu pazarlama türünü tüketicilerin yüksek bilinç 

düzeyine ihtiyaç duymadıkları, ancak durumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak çözümler 

üretilmesini gerektiren durumlarda kullanmak mümkündür (T. R. Lee vd., 2017, s. 224). 

Tüketiciler genel olarak satın alma kararlarını verdikten sonraki süreçlerde aynı 

kararları otomatik olarak bağ pazarlama türünde gerçekleştirebilirler. Bazı B2B iş 

modellerinde bu tarz pazarlama türlerine rastlanabilir. İşletmelere sunulan bazı ürünlerde 
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sorunlara ilişkin teşhisler ve raporlar doğrudan otomatik olarak orijinal tedarikçiye 

ulaştırılarak, ürünleri alan işletmelere daha fazla destek sağlanabilmektedir. Bu duruma 

örnek olarak, GE (General Electric) tarafından üretilen güç/enerji türbinleri verilebilir. 

Bu türbinler üzerinde çok sayıda ve türde sensörler bulunmakta olup, karşılaşılan 

muhtemel sorunlara ilişkin uzaktan müdahaleler GE tarafından gerçekleştirilebilir ve 

ürünleri alan işletmelere oluşabilecek muhtemel sorunları fark ettirmeden etkili hizmet 

sunulabilir (Watson vd., 2002, s. 341).  

Bağ pazarlama türüne bir diğer örnek olarak tüketicilere araçlarını park ettikleri 

süre boyunca zamana göre kullanım ücreti belirleyen ve belirlenen ücreti otomatik olarak 

bireyin farkına varmasına gerek duymadan mobil telefon uygulaması üzerinden tahsil 

eden Paypoint markası verilebilir (Morrison vd., 2015, s. 278). Benzer bir uygulama 

olarak Türkiye’de ücretli otoyol ve köprü kullanımlarında, kullanıcıların abonelikleri ile 

araçlarına taktıkları HGS etiketleri vasıtasıyla ücret ödemeleri verilebilir. Bu sistem ile 

kullanıcılar gerçekleşen işlemlerin farkına varmadan kullandıkları hizmetin bedelini 

ödeyebilmektedirler (Kgm.gov.tr, 2019). Diğer bir örnek olarak otomobil ile seyahat eden 

bir araç kullanıcısı için navigasyon hizmeti sunan Yandex Navigasyon verilebilir. Bu 

uygulama gidilmek istenen yere yönelik kullanıcı bilgisi dışında trafik yoğunluğunu ve 

diğer ilgili durumları dikkate alarak en kısa rotayı güncel bir şekilde kullanıcılarına 

sunmaktadır (Yandexnavigasyon.com, 2019). Başka bir örnek olarak bu pazarlama türüne 

LetGo alışveriş uygulaması gösterilebilir. İhtiyaç duyulması muhtemel sıfır veya ikinci el 

ürünler, kişinin konumuna/yakınlığına göre uygulama vasıtasıyla tüketicilere 

sunulmaktadır. 

2.3.3.2. U-Alan İçinde Genel Olarak Uygulanabilecek Pazarlama Türleri 

U-alan içerisinde gerçekleştirilebilecek u-pazarlama türleri daldırma, dönüştürücü, 

senkronize ve bağ pazarlama türleri ile sınırlı olmayıp, genel olarak u-alan içerisinde 

izlenebilecek diğer pazarlama türlerini de içinde barındırmaktadır. Bu pazarlama türleri; 

kıyaslamalı pazarlama, işbirlikçi pazarlama, bağlamsal pazarlama ve kapıcı tarzı 

pazarlama  olarak sıralanabilir (Nakajima, 2002, ss. 1–11; K. H. Kim ve Moon, 2005, s. 

3).  
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2.3.3.2.1. Kıyaslamalı Pazarlama 

Başarılı sonuçlar elde etmeye çalışan işletmeler faaliyetlerine ilişkin çeşitli 

ölçütleri, daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için başka işletmelerin ilgili ölçütleriyle 

kıyaslayabilmektedirler. Başka işletmeler karşısında rekabette başarılı olmak isteyen 

işletmelerin bu bağlamda kıyas yapmayı dikkate almalarında fayda vardır. Ancak 

işletmeler için çeşitli faydalar sunabilen kıyaslama faktörüne pazarlama perspektifinden 

yeteri kadar önem verilmemektedir. Pazarlamanın işletmelerin stratejik kararları içinde 

artan stratejik rolüne karşılık, pazarlama süreçlerinde kıyaslama yapan işletmeler lider 

işletmelerin pazarlama faaliyetleri üzerinden çeşitli bilgiler ve çıkarımlar elde edebilirler. 

Bu  açıdan sektörde faaliyette bulunan en iyi işletmelere ait mevcut pazarlama 

uygulamaların uzun dönemler boyunca geçerli olacağına ilişkin ortak varsayımlar göz 

önünde bulundurulsa, iyi işletmelere yönelik kıyaslamaya esaslı araştırma ve 

geliştirmelerin yapılması gerekmektedir (Donthu, Hershberger, ve Osmonbekov, 2005, s. 

1474). 

İşletmelerin, pazarlama süreçlerini açıklamada ve diğer fonksiyonlarla etkileşimi 

anlamalarını ve desteklenmelerini sağlayacak şekilde iletişim kurmalarında kıyaslama 

oldukça değerli bir yönetim aracıdır (Woodburn, 1999, s. 792). Genel olarak kıyaslama 

(benchmarking) en iyi değerlere sahip işletmelerin mallarına, hizmetlerine ve süreçlerine 

ilişkin diğer işletmeler tarafından gerçekleştirilen benzetme ve değerlendirme süreci 

olarak tanımlanabilir (Donthu vd., 2005, s. 1474). Kıyaslama pazarlaması (benchmarking 

marketing) ise tüketicilerin satın alma istekliliğini teşvik etmek için tüketici toplulukları, 

ürün değerlendirme, beğenme veya tanınmış uzmanların tavsiyeleri de dahil olmak üzere 

belirli “referans noktaları” dikkate alınarak izlenilen strateji şeklinde ifade edilebilir. 

Tüketicilerin pazarlama ile ilgili gerçekleştirilen kıyaslamalar ile birlikte daha iyi satın 

alma tercihleri yapabileceği, kıyaslamalar neticesinde tüketicilerin gerçekleştirecekleri 

satın alımlarda yüksek oranda tatmin olabileceklerini söylemek mümkündür (Nakajima, 

2002, ss. 5–6).  Kıyaslama pazarlaması satın alım öncesi tüketicilerin bilgi eksikliğinin 

giderilmesi, işletmeler için tüketicilerin görüşlerinin tespit edilebilmesi gibi konularda 

işletmeler ve tüketiciler için önemli faydalar sunabilmektedir (Asahi, 2010, ss. 1434–

1435). 
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Hızla gelişen her yerde bilişim teknolojileri ile birlikte çeşitli cihazlar aracılığıyla 

ağlara bağlanmak mümkün hale gelirken, bireyler arası demografik farklılıklar olmadan 

ev veya iş yeri gibi çeşitli alanlarda bireylerin bilgiye erişimini kolaylıkla sağlar hale 

getirmiştir. Ürünlere, hizmetlere veya süreçlere ilişkin çeşitli kıyas bilgilerine bu 

teknolojiler aracılığıyla erişmek mümkün olurken, aynı zamanda bu konulara yönelik 

ilgili alanlar üzerinden gereken değerlendirmeleri, yorumları, beğenileri, vb. yaparak 

kıyaslama pazarlamasına katkılar da sunulabilmektedir. U-alan içerisinde kıyaslama 

pazarlaması hem fiziksel hem de dijital ortamda uygulanabilir bir pazarlama biçimidir. 

Tüketiciler kıyaslama pazarlaması ile birlikte çeşitli bilgi kaynakları arasından kendisi 

için en faydalı olanı seçebilir ve ürünleri belirli özelliklere göre kıyaslar yaparak satın 

alma kararı verebilirler. Bazı kıyaslamalar sonucuna göre u-alan içerisinde yer alan 

fiziksel ve dijital mağazalar, iyi olarak kabul edilen markalar kategorisine yükselerek 

olumlu marka imajı algısını da destekleyebilirler (Nakajima, 2002, ss. 6–7).  

Kıyaslama pazarlamasına örnek olarak, tatil hizmeti satın almak isteyen tüketiciler 

için istenilen özelliklere göre çok çeşitli hizmet tekliflerini dinamik olarak gösteren 

Trivago işletmesi verilebilir. Bu işletme sistemi üzerinden hizmetlere ilişkin detaylı 

değerlendirmeler, kullanıcı yorumları, popüler yerler, en çok tercih edilenler gibi çeşitli 

kıyaslama sonuçlarına ulaşmak mümkündür. Mevcut sistemi her yerde ve her zaman 

anlayışıyla uyumlu bir şekilde mobil uygulamalar aracılığıyla kullanmak da mümkündür 

(Trivago.com, 2019). Kıyaslama pazarlamasını uygulayan bir başka örnek olarak ürünleri 

tüketicilere ulaştırmak için çeşitli tedarikçi işletmeleri ortak bir platform üzerinde 

toplayan, aynı/benzer ürünlerin kıyaslanmasını ve ürünlere ilişkin değerlendirmelerin 

yapılmasını, benzer şekilde tedarikçi işletmelere yönelik değerlendirmeler ve 

puanlamaların gerçekleştirilmesini sağlayan N11 işletmesinin izlediği pazarlama 

stratejisi gösterilebilir (N11.com, 2019). 

2.3.3.2.2. İşbirlikçi Pazarlama 

Değişen pazar dinamikleri ve artan rekabet ortamı ile birlikte işletmeler rekabet 

avantajı elde etmek için yenilikçi pazarlama yaklaşımları üretmeye çalışmaktadırlar. Bu 

yaklaşımlardan biri olarak işbirlikçi pazarlama (collaborative marketing); işletmenin 

kaynaklarını, yapabileceklerini ve pazarlama gücünü diğer işletme/ler ile birlikte iş 

birlikleri yaparak, işletmenin tek başına yerine getirebileceğinden daha iyi yerine 
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getirebilmesi için yürüttüğü pazarlama türü olarak ifade edilmektedir. Bu konuda 

yapılmış faaliyetlere basit bir örnek olarak havayolu ulaşım hizmeti satın alan birey için 

ihtiyaç duyabileceği restoranların, görülmesi gereken yerlerin, alışveriş yapılacak 

mekanların, vb. ilişkili reklamların, ortak bir dergide havayolu işletmecisi tarafından 

sunulması verilebilir (Williams, 2013). İşbirlikçi pazarlama ile işletmeler arasında bilgi 

paylaşma, iş birliğini geliştirme, teknoloji transferi, beceri kazanma gibi olanaklar 

karşılıklı olmak üzere işletmeler tarafından değerlendirilebilir (Kuang-Jung, Mei-Liang, 

Chu-Mei, ve Chien-Jung, 2015, s. 103). 

İşbirlikçi pazarlama her yerde bilişim teknolojileri ve kablosuz bağlantı 

seçenekleriyle birlikte dönüşerek, işletmeler ile tüketicilerin daha çok iş birliği yaptığı bir 

forma bürünmüştür. U-alanda gerçekleştirilebilmesi mümkün olan işbirlikçi pazarlama, 

işletme ile tüketiciler arasında ürün geliştirmenin ilk aşamalarından bitmiş ürüne kadar 

yapılan planlamalar boyunca taraflar arasında bilgi paylaşımı sonucu gerçekleştirilen iş 

birliği süreci olarak tanımlanabilir (Nakajima, 2002, s. 7). Bu pazarlama türünde tatmin 

olamayabilecekleri ürünleri satın alan tüketiciler yerine, görüş ve önerileriyle yeni ürün 

geliştirme süreçleri boyunca katılım gösterebilen tüketiciler bulunmakta olup, tatmin 

olabilecekleri ürünlerin üretilmesinde roller üstlenebilmektedirler. Tüketicilerin ürünlerin 

üretilmesine ilişkin pazarlama faaliyetlerine erken aşamalarda katılım göstermesi, 

işletmelerin daha iyi kararlar vermelerini desteklemektedir. Tanomikomu  olarak ifade 

edilebilen bu yaklaşım başarılı pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesini 

kolaylaştırmaktadır (Asahi, 2010, s. 1435). 

İşbirlikçi pazarlama ile birlikte işletmeler tüketicilerine sınırlı ürün ve az sayıda 

kişiselleştirme olanağı sunarak, kendisi için sadakat oranı yüksek müşteri kitlesi elde 

edebilirler. Benzer şekilde niş alanlar için önemli geri bildirimleri de bu pazarlama türü 

ile almak mümkündür. Her yerde bilişim teknolojileri ile tüketiciler çok çeşitli şekillerde 

ve yaygın bağlantılar aracılığıyla tanomikomu yaklaşımına daha fazla katılım gösterme 

fırsatı elde edebilirler. Böylelikle işbirlikçi pazarlama, tüketiciler için onları tatmin 

edecek ürünlere ulaşma fırsatı sunarken, diğer taraftan işletmelere rakiplerine üstünlük 

sağlayabilecek niş alanlar oluşturabilmektedir (Nakajima, 2002, ss. 8–9). 
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2.3.3.2.3. Bağlamsal Pazarlama ve Kapıcı Tarzı Pazarlama  

Çeşitli araştırmacılar tarafından (Watson,2002; Nakajima, 2002; Asahi, 2010) 

açıklanan çeşitli u-pazarlama türlerinin bazı yönler bakımından birbirleriyle benzer 

olduğu, bazı özellikleri dolayısıyla da farklılaştığı görülmektedir. Bu başlık altında ifade 

edilen u-pazarlama türleri özellikleri itibariyle önceki başlıklar altında açıklanan 

pazarlama türlerine yüksek oranda benzerlik göstermektedir. U-pazarlama ve u-alan 

konusunda Watson vd.’nin (2002) literatüre sunduğu katkıların genel olarak referans 

alındığı dikkate alınarak, bu çalışmada için ağırlıklı olarak Watson ve diğerlerinin (2002) 

kullandığı yaklaşımlar temel olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla Watson ve diğerlerinin 

(2002) ortaya koyduğu pazarlama türleri birincil türler olarak değerlendirilmiş olup, diğer 

türler ayrıca irdelenmiştir. Bu kısımda diğer pazarlama türlerinin sadece tanımlarına, 

Watson ve diğerlerinin (2002) ortaya koyduğu u-pazarlama türlerine benzerliklerine 

değinmek yeterli olarak görülmüştür. 

Bağlamsal/durumsal pazarlama (context marketing), bireysel tüketicilerin satın 

alma niyetlerini pekiştirmek için onları hedef alan pazarlama stratejisi olarak ifade 

edilebilir. Tüketicilerin durumuna göre özelleştirmelerin yapılmasına ihtiyaç duyulan bu 

pazarlama türünde her yerde bilişim teknolojilerinin etkisi oldukça yüksektir. Gereken 

kişiselleştirmelerin yapılabilmesi için konum, bağlam, geçmiş, demografik gibi 

değişkenlere ilişkin verilerin kullanılmasına ihtiyaç vardır (Nakajima, 2002, ss. 4–5).  

Bağlamsal pazarlama, özellikleri itibariyle Watson ve arkadaşlarının (2002) ifade ettiği 

u-alan içinde uygulanabilecek pazarlama türlerine göre bağlamsallaştırma pazarlama 

hedefi ile aynı doğrultuda yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda aynı yarım alanda yer 

alan ve bilinç düzeyinin arttırılması/azaltılması boyutu ile ayrılan daldırma pazarlama ve 

bağ pazarlama türleri ile yüksek oranda benzerlik göstermektedir. 

Kapıcı tarzı pazarlama (concierge-style marketing), tüketicilere yönelik pazarlama 

faaliyetlerinin tüketicilerden otomatik olarak elde edilen bilgilerden hareketle 

yürütülmesi biçimidir. Bu bilgiler tüketicilere yönelik kişiselleştirmeler yapma 

noktasında kullanılabilir. Kapıcı tarzı pazarlama türünde interaktif etkileşim söz 

konusudur (Asahi, 2010, s. 1435). Bağlamsallaştırma ve bilinç düzeyini arttırma 

pazarlama hedefleri ile uyumlu olan kapıcı tarzı pazarlama, daldırma pazarlama ile 

benzerlik göstermektedir. 
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2.4. U-PAZARLAMANIN UYGULANABİLECEĞİ SAHALAR 

U-pazarlama pazarlara yönelik çeşitli fırsatları kollayan işletmeler tarafından 

gereken harcamaların yapılması ile birlikte farklı endüstriyel alanlar üzerinde arzu edilen 

karlılık olanaklarını beraberinde getirebilir. Diğer taraftan u-pazarlamayı anlama ve 

etkilerini belirleyebilme noktasında başarısızlık gösteren işletmeler, içinde bulundukları 

endüstrilerde ciddi tehditler ile karşılaşabilirler. Aynı zamanda işletme ve pazarlama 

yöneticilerinin, u-pazarlamanın bazı koşullar altında bazı sektörlerde beklenen etkilerinin 

olamayabileceğini de ön görmeleri gerekebilir (Watson vd., 2002, s. 344).  

U-pazarlama konusunda yapılan çalışmalarda her yerde bilişim teknolojileri ile 

destekli ticari faaliyetler; varlık yönetimi, oyun ve eğlence aktiviteleri, otomatik işlem 

yapma, kıyaslama, ödeme, durum/bağlam farkında olma, suç engelleme, acil duruma 

yönelik müdahale etme, çevre koruma, tesis/fiziksel unsur yönetimi, sağlık kontrolü, 

pazar araştırması, doğrudan pazarlama, nesne ve canlı varlıkların izlenmesi, güvenlik 

yönetimi, bilgi akışını sağlama, eğitim, araç takip ve yönlendirme (N. J. Jeon vd., 2007, 

s. 1234), iş yönetme, sergileme ve taşıma, hizmet sunma gibi çok çeşitli faaliyetleri yerine 

getirme konusunda geniş bir uygulama alanı sunmaktadır (J. Lee, Rhiu, Kim, Bahn, ve 

Yun, 2013, s. 468). Turizm, medya, sağlık, eğitim, ulaşım, perakendecilik, sigortacılık, 

ev ve kamusal alanlar, devlet vb. alanlar u-pazarlamanın uygulanabileceği alanlar olarak 

sıralanabilir ( L. Zhang vd., 2009, s. 276; Q. Liu, 2013, s. 183). Bu alanları genel olarak 

sektörel, ev ve diğer özel yerler ile devlet ve kamusal sahalar olarak üç başlık altında 

değerlendirmek mümkündür. 

2.4.1. Sektörel Sahalar 

U-pazarlamanın genel olarak uygulanabileceği ve potansiyel olarak etkilerinin 

olabileceği sektörel sahalar turizm, perakende, sigorta, bankacılık ve finans, sağlık, 

eğitim, lojistik ve ulaşım, güvenlik, enerji, medya, eğlence, spor, otomotiv, tarım olarak 

sıralanabilir. Bu sahalar dışındaki muhtemel diğer sahaların da olabileceğinin 

belirtilmesinde fayda vardır. Aşağıda u-pazarlamanın uygulanabileceği sahalar ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. 
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2.4.1.1. Turizm 

Turizm alanı u-pazarlamanın kolaylıkla uygulanabileceği alanlardan bir tanesi 

olarak değerlendirilebilir (Sabati vd., 2010, s. 258). Her yerde bilişim teknolojileri turizm 

alanında tüketicilere daha çok değer sunabilmek için gittikçe artan ölçüde kullanılan 

teknolojik gelişmelerin başında gelmektedir. Bireyler turistik rolleri boyunca mobil 

telefon gibi kolaylıkla taşınabilen cihazlar üzerinden, yer ve zaman sınırlaması olmadan 

çok çeşitli bilgiye ulaşabilmektedirler. Turist olarak gelen bireyler için ilgili teknolojiler 

aracılığıyla anlık bilgilendirme servislerinin, restoran alternatiflerine yönelik 

bilgilendirmelerin, yerel servislere ilişkin yönlendirmelerin, ihtiyaç duyulan rehber 

hizmetlerinin sunulması, vb. kolaylıklar  hizmeti alanlar için zaman tasarrufu sunarken, 

çeşitli aktivitelerin deneyimlenmesi için olanakları arttırmaktadır (J. Kim, Ahn, ve 

Chung, 2013, s. 599).  

Her yerde bilişim teknolojilerinin kullanılması prensibine dayalı olarak u-

pazarlama, turizm endüstrisini geliştirmek isteyen ülkeler için önemli ilerlemelerin 

kaydedilmesini teşvik etmektedir. Pazarlama faaliyetlerini yürüten kurum ve/veya 

işletmeler çeşitli bilgi akışlarını (turizm merkezlerine ilişkin bilgilendirmelerini, detaylı 

konaklama ve ulaşım bilgilendirmelerini, vb.) dinamik olarak sunarak, hizmet alanlar için 

daha zengin ve memnuniyeti arttırıcı deneyimler sunabilir (Eludiora ve Anifowose, 2011, 

s. 190). Diğer taraftan gerçek zamanlı fiyat kıyaslamaları, meydana gelen durumlara 

ilişkin her türlü güncellemelerin anlık olarak iletilmesi, kolay ödeme sistemlerinin 

sunulması, tüketici memnuniyetini sağlamaya yönelik anlık ölçümlerin yapılabilmesi, 

memnuniyetin attırılmasına yönelik bilgi transferinin mümkün olması ile birlikte aktivite 

boyunca hizmeti alan tüketicilerin güveninin sağlanması mümkün olabilmektedir (W.-Y. 

Wang vd., 2011, s. 40). Böylelikle tüketicilerin turistik deneyimlerinden en yüksek 

oranda memnuniyet duyması sağlanabilir. 

2.4.1.2. Perakende 

Perakende, u-pazarlamanın uygulanabileceği en uygun alanlardan biri olarak ön 

plana çıkmaktadır. Perakendecilik içerisinde tedarik ağının iyi yönetilmesi 

zorunluluğunun olması ve rekabet ortamında işletmelerin tüketicilere yönelik çeşitli etkili 

süreçleri geliştirme gerekliliği, perakendeci işletmelerin her yerde bilişim teknolojileri ile 
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birlikte u-pazarlama uygulamalarına geçiş yapması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır 

(Fleisch vd., 2005, s. 21).  

Yenilikçi teknolojilere dayalı uygulamaları kullanan işletmeler, elektronik ticaret 

ortamları ile fiziksel mağazaların sunduğu avantajları aynı anda elde edebilirler. 

Böylelikle tüketicilerin kıyaslamalar yapabileceği, daha kolay ve kullanışlı ödeme 

yöntemleri kullanabileceği, fiziksel ve dijital mağazalar içinde yönlendirmelerin olduğu, 

tüketicilere yönelik özelleştirmelerin uygulanabileceği zengin perakende deneyimlerinin 

yaşanabilmesi, mevcut her yerde bilişim alanında kaydedilen gelişmeler ile birlikte 

mümkün olmaktadır (Pantano, 2013, s. 88). Tüketicilere yönelik günlük hayatta 

kullanılan cihazlar üzerinden durumsal farkındalığa dayalı pazarlama çabaları ile 

perakende alanında yüksek düzeyde kişiselleştirmeler yapılabilir (Kurkovsky ve Harihar, 

2006, s. 227). Diğer taraftan ürünlerin üretilmesinden tüketicilere ulaştırılmasına kadar 

tüm süreç boyunca müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda tedarik zincirinin 

yönetilmesine ilişkin gereken bilgi akışı, düşük fiyat hedefinin gerçekleştirilmesi, talep 

tahmini gibi  çeşitli konularda yenilikçi pazarlama uygulamaları işletmelere önemli 

avantajlar sunabilmektedir (Roussos ve Moussouri, 2004, s. 417). Ayrıca kullanılan 

teknolojiler işletme bünyesinde envanter yönetiminin başarılı bir şekilde yürütülmesine 

de katkıda bulunarak, tüketici memnuniyetini sağlama konusunda fayda sunabilir (Fleisch 

vd., 2005, s. 22). 

2.4.1.3. Sigorta 

Sigorta hizmetleri, özellikleri gereği düşük etkileşim oranı, yüksek maliyetler, 

ihtiyaca tam olarak uygun olmama, zaman ve para israfı, verilerin sınırlı kullanılması gibi 

sorunları bünyesinde barındırmaktadır. Bu açıdan insan etkisinin yoğun olarak görüldüğü 

sigortacılık alanı için yenilikçi yaklaşımların yukarıda ifade edilen ve diğer çeşitli 

sorunların giderilmesinde kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (J. H. Lee, 2015, s. 20).  

Her yerde bilişim teknolojileri desteğiyle u-pazarlama yaklaşımı sigortacılık alanı 

için çeşitli fırsatlar sunarken, sigortacılık hizmetlerinin dönüşümü konusunda kayda 

değer yenilikleri beraberinde getirmektedir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte sigorta 

işletmeleri sigortaya konu olan unsurlara ilişkin çeşitli verileri anlık olarak izleyebilir ve 

sigortacılık sürecinde kullanabilir (Eludiora ve Anifowose, 2011, s. 190). Sigortacılık 
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hizmeti boyunca bazı işlemlerde yapılabilecek otomasyonlar ile daha fazla zaman 

tasarrufu elde edilebilirken, genel hizmet tekliflerine alternatif olarak bilgiye dayalı fiyat 

ve hizmet özelleştirmeleri yapılabilir. Bu tür çözümler ile kullanıcı memnuniyetinin 

sağlanabilmesi ve güven artışının elde edilmesi mümkün olmaktadır (J. H. Lee, 2015, ss. 

22–23). Her yerde bilişim destekli teknolojilere dayalı sürdürülen pazarlama çabalarının 

sigortacılık alanında kullanılması, sigortacı işletmeler ile hizmet alan 

işletmelerin/bireysel müşterilerin daha etkili ve zengin etkileşim kurabilmelerine, mali 

açıdan tasarruf elde edebilmelerine, işletmelerin etkin sigortacılık hizmetleri 

sunabilmelerine olanak tanımaktadır (J. H. Suh vd., 2006, s. 184). Bu açıdan u-

pazarlamanın sigortacılık alanında önemli dönüşümleri getirebileceğini öngörmek 

mümkündür. 

2.4.1.4. Bankacılık ve Finans 

Her yerde bilişim teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen “u-” eksenli ticaret ve 

pazarlama faaliyetleri, finansal hizmetlerde ve finansal hizmetlerin pazarlamasında bazı 

değişikliklerin yaşanmasına neden olabilmektedir. U-pazarlama yaklaşımı işletmeler ile 

tüketiciler arasında her yerde ve her zaman sürekli bir şekilde etkileşimin kurulabilmesini 

kolaylaştırırken, tüketicilerin gereken bilgileri çok çeşitli kanallar üzerinden 

toplayabilmesini ve bağlı olarak satın alma kararlarına ilişkin risklerin azaltılmasını 

basitleşmektedir. Finans işletmeleri çok çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler ışığında 

tüketicilere göre özelleştirmeler yapabilirken, çeşitli pazarlama hedefleri doğrultusunda 

tüketicilere yönelik farklı pazarlama türlerini uygulayabilirler (Morrison vd., 2015, s. 

280).  

Her yerde bilişim unsurları, finans işletmelerinin tüketicilerine evrensel olarak 

ulaşabilecekleri, çeşitli  kısıtlamaları ortadan kaldırabilecekleri, fiziksel ve dijital 

bankacılık avantajlarını birlikte sunabilecekleri yeni nesil finansal iş modelini mümkün 

kılmaktadır (John, 2013, s. 49). Mevcut gelişmeler aynı zamanda finansal araçların 

evrensel olarak kullanılmasını sağlamaktadır (Eludiora ve Anifowose, 2011, s. 190). Özel 

eğitimler almadan günlük hayatta kullanılan cihazlar üzerinden tüketicilerin finansal 

piyasalara ve ürünlere ilişkin bilgi düzeylerinin yükseltilmesi, işletmelerin arz edilmek 

istenen ürünlere ilişkin gereken farklılaştırmaları yapabilmesi, ürünler ile tüketicilerin 

evrensel olarak yer ve zaman sınırlaması yaşamadan buluşabilmesi, yeni nesil 
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teknolojilere dayalı olarak gerçekleşen ticari yaklaşımlar ile mümkün olabilmektedir 

(Yap, 2009, ss. 75–76). 

2.4.1.5. Sağlık 

Yaygın bilişim teknolojilerinin kullanılabileceği sağlık alanı, kullanılan teknolojiler 

ile birlikte hızlı bir değişim göstermesi beklenen alanlardan biridir. Kaydedilen 

gelişmeler ile bireyler, herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden günlük araçlar üzerinden 

sağlıklarına ilişkin süreçleri kontrol edebilirken, sağlık hizmeti sunan işletmeler gelişen 

teknolojiler aracılığıyla daha verimli ve etkili sağlık hizmetlerini tüketicilere 

sunabilmektedirler (Jeong, Jung, ve Park, 2009, s. 829). Sensörler, ölçümleme cihazları 

ve çeşitli hızlı bağlantı türleri ile bireylere ilişkin fiziksel ve mental sağlık ölçümlemeleri 

yapılabilir, sağlık sorunlarına ilişkin sorunlar meydana gelmeden tespit edilebilir, yer ve 

zaman sınırı olmadan uzak yerlerden hastalara özel müdahaleler gerçekleştirilebilir ( 

Nagumo, 2002, s. 4; Brown ve Adams, 2007, ss. 54–55). Yenilikçi pazarlama 

yaklaşımlarıyla desteklenen bu gelişmeler sağlık alanında kişiye özel çözümler üretmede 

kullanılırken, işletmeler için u-alan içerisinde izlenmesi muhtemel pazarlama türleriyle 

rekabet avantajı elde etmeyi mümkün kılabilir.  

2.4.1.6. Eğitim 

Öğrenme isteğinin giderilmesi noktasında çeşitli sınırlamaları ortadan kaldırabilme 

potansiyeline sahip her yerde bilişim alanında kaydedilen çeşitli gelişmeler, bireylerin 

alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim çözümlerinin sunulabilmesini 

mümkün kılmaktadır. Bu açıdan her yerde yaklaşımı ile eğitim hizmeti almak isteyen 

bireylere en uygun öğrenim çözümleri ve kolaylıkları sunulabilmektedir. Çok çeşitli 

cihazlar aracılığıyla farklı özellikte veri toplayabilen teknolojiler sayesinde, gerçek dünya 

koşullarına en uygun eğitim olanakları oluşturulabilmekte ve yer-zaman gibi değişken 

durumlar dikkate alınarak eğitim ihtiyaçlarının tespiti daha iyi yapılabilmektedir (G.-J. 

Hwang, Wu, ve Chen, 2007, ss. 230–231).  

Kaydedilen gelişmeler ve değişen ihtiyaçlar, geleneksel eğitim sınıflarının 

dönüşümüne neden olurken, sürekli ve her zaman eğitim alabilme ihtiyacının 

giderilmesine olanak sunabilmektedir. Diğer taraftan geniş bağlantı seçenekleri bireylerin 

sınırsız bilgi kaynaklarına erişimini kolaylaşmaktadır. Eğitim sürecinde kullanılabilecek 
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sanal gerçeklik, bilgisayar destekli eğitim, gerçek zamanlı interaktif teknolojiler gibi 

yenilikçi olanaklar aracılığıyla eğitimde verimlilik artışı kaydedilebilir (Kolomvatsos, 

2007, s. 94,112). Bu gelişmelerden faydalanan işletmelerin faydalanmayan işletmelere 

kıyasla tüketicilere değer sunma konusunda daha çok başarı elde edebileceğini öngörmek 

mümkündür. Dolayısıyla tüketicilerin eğitim konusundaki ihtiyaçlarının yer ve zaman 

sınırlılıkları olmadan karşılanması için her yerde bilişim destekli u-pazarlama 

uygulamalarına geçiş yapmasında fayda vardır. 

2.4.1.7. Lojistik ve Ulaşım 

Her yerde bilişim teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler ile lojistik ve ulaşım 

alanında tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında akıllı çözümlerin sunulabilmesi 

mümkün olmaktadır. Kaydedilen ilerlemeler tedarik zinciri boyunca lojistik sürecine 

ilişkin bilgi şeffaflığının ve akışının sağlanması, materyallerin sürekli kontrol 

edilebilmesi, nakit akışının sağlanması gibi olumlu gelişmeleri desteklemektedir. Lojistik 

sürece ilişkin koşulların sürekli izlenebilmesi, depolama verilerinin takibi, ürünlere 

ilişkin bilgi akışının zincir boyunca sürekli sağlanması bu teknolojiler aracılığıyla 

sağlanabilirken; işletmelerin ticaret ve pazarlama çabaları ile birlikte bu olanakları 

tüketicilere yönelik değerlere dönüştürmesi mümkün olmaktadır (Fleisch vd., 2005, ss. 

25–27).  

Diğer taraftan bireysel hizmet alan tüketiciler için farklı ulaşım tiplerine uygun 

rezervasyon, bilet, ödeme, varış-kalkış bilgilendirme, acil durumlar gibi çeşitli süreçlere 

ilişkin bilgilendirmeler ve işlemleri gerçekleştirme mümkün olmaktadır. Böylelikle 

dinamik olarak tüketicilere faydalar sunulabilir (Eludiora ve Anifowose, 2011, ss. 190–

191). Benzer şekilde ulaşım, park ve trafik sorunları gibi konularda tüketicilere değer 

sunmayı amaçlayan bilişim teknolojileri desteğiyle, tüketicilere yenilikçi çözümler 

sunulabilir (Fiechter, Sammer, ve Back, 2013, ss. 2–3). Lojistik ve ulaşım alanında 

sunulan bazı u-pazarlama uygulamaları ile çevreci ve kamusal ihtiyaçlara yanıt veren 

çözümler üretilebilmektedir (Watson vd., 2011, s. 56). Yine lojistik alanında kesintisiz 

bilgi akışını gerçekleştirme olanakları; kişiselleştirme, öneri sunma, sipariş yönetme, 

konteyner yönetimi, anlık izleme, güvenlik, gerçek zamanlı uyarma, karar destek gibi 
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çeşitli konularda işletmelere çeşitli faydalar sunabilir (Ngai, Cheng, Au, ve Lai, 2007, ss. 

16–22). 

2.4.1.8. Tarım 

İnsanlığın gelişmesinde önemli rol üstlenen tarım, her yerde bilişim teknolojilerinin 

bu alanda kullanılmasıyla birlikte değişimler göstermeye başlamıştır. Tarım alanında 

sensörler, iletişim, mikro işlemci gibi bilişim unsurlarının kullanılması ile toplumun tarım 

ürünleri ihtiyacının giderilmesi ve üretim verimliliğinin arttırılması konularında gereken 

bilgi akışını sağlayabilme mümkün olabilmektedir. Çevresel etkenlere ve tarımsal 

unsurlara ilişkin değişen durumlara yönelik anlık veri iletiminin sağlanması, üretici 

işletmelerin tarım ürünlerinin üretilmesi ile ilgili süreçleri daha iyi kontrol etmelerini 

mümkün kılmaktadır. Ürünler üretim aşamasından tüketicilere ulaştırılıncaya kadar takip 

edilebilirken, ürünlere ilişkin beklenmeyen olumsuz durumların engellenmesi mümkün 

olabilir. Üretimden tüketime kadar tüm süreç boyunca üreticiler ve tüketiciler gereken 

konularda otomatik olarak bilgilendirilebilir (Aqeel-ur-Rehman, Abbasi, Islam, ve 

Shaikh, 2014, ss. 263–269; Abdullah, Al Enazi, ve Damaj, 2016, ss. 1–5; Ferrández-

Pastor, García-Chamizo, Nieto-Hidalgo, Mora-Pascual, ve Mora-Martínez, 2016, ss. 2–

3). İşletmelerin her yerde bilişim teknolojilerini sistemlerine entegre etmesi ve 

tüketicilerine değer sunacak pazarlama türleri (senkronize pazarlama, bağ pazarlama 

gibi) kullanması bu açıdan önemli fırsatlar sunabilir.  

2.4.1.9. Enerji 

Her yerde bilişim teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler ile birlikte değişen ticaret 

ve pazarlama anlayışlarının etkilediği bir diğer alan olarak enerji gösterilebilir. Bu 

teknolojiler aracılığıyla enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması mümkün 

olmaktadır. Tüketiciler kişisel alanlarda (ev, otomobil vb.) ve kamusal alanlarda (sokak, 

alışveriş merkezleri vb.) enerjiyi ihtiyaçları olduğu kadar kullanırken, gereksiz enerji 

tüketiminin önüne geçilebilmektedir (Aman, Simmhan, ve Prasanna, 2013, s. 114). 

Böylelikle ekonomik açıdan hem bireysel, hem de ulusal olarak enerji tüketiminde 

tasarruf sağlanması ve ihtiyaçların en iyi şekilde giderilmesi mümkün olabilmektedir. 

Ayrıca mevcut gelişmeler ile birlikte kaynakların ve çevrenin korunmasına önemli 

katkılar da sunulabilir. Bu açıdan işletmelerin enerjiyi ve tüketiciyi etkili olarak 

buluşturma gayesiyle u-pazarlama yaklaşımını benimsemeleri, tüketicileri enerji üretme 
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ve kullanma sürecine dahil etmelerinde, tüketiciler ve diğer taraflarla iş birlikleri 

geliştirerek başarılı çözümler üzerinde çalışmalarında karşılıklı faydaların olduğu açıktır 

(Mattern, Staake, ve Weiss, 2010, ss. 1–3). 

2.4.1.10. Eğlence 

Eğlence alanı her yerde bilişim teknolojileri destekli u-pazarlamanın etkilediği 

alanlardan biridir. Tüketicilere bu alanda ihtiyaçlarına en iyi çözümler üretmek ve işletme 

olarak bu alanda sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermek için u-pazarlama anlayışının 

benimsenmesine ihtiyaç vardır. Eğlence alanında oyunlar, sosyal paylaşımlar ve 

faaliyetler, konserler, yarışmalar, videolar gibi çeşitli aktiviteler her yerde bilişim 

teknolojileri aracılığıyla yer ve zaman gibi kısıtları olmadan yapılabilen faaliyetlerdir. 

İşletmeler tarafından bu faaliyetler sunulurken kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak 

gereken özelleştirmelerin yapılabilmesi mümkün olabilmektedir (Scheible ve Ojala, 

2005, ss. 199–108). Eğlence aktiviteleri gelişmeler vasıtasıyla gerçek ve dijital alanlarda 

eş zamanlı olarak yürütülebilirken, alanlar arasında kopuklukların oluşması 

engellenebilir. Dolayısıyla daha çok deneyim zenginliği oluşturulabilirken, bu 

deneyimler yer ve zaman kısıtlaması olmadan ihtiyaca göre özelleştirmeler ile birlikte 

sunulabilir, yüksek bağlantı ve işlem hızları aracığıyla kesintisiz olarak deneyimlenebilir 

(Cheok vd., 2004, s. 71). Bu açıdan kaydedilen gelişmeler, eğlence anında her yerde 

bilişim teknolojilerinin daha yoğun kullanılmasını, işletmelerin tüketicilerin 

beklentilerine daha iyi yanıt vermek için faaliyetlerinde u-pazarlama anlayışına daha 

yoğun yer vermelerini gerekli kılmaktadır. 

2.4.1.11. Medya 

 Her yerde bilişim teknolojileri ile destekli u-pazarlama uygulamalarının medya 

alanında da etkilerini gösterdiğini belirtmek mümkündür. Günlük hayatta sıklıkla 

kullanılan mobil cihazlar, televizyonlar, video araçları, multimedya unsurları (D. Zhang 

vd., 2013, s. 180), elektronik gazeteler ve dergiler (Eludiora ve Anifowose, 2011, s. 190) 

ile kullanılmaya başlanan arttırılmış gerçeklik uygulamaları (Jeng, 2005, s. 350) gibi 

gelişmeler bilgi, haber ve içerik paylaşımları konularında klasik medya araçlarının ve 

iletişim biçimlerinin dönüşümüne yol açmaktadır. Bu açıdan işletmelerin tüketicilerin 

ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek, yer ve zaman kısıtlarının ortadan kaldırılmasına katkı 
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sunmak, durumsal ihtiyaçlara ve konuma göre çözümler üretmek için çeşitli konularda u-

pazarlama yaklaşımını uygulamalarında faydalar bulunmaktadır. 

2.4.1.12. Otomotiv 

Otomotiv endüstrisi çok çeşitli yenilikçi teknolojilerin kullanıldığı alanlardan 

biridir. Pek çok alanı etkileyen teknolojik gelişmelerden biri olan her yerde bilişimin bu 

açıdan otomotiv sektörünü de etkilemesi kaçınılmazdır. Her yerde bilişim teknolojilerinin 

kullanılması dolayısıyla, otomobil üretici ve satıcılarının u-pazarlama anlayışına dayalı 

olarak işletmecilik faaliyetlerini ve tüketicilere değer sunma yöntemlerini dönüştürmeleri 

gerekmektedir (Fleisch vd., 2005, s. 27). Araç içi kontrol sistemleri, insan otomobil 

etkileşim arayüzleri, navigasyon birimleri, araç içi güvenlik sistemleri, konfor unsurları 

(Burnett ve Porter, 2001, ss. 521–530), otomatik sürüş kontrol sistemleri, araç dışı 

güvenlik sistemleri, çevre iletişim ve etkileşim birimleri gibi çeşitli her yerde bilişim 

teknolojilerinin uygulandığı özellikler bulunmaktadır (Karvonen, Kujala, ve Saariluoma, 

2006, s. 560). Bu teknolojiler işletme yönetimi ve pazarlama alanlarıyla da doğrudan 

ilişkili olarak ürünlerin depolama, sipariş, tutundurma, nakliye, ürün takibi, satış ve 

sonraki hizmetler, üretim, geri dönüşüm, müşteri hizmetleri, kişiselleştirme, kalite 

geliştirme, izleme gibi çeşitli faaliyetlerin yerine getirilmesi noktasında, gereken bilgi 

akışının sağlanabilmesi için kullanılmakta olup, etkili süreçlerim gerçekleştirilmesi için 

kullanılmalar kaçınılmazdır (Fleisch vd., 2005, ss. 28–31).   

2.4.2. Ev ve Özel Yerler 

U-pazarlama ile birlikte günlük yaşamda değişimin etkilerinin görülmeye başladığı 

alanlardan biri de evler ve özel yerlerdir. U-evler (u-home); yeni nesil ev kavramı içinde 

yaşayan bireylerin memnuniyetini arttıracak şekilde bireylerin varlığını ve eylemlerini 

algılama ile görevlendirilen, birbirine bağlı akıllı ev aletleri/teknolojilerinin yer aldığı 

alanlardır (Edwards ve Grinter, 2001, s. 256). U-evlerin işlevlerini yerine getirebilmesine 

olanak tanıyan her yerde bilişim teknolojileri fiziksel ev alanı ile dijital alan arasında 

verilerin transferini, teşhis etmeleri ve işlemlerinin gerçekleştirilmesini mümkün 

kılmaktadır (Rodden vd., 2004, s. 230).  
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Şekil 2.11. U-Evler 

Kaynak: Xenonsmart.com, 2019 

 Sensörler, ev ağları, ağa bağlı cihazlar, kontrol teknolojileri, bilgisayarlar gibi her 

yerde bilişim teknolojileri yaşam alanı olarak klasik ev tanımını u-ev veya akıllı ev olarak 

dönüştürmektedir (Yamazaki, 2007, s. 17). Bu teknolojiler, günlük hayatta kullanılan 

beyaz eşyalar, perdeler, lambalar, klimalar, dolaplar, mutfak robotları, yataklar gibi 

unsurların dönüşerek bireyler ile etkileşim halinde olmalarına, bireylerin varlıklarına ve 

durumsal ihtiyaçlarına göre işlevlerini yerine getirmelerine olanak tanımaktadır (Kidd 

vd., 1999, ss. 195–197). U-evler, içinde yaşayan bireylerin konforlarını arttırmakta, 

güvenlik sunmakta, enerjinin daha rasyonel kullanımına imkân tanımakta ve böylelikle 

her açıdan tasarruf etme olanağını tüketicilere sunmaktadır (Şekil 2.11). Aynı zamanda 

ev içinde yer alan tüm sistemlere bireylerin uzaktan erişimine ve kontrol edebilmesine 

imkan tanırken, tüm sistemlerin kendi içinde bütünleşik çalışabilmesini mümkün 

kılmaktadır (Shiu Kumar, 2014, s. 33,35). 

2.4.3. Devlet ve Kamusal Sahalar 

U-pazarlamanın uygulanabileceği sahalar arasında devlet ve kamusal yerleşimin 

olduğu şehirler gösterilebilir. Bu sahalar birbirleriyle yakından ilişkili olup, her bir alan 

aşağıda başlıklar altında değerlendirilecektir. 
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2.4.3.1. Devlet 

Her yerde bilişim teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler, elektronik ortamda 

devletler tarafından bireylere sunulan e-devlet anlayışının genişlemesine ve çeşitli devlet 

hizmetlerine yer zaman sınırlaması olmadan erişilmesine imkân tanımaktadır. Genişleyen 

e-devlet tanımı u-devlet olarak ifade edilebilir. Hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılması 

noktasında u-pazarlama ile u-devlet (u-goverment) arasında bir ilişki söz konusudur. U-

pazarlama özellikleri olarak ifade edilen her yerde, özel, evrensel ve birleşik boyutları u-

devlet olarak ifade edilen devlet kavramı içinde de yer almaktadır. Çeşitli kaynaklar ve 

teknolojiler üzerinden bilgilerin eşzamanlı ve senkronize bir şekilde kullanılması birleşik 

yapısı ile ilişkiliyken, bireysel olarak devlet hizmetlerinin kişiselleştirilmesi özel yapısı 

ile ilişkilidir. Devletler tarafından sunulan bazı olanakların ülke içinde ve ülke dışında 

vatandaşlara evrensel olarak sunulabilmesi evrensel yapısı ile bağlantılıyken yer zaman 

sınırlaması olmadan vatandaşlara hizmetlerin ulaştırılması ise her yerde yapısı ile 

ilişkilidir (Belanger vd., 2005, ss. 430–431).  

U-pazarlama ile birlikte kullanılabilen teknolojiler, vatandaşlara sunulan devlet 

hizmetlerinin bireylerin konumuna ve durumsal ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesini 

mümkün kılmaktadır. Böylelikle sunulan hizmetlerde girdi maliyetleri azalırken, 

hizmetlerin etkinliğini artmakta ve vatandaşların hizmetlere erişmesinde kolaylık 

sunulabilmektedir (D. K. W. Chiu, Hong, Cheung, ve Kafeza, 2007, s. 1). Durumsal 

farkında/ortam duyarlı devlet hizmetlerinin sunulabilmesi ile vatandaşların ihtiyaçlarının 

daha iyi karşılanması mümkün olabilmektedir. Bunun için gereken bilgi ihtiyacı 

geleneksel yaklaşımlar ile birlikte sensörler, bio-kimlikler, çipler, etiketler gibi modern 

yöntemler vasıtasıyla çeşitli seçenekler üzerinden gerçek zamanlı olarak elde edilebilir. 

Böylelikle bilgi eksikliğine dayalı gereksiz kayıplar engellenebilirken, hizmetlerin 

ulaştırılması ve üretilmesine yönelik tüm süreçler daha etkili yürütülebilir (K.-H. Lee ve 

Kim, 2004, ss. 3–4).  

Devlet ile vatandaşlar arasında uzun dönemli fırsat ve faydalar oluşturmak için u-

devlet inovativ bir konsept olarak değerlendirilebilir. Geleneksel, elektronik ve mobil 

devlet hizmetlerini bütünleşik olarak içinde barındırır (Belanger vd., 2005, s. 427). U-

devlet hizmetleri kapsamında; biletleme, kütüphane, ödeme, mobil izinler, 

rezervasyonlar, sağlık hizmetleri, evde bakım hizmetleri, mobil bilgi hizmetleri, okul ve 
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eğitim hizmetlerine ilişkin bilgilendirme, navigasyon hizmetleri, vergilendirme ve 

ödeme, ulaşım hizmetleri, posta hizmetleri, güvenlik hizmetleri, trafik yönetimi 

hizmetleri, sağlık hizmetleri, TV ve yayın hizmetleri, üniversite hizmetleri, meclis ile 

ilgili hizmetler, devlet hizmet talepleri gibi çok çeşitli faaliyetler yer almaktadır 

(Anttiroiko, 2005, s. 85,88). Demokrasilerin güçlendirilmesi ve vatandaşların yönetime 

katılması konularına ilişkin karar verme ve oylama gibi süreçlerde u-devlet rahat, güvenli 

ve sağlıklı bir çevreyi de bünyesinde barındırmaktadır (S. H. Lee, Han, Leem, ve 

Yigitcanlar, 2008, s. 2). Bu faaliyetleri yeni faaliyet türleriyle birlikte daha da 

zenginleştirmek mümkündür. 

2.4.3.2. Şehir 

Her yerde bilişim teknolojileri ile beraber kaydedilen ilerlemeler, 21.yy’da 

kaçınılmaz olarak şehirlerin geliştirilmesine, insanların yerleşim ve yaşam kalitesinin 

arttırılmasına olanak tanımaktadır. Böylelikle şehirde yaşayan bireylerin ihtiyaçlarının en 

iyi şekilde, her yerde, eş zamanlı ve bütünleşik olarak karşılanması için u-şehir (u-city) 

kavramı ortaya atılmıştır. (S. H. Lee vd., 2008, ss. 1–2). U-şehirler; her yerde bilişim 

teknolojileri kullanılarak oluşturulan, şehirde yaşayan bireylere şehir olanaklarının ve 

hizmetlerin yaygın bir şekilde sunulduğu yerler olarak tanımlanmaktadır (Tekes, 2011, s. 

4). U-şehirler, akıllı şehirler olarak da bilinmektedir (Ilhan vd., 2015, s. 217). 

U-şehirlerde kullanılan teknolojiler trafik yönetimi, çöp işleri, elektrik, lağım, su, 

yangın, suç/güvenlik, geri dönüşüm, bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve taşıma, 

uzaktan yönetim, eğitim, turizm, spor, iş gibi faaliyetlerin yönetilmesi ile birlikte devlet 

yöneticilerinin ve kurumlarının, sivil mühendislerin, şehir planlayıcılarının plan ve 

programlarının koordine edilmesinde destekleyici olarak kullanılmaktadır. U-şehir ile 

şehirde yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına göre çözümler üretilirken, bilgiye dayalı 

topluluklar oluşturularak ülke ekonomisine değer katılmaktadır (S. H. Lee vd., 2008, ss. 

1–2; Tekes, 2011, s. 6).  

2.5. U-PAZARLAMANIN AVANTAJLARI VE SUNDUĞU FIRSATLAR 

U-pazarlama işletmeler, tüketiciler ve diğer paydaşlar için çeşitli fırsatlar ve 

avantajlar sunabilmektedir. Tüketiciler ve işletmeler arasında gerçekleşen etkileşimlerin 

verimliliklerinin arttırılmasına ve  işletmeler için müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine 
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katkıda bulunmaktadır (Trapasso, 2001a). Ayrıca u-pazarlama, gerçek zamanlı bilgiye 

dayalı olarak çalışanların verimliliğini ve işlemlerin etkinliğinin geliştirilmesini 

sağlarken, tüm süreçlere ilişkin maliyetlerin minimuma indirilmesinde önemli rol 

üstlenmektedir. İşletmeler için tedarik zinciri boyunca satıcılar, tedarikçiler ve tüketiciler 

gibi halkalar ile gerçekleştirilen işlemlerin daha etkili olmasını sağlarken, süreçlere ilişkin 

verimliliğin arttırılmasına ve güvenli süreçlerin yürütülmesine katkıda bulunmaktadır 

(Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, s. 754). 

Evrensel olarak fiziksel ve dijital mağazaların birleştiği (Watson vd., 2004, s. 1) ve 

e-, m-, s-, v-, t-ticaret gibi çeşitli ticaret formlarının geniş bir açıdan bütünleşik olarak 

birlikte yer aldığı (Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, s. 754) u-pazarlama anlayışı, 

işletmeler ile çeşitli paydaşlar arasında işbirliğinin yapıldığı ve böylelikle tüketici 

ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanarak onlara değerlerin sunulduğu ticaret anlayışıdır. 

Bağlantılı olarak işletmeler arası ve işletmeler ile tüketiciler arası  gerçekleştirilen 

işbirlikleri, işletmelere önemli rekabet avantajı sunabilmektedir (Wu ve Hisa, 2008, s. 

108).  

U-pazarlamada kullanılan teknolojiler aracılığıyla hizmetler (sağlık, trafik 

yönetimi, eğitim vb.), ürünler (ev araçları, ofis gereçler vb.), içerikler (paylaşım, yönetim 

vb.), platformlar (ödeme, güvenlik v..) gibi çeşitli konularda işletmeler ve devletlere 

yenilikçi değerler sunulabilmektedir (Murakami, 2004, s. 14). U-alan içinde yürütülen 

pazarlama hedeflerine ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli pazarlama 

stratejilerinin uygulanabilmesi mümkün olmakla birlikte, işletme ve tüketiciler için 

karşılıklı değer sağlayan en uygun pazarlama türleri kullanılabilir (Morrison vd., 2015, s. 

280).  

U-pazarlama ile birlikte işletmelerin ve tüketicilerin mobilitesi yükselirken, 

tüketicilere sunulan hizmetlerin çeşitliliği artmaktadır ( Sreeja, 2016, s. 69; Shrilatha ve 

Priya, 2017, s. 246;). Kullanılan teknolojiler aracılığıyla tüketicilerin davranışları en 

doğru şekilde analiz edilebilmektedir. İlişkili olarak işletmeler tarafından tüketicilerin 

istek ve ihtiyaçları en doğru şekilde tespit edilebilirken, bu doğrultuda uygun tutundurma 

karması oluşturma ve tüketicilerden gelen geri bildirimleri en doğru şekilde kullanmak 

mümkün olmaktadır (Reshamwala vd., 2010, s. 3). Elde edilen dinamik bilgilere göre mal 
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ve hizmetler üzerinde bireye özel kişiselleştirmeler yapılabilir (S. C. Park vd., 2007, s. 

113).  

U-pazarlama ticari açıdan tüketiciler ile satıcılar arasındaki ilişki biçimlerini 

dönüştürme potansiyeline sahiptir (Parasuraman ve Zinkhan, 2002, s. 289). Yani 

tüketiciler ürünlere ilişkin fiyat, özellik, marka, yorum gibi çeşitli bilgilere yer ve zaman 

sınırlaması olmadan ulaşabilmektedir. Aynı zamanda bilgiler ile kendi kendine yetebilir 

düzeye gelmekte, işletmelerden beklentileri de bu doğrultuda değişebilmekte ve doğrudan 

işletmeye olan sadakat düzeyleri değişebilmektedir (Kourouthanassis ve Roussos, 2006, 

s. 151). Bilgiye erişmenin kolaylaştığı bu dönemde, tüketicilerin belirli 

görevleri/eylemleri gerçekleştirme, mal ve hizmetlere ulaşma gibi çabaları daha da kolay 

bir eylem formuna dönüşmektedir (Junglas ve Watson, 2006, s. 586).  

U-pazarlama ile değişen ticaret anlayışı, basitçe tüketicilerin bilgiye erişimi ve 

bilgiyi kullanımı ile sınırlı değildir. Tüketicilerin servisleri kullanması üzerinde derin 

etkileri olan, günlük hayatın görünmez parçası haline gelen çeşitli bilişim teknolojileri 

aracılığıyla değer katan hizmetlerin sunulmasına olanak tanımaktadır (Sánchez-Pi ve 

Molina, 2009, s. 277). Bu bağlamda çalışmada genel olarak u-pazarlamanın getirdiği 

avantajlar, farklılıklar ve fırsatlar değerlendirilmiş olup, bununla birlikte olumsuzluklar 

ve gelişimini sınırlayıcı unsurlarında değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

2.6. U- PAZARLAMANIN GETİRDİĞİ OLUMSUZLUKLAR VE 

GELİŞİMİNİ SINIRLAYAN BAZI FAKTÖRLER  

U-pazarlama yakın gelecekte tüketici, işletme ve diğer kesimler tarafından sıklıkla 

üzerinde konuşulacak bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Ancak u-pazarlamanın 

yaygınlaşması ve gelişmesi noktasında bazı engeller bulunmakla birlikte bu engeller, 

kullanan taraflar için bazı olumsuzları da beraberinde getirmektedir. E-ticaret ve m-ticaret 

formlarında görülen çeşitli kısıtlar ve olumsuzluklar benzer şekilde u-pazarlama için de 

mevcuttur. U-pazarlama özellikleri itibariyle kendisini kullanan taraflara daha fazla değer 

sunarken ironik bir şekilde gizlilik, güven  ve güvenlik  gibi bazı konularda kullanıcılar 

için önemli kaygılar oluşturabilmektedir (Galanxhi-Janaqi ve Nah, 2005b, s. 982). Bu ve 

diğer oluşması muhtemel sorunlar, u-pazarlamanın gerçekleşmesini mümkün kılan her 

yerde bilişim teknolojilerinin özellikleri ile yakın ilişkili sorunlar olarak 
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değerlendirilmektedir (Reshamwala vd., 2010, s. 3). Dolayısıyla her yerde bilişim 

teknolojilerinin gelişmesini engelleyen faktörler ve benzer şekilde gelişirken getirdiği 

olumsuzluklar, u-pazarlamanın gelişmesini sınırlayıcı faktörler olarak değerlendirilebilir. 

Diğer taraftan işletme yönetimlerinin bu konular ile ilgili vereceği bazı yanlış kararlar da 

bazı olumsuzlukları beraberinde getirebilmektedir (Roussos ve Moussouri, 2004, s. 418). 

U-pazarlamanın gelişmesini engelleyen ve uygulanabilmesini sınırlayan faktörler 

farklı araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde açıklanmaktadır. Kumar, Joshi ve Saquip 

(2015) ve Mannan (2013) standartlar, güvenlik, sistemler, sadelik unsurlarını u-pazarlama 

uygulamalarını sınırlandıran engeller olarak ifade etmektedirler (Mannan, 2013, s. 3; 

Sunil Kumar vd., 2015, s. 53). Mevcut faktörler ile birlikte Keegan, Bryne, O’Hare ve 

O’Hare (2007) altyapı etmenlerinin, donanımların, insan-makine ara yüzlerine ilişkin 

konuların, kültürel etmenlerin ve yasal faktörlerin karşılaşabilecek sınırlılıklar 

olabileceğini ifade etmektedirler. Ayrıca uygun iş modelleri ve uygun ödeme biçimlerini 

kullanmamanın da bu sınırlılıklar içinde yer aldığı belirtilmektedir (Keegan vd., 2007, ss. 

312–313). Ticaret ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleşmesi için kullanılan 

teknolojilerin yüksek yatırım maliyetleri gerektirmesini (Fleisch vd., 2005, s. 11) ve tüm 

sistemleri  kontrol etmenin mümkün olmamasını diğer engeller olarak göstermek 

mümkündür (Trivedi ve Sagar, 2010, s. 74).  

Faisal ve Khan (2015) yaptıkları çalışmada “u-” faaliyetler olarak ticaret ve 

pazarlama çabalarının gerçekleşebilmesi ve gelişmesi için bazı faktörlerin olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Bu faktörleri önem sırasına göre; güvenlik, uygunluk/birlikte 

çalışabilirlik, erişim kolaylığı, zaman esnekliği, düşük etkileşim maliyeti, rahatlık ve 

kullanım kolaylığı, gizlilik, zaman ve emek tasarrufu, algılanan kullanışlılık, teknoloji 

inovasyonu olarak sıralamışlardır (Faisal ve Khan, 2016, ss. 930–931). Dolayısıyla ifade 

edilen faktörlerin uygun şartlar altında işletmelere ve bireysel kullanıcılara sunulmasının 

u-pazarlamanın yaygınlaşmasında etkin rol oynayacağı savunulabilir.  

Yukarıda ifade edilen tüm engelleyici unsurlar aşağıda gösterildiği (Tablo 2.3) gibi 

tablolaştırılmıştır.  



133 

 

 

 

Tablo 2.3. U-Pazarlamaya İlişkin Bazı Kısıtlar ve Engeller 

Engelleyen/Sınırlayan 

Faktörler 
Açıklama 

Standartlar 
Kullanılan teknolojilerin her zaman ortak bir dilde/şekilde 

çalışmaması 

Gizlilik/Güvenlik/Güven Her türlü bilginin istenmeyen tarafların eline geçme olasılığı 

Sistemler/ Bütünleşik 

Olmama 

Çeşitli u-ticaret uygulamalarının kendi içinde farklılıklar barındırması 

dolayısıyla sistemler boyunca kontrol eksikliğinin oluşabilmesi ve 

sistemler arası uyumsuzlukların oluşması 

Sadelik 
U-pazarlama sistemlerinin henüz arzulandığı kadar kullanım kolaylığı 

sunamaması, karmaşık olabilmesi, basit olmaması, v.b. 

Altyapı Etmenleri 
Teknoloji altyapılarının veri transferleri konusunda farklı hızlarda 

işlev sunması, vb. 

Donanım Etmenleri Cihazların hafıza, enerji ve işlem güçlerinin bazen sınırlı olması 

İnsan ve Bilişim Arayüzleri İnsanların ve teknolojilerin etkileşim ara yüzlerinin getirdiği engeller 

Kültürel Etmenler 
Farklı kültürlerin u-pazarlama ile birlikte ilişkili teknolojilerine farklı 

bakış açılarına sahip olması 

Yasal Etmenler Düzenleyici yasaların olmaması 

İş Modeli Kısıtları Kazan kazan anlayışına sahip olmayan iş modellerine uygun olmama 

Uygun Olmayan Ödeme 

Biçimleri 
Ödeme biçimlerinin ilgili yasalar ile uyumlu olmaması 

Yüksek Yatırım Maliyetleri Mevcut teknolojilerin ilk yatırım maliyetinin yüksek olması 

Tüm Sistemlerin Kontrol 

Edilememesi 

Tüm u-ticaret sistemlerinin ve teknolojilerinin kontrolünün mümkün 

olmaması 

 

Engellerin başında gelen gizlilik faktörü ile birlikte ülkelerin u-pazarlama 

ekosisteminin gelişmesi için uygulamaya geçirmesi gereken yasal faktörlerin u-

pazarlamanın gelişmesinde ve olumsuzlukları ortadan kaldırmasında etkisi 

bulunmaktadır. Bu açıdan gizlilik faktörü ile birlikte yasa faktörüne değinmekte fayda 

vardır. Çalışmada kullanıcı tercihleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülen 

güven faktörüne detaylı olarak yer verilecektir. 

2.6.1. Gizlilik 

Bireylere yönelik bilinmesi istenen konularda gereken kontrol etme gücü  olarak 

tanımlanan gizlilik (mahremiyet) (Lessig, 2006, s. 202), u-pazarlamayla doğrudan ilişkili 

olan önemli bir konudur. Teknolojik gelişmelerden önce işletme ve tüketiciler arasında 
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dikkat edilmesi gereken konuların başında yer alan gizlilik e-ticaret, m-ticaret ve u-ticaret 

ile birlikte daha sık karşılaşılan bir sorun halini almıştır (Sheng vd., 2008, s. 351). Her 

yerde bilişim teknolojileri ile birlikte tüketicilere yönelik daha çok kişiselleştirilmiş 

ürünler sunmak isteyen pazarlamacılar, geniş kapsamlı ve kişiye özel bilgilere ulaşmakla 

birlikte, tüketicilerin gizlilik kaygılarını daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarmaktadırlar. 

Gizlilik kaygıları güden tüketicilerin güvenlik ve güven konularında işletmeye karşı 

olumsuz bakış açısına sahip olabileceğini, böylelikle bu teknolojiler kullanılarak 

yürütülen pazarlama faaliyetlerinin tüketiciler arasında ve dolayısıyla işletmeler arasında 

da gelişmesinin sınırlı olacağını belirtmek gerekmektedir (Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon 

Nah, 2004, ss. 748–751). Tüketicilerin kaygıları dolayısıyla pazarlama yöneticilerinin 

gizlilik faktörüne pazarlama bağlamında daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir 

(Krumm, 2011, s. 70). Gizlilikleri konusunda gereken önlemlerin alındığı ve daha iyi bir 

alışveriş faydası sunulduğu zaman tüketicilerin u-pazarlama uygulamalarını 

benimseyebileceği öngörülebilir (Kourouthanassis ve Roussos, 2003, s. 4; Sheng vd., 

2008, s. 351). Gizlilik kavramı, güvenlik ve güven kavramlarıyla yakın ilişkili olup, 

gizliliğin korunması güvenlik ihtiyacını meydana getirirken, gizliliğin ve güvenliğin 

sunulması tüketicilerin işletmelere olan güvenini sağlamaktadır (Galanxhi-Janaqi ve Fui-

Hoon Nah, 2004, s. 752).  

U-pazarlama faaliyetleri boyunca kullanılan her yerde bilişim teknolojileri günlük 

hayatın bir parçası haline gelirken, aynı zamanda görünmez olmaktadırlar. Tüketicilere 

yönelik gereken özelleştirilmeler bu sayede yapılabilirken, gizliliği ihlal edebilen 

bilgilerin kullanılması ve bu bilgilerin sürekli depolanması gerekmektedir. Dolayısıyla 

tüketicilere ait bilgiler kullanılırken, gizlilik ihlallerinin engellenmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır (K. J. Lee ve Ju, 2007a, s. 2). Uygulamada bazlı güvenlik yöntemleriyle, 

yapılabilecek yetkilendirme ve kısıtlamalar sayesinde bireylerin istedikleri konularda 

gereken güvenlik kontrolünün sağlanması mümkün olabilir (Venkataram ve Babu, 2008, 

s. 248).  

2.6.2. Güvenlik  

Her türlü tehdit ve tehlikeden uzak olma durumu olarak ifade edilebilen güvenlik 

(Faisal ve Khan, 2016, s. 930),  bilişim güvenliği ile ilişkili olarak istenilen zaman aralığı 

içinde yetkisiz erişimlerin engellenmesi ve yapılmak istenen değişikliklerin 
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yapılamaması olarak ifade edilmemektedir (Pfleeger ve Pfleeger, 2002, s. 7). Elektronik 

ortamda gerçekleşen ticaret ve pazarlamanın anarşik yönüne karşı savunmayı gösteren 

güvenlik, u-pazarlamada yoğun bir şekilde kullanılan her yerde bilişim teknolojilerinin 

özellikleri dolayısıyla süreçlerin ve işlemlerin güvenlik yönüne yoğun bir şekilde dikkat 

edilmesini gerekli kılmaktadır (Keegan vd., 2007, s. 313). 

2.6.3. Yasalar 

U-pazarlama alanında kaydedilen gelişmeler ile birlikte kanun yapıcıların gizlilik, 

güvenlik konularına ilişkin kurallar getirerek taraflar arasında oluşabilecek sorunlara 

yönelik bazı yükümlülükler getirmesi beklenmektedir. U-pazarlamanın gerçekleşmesi 

için gereken her yerde bilişim teknolojilerinin özellikleri bazı ihlallerin yapılmasına, 

muhtemel anlaşmazlıkların meydana gelmesine, vb. durumlara yol açabilmektedir. Bu 

açıdan ihlallerin önüne geçmek ve bilgi kullanımında gereken sınırların ortaya 

konulabilmesi için u-pazarlama bağlamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsayan yasal 

düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Pitkänen, 2006, ss. 157–160). 

2.6.4. Güven 

Güvenin sözlük tanımları "güven", "itimat" ve "emin olunan inanç" gibi terimleri 

içerir. Güvenin birçok kullanımında ortak olan bir unsur olarak beklenti veya 

öngörülebilirlik kavramı gösterilebilir. Ancak beklenti veya öngörülebilirlik güvenin 

günlük anlamını karakterize etmek için kesin olarak yeterli değildir. Bu durumu sigorta 

şirketlerinden elde edilebilecek basit bir bilgi ile belirli bir günde kaç kişinin öleceğini 

yakın doğruluk düzeyiyle tahmin edebilme arasında ilişkilendirmek mümkündür. İlgili 

durumda yine de belirli günde tahmin edilen sayıdaki kişinin ölecek olmalarına mutlaka 

güvenilemez. Güven motivasyonel anlamlılık ve öngörülebilirlik kavramını içermekte 

olup, kişinin bir şey olacağı beklentisi varsa ve bu olay motivasyonel bir ilgiyse, güven 

kavramının kullanılması yerinde olur  (Deutsch, 1958, s. 265). 

İnsan ilişkilerinde oldukça önemli olarak kabul edilen güven, işletmeler ve 

tüketiciler arasında gerçekleşen iletişim ve etkileşimlerde de oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Güven bireylerin savunmasız olarak gördüğü durumlarını başkalarına açığa 

çıkarması ve karşılığında başkalarını yakından tanımasını sağlar. Güven ortamı insanlar 

arasındaki iş birliğini kolaylaştırır ve birlikte çalışmayı teşvik eder. Aksi halde zarardan 
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korunmak için tüketilecek olan kaynaklar çeşitli yapıcı amaçlar doğrultusunda 

yönlendirilebilir (Friedman, Khan, ve Howe, 2000, s. 34). 

Güven öznel bir beklenti içerdiğinden, birkaç faktör tarafından belirlenir.  

Güvencinin bireysel özellikleri, temel güven duyma istekliliği, bireysel deneyimi ve 

başka biri tarafından güvenilir olarak görülmesi veya bir sistemin güvenliği ile 

başkalarının deneyimi güvenin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır (Grabner-

Kraeuter, 2002, s. 44). Bu faktörler ile beraber bağlamsal veya durumsal faktörler daha 

çok kritik öneme sahiptir (Rousseau, Sitkin, Burt, ve Camerer, 1998, s. 400)  

Dijital ortamlarda gerçekleşen etkileşimler insan aktörlerinin ve teknolojik 

sistemlerin karmaşık bir halini ifade etmektedir. Bu karmaşıklık doğrultusunda kimlerle 

veya nelerle konuşarak anlamlı bir güven ilişkisinin kurulabileceği sorusu sorulabilir. 

İlgili soruya sistemler, sistem geliştiricileri, tasarımcılar, işletmeler, diğer kullanıcılar vs. 

olarak çeşitli cevaplar verebilmek mümkündür. İlgili cevaplamalar yapılırken olumlu 

veya olumsuz durumlar olmasına rağmen işletmeler arasında güven unsurunun hala 

devam ettiğinin dikkate alınması gerekmektedir. İnsan unsuru olması dolayısıyla bilinç 

faktörünün güven duyma üzerinde etkili olduğu, bu sebeple güven teşkil ettiği açıktır. 

Ancak tüm bu durumların teknoloji ve sistem unsurları için söylenebilmesi güç olmakla 

birlikte, teknolojilerin garanti vadeden olarak veya bilince sahip yapıları olmaması 

dolayısıyla güven oluşturmada henüz yetersiz algılanabileceği belirtilebilir. Dolayısıyla 

insanların teknolojilere değil insanlara güven duyabildiklerinin altının çizilmesi 

gerekmekte olup, teknoloji ve sistemlerinin getirebileceği problemler karşısında 

insanların muhatap olarak başka insanları görmek istediklerinin ifade edilmesinde fayda 

vardır (Friedman vd., 2000, s. 36).   

Güven, belirsizlik ve risk koşullarında özellikle önemli bir faktördür. Dijital 

ortamlarda alışveriş, geleneksel alışverişten daha fazla belirsizlik ve risk içermektedir. 

Ayrıca tüketici satın almadan önce bir ürünün kalitesini fiziksel olarak kontrol edemediği 

için güven duyması zorlaşmaktadır. Davranışları ve bunun nedenleri tahmin edilmesi zor 

olabilecek bir tarafa (dijital ortamlardaki işlemeler gibi) hassas kişisel ve finansal bilgileri 

çevirim içi ağlar üzerinden göndermenin güvenliğini ve emniyetini takip edememektedir. 

Bu açıdan dijital ortamlarda güven duyma unsuru gittikçe daha çok önem kazanmaya 

başlamıştır (M. K. O. Lee ve Turban, 2001, s. 77). 
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Şekil 2.12. Güvenin Oluşturulmasına Yönelik Genel Model 

Kaynak:  Hoffman, Lawson-Jenkins ve Blum, 2006, s. 97 

Her yerde bilişim unsurları kullanılarak tüketicilere değer sunulan günümüz 

şartlarında güvenin oluşması çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Hoffman 

vd. (2006) bu doğrultuda genel bir güven modeli ortaya koymuşlardır. Modele göre 

önceki bilgilerden yola çıkarak bireylerin bilgiye ulaşabilmeleri, bilgileri 

doğrulayabilmeleri, deneyime sahip olmaları ve güven duyanlardan ilgili güvenlerinin 

taraflarına iletilmelerine gereksinim duyulması gibi unsurlar güvenin oluşması için 

gerekir. Ancak bunların yanında güvenin günümüz şartlarında oluşabilmesi için 

bireylerin güvenliklerinin sağlanmasına, ilgili unsurların hazır bulunabilir olmasına, 

emniyetin sağlanmış olmasına, gizlilik kaygılarının giderilmesine, teknolojik unsurların 

güvenilir olmasına ve tüm unsurların kullanılabilir durumda olmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Böylelikle güvenin oluşması geniş bir açıdan mümkün olabilirken, ilgili 

faktörlerden bir veya birkaçının olumsuz şekilde olması/algılanması güvenin meydana 

gelmesi üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilir (Hoffman vd., 2006, ss. 96–99). 

Alınan bilgilere nitelikli değer verme olarak dikkate alınabilen güven (Shankar ve 

Arbaugh, 2002, s. 2), elektronik ticaretin gelişmesiyle birlikte u-pazarlama alanında 

tüketicilerin işletmelere yönelik tutumları üzerinde etkiye sahip olmuştur. Her yerde 

bilişim teknolojilerinin özellikleri dolayısıyla, tüketicilerin güvenliğinin sağlanarak, 

gizlilik konusunda kaygılarının giderilmesi ve böylelikle tüketicilerin u-pazarlama 

yaklaşımlarına güven duymaları beklenebilir ( Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004, 

s. 751; Faisal ve Khan, 2016, s. 931). U-pazarlama ve teknolojilerine duyulan güvenin 
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artması, u-pazarlama bağlamında sürdürülen faaliyetlerin yaygınlaşmasında önemli rol 

üstlenebilir (Langheinrich, 2003, s. 1). 

2.7. DÜNYA’DA U-PAZARLAMA 

U-pazarlamanın genel olarak gelişimi, faaliyetlerin gerçekleşmesini mümkün kılan 

her yerde bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla bu 

teknolojilerin geliştiği ülkelerde u-pazarlama uygulamalarına geçişin diğer ülkelere 

kıyasla daha erken olabileceğini öngörmek mümkündür. Ülkelerin vatandaşlarına yaygın 

bir şekilde ulaşabilecekleri hizmetleri sunabilmeleri, mevcut yaşam kalitelerinin 

arttırılması, anlık ve gerçek zamanlı ihtiyaçlarına yanıt verebilme gibi çeşitli konularda 

her yerde bilişim teknolojilerine yatırım yapma ihtiyacının olduğu açıktır (H. J. Lee ve 

Kim, 2007, s. 425). Bu açıdan her yerde bilişim teknolojileri insanlara değer sunmak ve 

ihtiyaçlarını gidermek için çok çeşitli şekillerde kullanılabilmektedir.  Bu teknolojileri 

geliştiren ve kullanan ülkelerin başında Güney Kore, Japonya, Amerika, Kanada, 

(Veenstra vd., 2013, s. 23) Almanya ve Birleşik Krallık ülkeleri gelmektedir (Murakami, 

2004, s. 9). 

Öncü ülkelerin başında gelen Güney Kore, her yerde bilişim teknolojileri ve ilişkili 

olarak ticari faydalarını da içine alan bazı çalışmalara dünyada öncülük etmektedir. Bu 

çalışmalar içinde ev teknolojileri ve hizmetleri, finans, kamusal hizmetler, sağlık, işletme, 

eğitim, şehir vb. konular yer almaktadır (M. Kim vd., 2010, ss. 1260–1262). Benzer 

şekilde Jopanya’da da sağlık, gıda, güvenlik, finans, işletme, eğitim, kamu hizmetleri, 

gibi alanlarda yatırımlar yapılmaktadır. Bireylerin ihtiyaçlarına göre mobil ve diğer çok 

çeşitli cihazlar üzerinden çözümler üretilmeye ve ulaştırılmaya çalışılmaktadır  

(Murakami, 2004, s. 2). Bu ülkelerde gerçekleştirilen girişimlere örnek olarak Japonya’da 

faaliyet gösteren NTTDoCoMo gösterilebilir. Bu girişim ile kullanıcılar, çok çeşitli 

bilgilere ve ürünlere her yerden ihtiyaca göre ulaşabilmektedirler (Islam ve Fayad, 2003, 

s. 89). Akıllı şehircilik projesiyle, Güney Kore’nin başkenti Seul’de yaşayan bireylerin 

hayatını kolaylaştırmak, sürdürülebilir kılmak, çevreci ve kültürel bağlarla iç içe geçmiş 

modern bir şehir oluşturmak amacıyla, alt ve üst yapılarıyla örnek bir u-Seul şehri 

kurulmuştur (J.-S. Hwang ve Choe, 2013, s. 6). 
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U-pazarlama ve teknolojileri ile ilişkili konularda Amerika Birleşik Devletleri 

işletme, sağlık,  kamu hizmetleri, eğitim, finans, vb. çeşitli alanlarda devlet ve özel sektör 

yatırımlarının yapıldığı ülkelerin başında gelmektedir (Veenstra vd., 2013, ss. 35–40). 

Berkeley, MiT, Georgia gibi üniversitelerde yapıların araştırma ve geliştirmeler u-

pazarlamada kullanılan teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunmuştur (Krumm, 2016, 

ss. 15–19). Ticari açıdan ABD’de her yerde bilişim alanında kaydedilen gelişmeler bazı 

niş iş alanlarının ortaya çıkmasına, mevcut iş alanlarında ise belirgin ilerlemelerin 

kaydedilmesine yol açmıştır (Islam ve Fayad, 2003, s. 89). ABD’de Apple, Google, 

Microsoft, IBM gibi işletmeler de benzer şekilde u-pazarlama teknolojilerini kullanarak 

tüketiciler için çeşitli kolaylıklar sunmakta ve değer yaratmaktadırlar. Apple işletmesinin 

tüketicilerin hizmetine sunduğu bluetooth teknolojisi aracılığıyla iletişim kuran iBeacon 

uygulaması bireyin konumuna göre ürünlere ulaşma ve haberdar olma, bilgilenme, 

hizmetlerde faydalanma, etkileşim kurma, yönetme gibi pek çok eylemi gerçekleştirme 

imkânı tanımaktadır. Böylelikle bireylere çok yönlü bir pazarlama deneyimi yaşama 

fırsatı sunulmaktadır (N. Newman, 2014, ss. 222–225). Bu niş iş biçimi daha sonra 

dünyadaki diğer ülkelerde de kullanıma sunulmuştur. Kanada’da ise BlackBerry 

işletmesi, tüketicilere sunduğu akıllı telefon çözümleri ile çeşitli ağlara bağlanabilme ve 

uygulamalarla pek çok faaliyeti yerine getirebilme özellikleri sayesinde, kesintisiz bir 

şekilde işletmelere ve tüketicilere ticari hususlarda kolaylıklar sunan işletmelerin başında 

yer almaktadır. Telefonlara yüklenebilen uygulamalar aracılığıyla mobil telefonlar, çok 

çeşitli alanlarda kullanılabilir hale gelmiş olup, BlackBerry markasını bu konuda ilk 

markalar arasında göstermek mümkündür (McGuigan ve Manzerolle, 2014, ss. 16–19).  

U-pazarlamada kullanılan teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi ve ticari açıdan 

kullanılması noktasında Almanya ve İngiltere gibi ülkeler öncülüğünde Avrupa Birliği 

(AB) ülkeleri özel sektör ile birlikte dünya çapında bu alanda söz sahibi olmak için 

çalışmalar yürütmektedirler (BMWi/BMBF, 2007, s. 8). AB ülkeleri içinde bu 

teknolojilerin geliştirilmesine önem verilirken, günlük hayatta tüketicilerin yaşamlarına 

değer katmak için üretim, bankacılık, yazılım, iletişim, sağlık, şehircilik, işlemecilik, 

tüketici servisleri gibi çeşitli alanlarda bu teknolojileri kullandıkları görülmektedir 

(ISTAG, 2005, s. 46; Veenstra vd., 2013, s. 78). AB bölgesinde Nokia, P&G, ATMEL ve 

bazı öncü üniversiteler ile birlikte yürütülen MyGrocery projesi sayesinde süper marketler 

içinde dinamik olarak tüketici yönlendirmeleri ve deneyim zenginleştirmeleri yapılırken, 
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tüketicilerin ihtiyaçlarının en iyi şekilde tespit edilebilmesi için yenilikçi yaklaşımlar 

kullanılmaktadır (Roussos vd., 2003, ss. 203–209).  

2.8. TÜRKİYE’DE U-PAZARLAMA 

Her yerde bilişim unsurlarının kullanılması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi 

konularında Türkiye’de de kamu öncülüğünde bazı çalışmalar yürütülmektedir. Mevcut 

çalışmalar yürütülürken küresel ölçekte önemli olarak kabul edilen akıllı telefonlar, 

iletişim sistemleri, giyilebilir teknolojiler, otonom unsurlar, endüstri 4.0, robotik, 

sensörler, büyük veri, bulut sistemleri gibi unsurlara yer verilmektedir. Ancak Türkiye’de 

veri yedekleme altyapısının yetersiz olduğu, öncü firmaların eksikliğinin yaşandığı, 

yeterli ihtisaslaşmanın olmadığı, endüstri 4.0 teknolojilerinde iç pazar ağırlıklı 

faaliyetlerin yürütüldüğü, teknoloji altyapı eksikliğinin olması  gibi durumlar mevcuttur 

(MARKA, 2019, ss. 14–16). İleriye dönük olarak bilişim unsurlarının geliştirilmesi ve 

gereken altyapıların sağlanması için Türkiye on birinci kalkınma planında  bu konulara 

yer verilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 

2019, ss. 113–119). Türkiye’nin bilişim teknolojileri alanında sahip olduğu üretim ve 

pazar potansiyeli ile gelişmiş ülkelere kıyasla geride olmadığının ve gelişmekte olan 

ülkeler ortalamalarında olduğunun belirtilmesinde fayda vardır (Invest.gov.tr, 2019, ss. 

4–37). 

U-pazarlamanın her yerde, özel, evrensel ve birleşik boyutlarını içeren 4u özelliği 

ekseninde uygulanabilirliği ve tüketiciler tarafından kullanılabilirliği dikkate alınarak, 

mobil akıllı telefonların bu konuda önemli cihazlar olduğunun söylenmesi mümkündür. 

Akıllı mobil telefonlar aracılığıyla pek çok eylemi gerçekleştirmek ve çok yönlü veri 

akışını çeşitli bağlantı türleri sayesinde sağlamak mümkün olabilmektedir (Junglas ve 

Watson, 2003b, ss. 17–19). Aktif mobil cihaz kullanımının oranının 59,05 milyon kişi ile 

%73’e ulaştığı Türkiye, Dünya’da bu alanda 24. sırada yer almaktadır. Yine günlük 

hayatta kullanılan cihazlar içerisinde kullanım oranlarına göre sırasıyla %98 ile mobil 

cihazların, %77 ile akıllı mobil telefonların, %48 ile laptop ve bilgisayarların, %15 ile 

akıllı televizyonların, %9 ile giyilebilir teknolojilerin yer aldığı görünmektedir. Mobil 

cihazlar ile en çok iletişim, içerik, harita, oyun ve bankacılık servislerinin yoğun 

kullanıldığı belirtilmektedir (We Are Social, 2018). Bu veriler ile birlikte mobil akıllı 
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cihazların u-pazarlama için önemi dikkate alınırsa, Türkiye’de u-pazarlama çaba ve 

kullanım oranlarının gelişmesi için önemli fırsatların olduğu söylenebilir.  

Türkiye’de u-pazarlama bağlamında yapılan çeşitli pazarlama uygulamaları 

mevcuttur. Devlet tarafından hayata geçirilen e-devlet uygulaması ile yer ve zaman 

sınırlaması olmadan çeşitli cihazlar üzerinden devlet hizmetlerine ulaşabilme örnek 

olarak gösterilebilir (Türkiye.gov.tr, 2019). Akıllı şehircilik konusunda da Samsun gibi 

bazı şehirlerde çalışmalar bulunmakta olup altyapı hazırlama konusunda bazı iş birlikleri 

yapılmaktadır (Sputniknews.com, 2018). Ürünler konusunda görme engelli bireylerin 

günlük hayatlarını kolaylaştırmaya çalışan Vestel-WeWalk ürünü, Türkiye’de niş bir 

pazarda kullanmak için geliştirilen akıllı bir ürün olarak yer almaktadır (Vestel.com, 

2018). Diğer taraftan ulaşım konusunda bireylerin konumuna göre ulaşım hizmeti sunan 

servisler (BiTaksi, İTaksi vb.) ile bankacılık alanında pek çok bankanın kullanıma 

sunduğu mobil bankacılık uygulamaları (Garanti Mobil, İşCep, Yapı Kredi Mobil vb.) ve 

ödeme/transfer biçimleri (QR, NFC vb.), ödeme yöntemleri (TROY, GarantiPay vb.) 

kullanılan diğer örneklerdir.  

Türkiye’de u-alan özelliklerini kullanarak pazarlama faaliyetlerini sürdüren başka 

girişimler de bulunmaktadır. Pek çok alışveriş platformu (LcWaikiki, Migros vb.) fiziksel 

ve elektronik ortamda aynı anda hizmet verirken yüz yüze, web sayfası ve mobil 

uygulamalar üzerinden tüketicilere değer sunmaya çalışmaktadırlar. Dijital ortamda 

alışveriş hizmeti sunan bazı markalar (Hepsiburada.com, N11.com) tüketicilerden elde 

ettikleri bilgileri kullanarak kişiselleştirmiş alışveriş deneyimi sunmaktadırlar. Hizmet 

alanında elektronik olarak bilet satın alma ve check-in hizmeti sunan bazı girişimler ( 

THY, Pegasus vb.) ile fiziksel olarak bilet alma ve check-in ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. 

Medya alanında çok çeşitli cihazlar üzerinden herhangi bir kısıtlama olmadan medya 

içeriklerine erişmeyi mümkün kılan yatırımlar bulunmaktadır (Bein Medya, Youtube, 

Bundle vb.). Tarım alanında yapay zekâ destekli teknolojiler ile sensörler vasıtasıyla elde 

edilen veriler, ihtiyaca göre analiz edilerek gereken müdahalelerin yapılmasını mümkün 

hale getirmektedir (Log.com, 2019). Diğer taraftan uluslararası pazarlarda faaliyet 

gösteren, çeşitli markaların u-pazarlama konusunda tüketiciler için değer sundukları, yer 

ve zaman sınırlamalarını ortadan kaldırdıkları, pazarlama konusunda kullanım 
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kolaylıkları getirdikleri, kişiye göre özelleştirmeleri mümkün kıldığı uluslararası bazı 

yatırımlar da ( ZipCar, LetGo, Uber, Visa, Amazon, Toyota vb.) mevcuttur. 

2.9. U-PAZARLAMA VE TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

U-pazarlama ve ilişkili 4u özellikleri, tüketiciler için çeşitli avantajlar sunma 

potansiyeline sahip olmakla birlikte aynı zamanda tüketiciler üzerinde bazı etkilere de 

sahiptir. Bu özellikler ve teknolojiler tüketicilerin dönüşmesine, davranış biçimlerinin 

değişmesine neden olmaktadır. U-pazarlama tüketiciler için herhangi bir yerde, herhangi 

bir zamanda, sürekli bir şekilde mal ve hizmetlere erişebilme olanağı sunmaktadır (Asahi, 

2010, s. 1435).  

Pazarlamada u-alan özellikleri ile fiziksel sınırlamaların ötesine geçebilme durumu, 

tüketicilerin ürünlere engeller olmadan erişmesini mümkün kılan bir özellik olarak ön 

plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda çeşitli cihaz ve bağlantı seçenekleri sayesinde 

bağlanabilme kavramı dönüşerek, geniş bir açıdan ve düşük maliyetle her yerde 

bağlanabilme olarak evrilmiştir. Böylelikle kamusal alanlar, özel alanlar, iş alanları, toplu 

yaşam alanları gibi çeşitli alanlar tüketicilerin ürünlere ulaşabilmesi için genel olarak 

kullanılabilen alanlar olarak pazarlamada dikkate alınmaya başlamıştır. Kullanılan 

teknolojiler vasıtasıyla elde edilen ürünlere kolaylıkla ulaşabilme olanağı, tüketicilere 

herhangi bir zaman zarfı içinde ve herhangi bir yerde ihtiyaç ve isteklerini giderebilme 

olanağını sunmaktadır (Murakami, 2004, ss. 6–7). 

U-pazarlama ile birlikte işletmeler ve tüketiciler arasında gerçekleşen etkileşimin 

daha çok bilgiye dayalı olarak gerçekleşmesi, tüketiciler için pek çok faydanın 

sunulabilmesi olanağını beraberinde getirmektedir (Mannan, 2013, s. 2). Yeni tüketiciler 

olarak ifade edilen bilgi çağındaki tüketici kitlesi ürünlere ilişkin fiyat, özellik, marka, 

yorum gibi çeşitli bilgilere engellemeler olmadan ulaşabilmekte ve kendilerine bilgisel 

açıdan yetebilir düzeye gelmektedirler. Çeşitli bilgilere ulaşabilme seçenekleriyle kendi 

kendine yetebilir düzeye gelen yeni tüketicilerin, doğrudan işletmeye olan sadakat düzeyi 

farklılık gösterebilirken, işletmelerden beklentileri de bu doğrultuda farklılık 

göstermektedir (Kourouthanassis ve Roussos, 2006, s. 151). Teknolojilerin sunduğu 

kolaylıklar neticesinde tüketicilerin belirli görevleri/eylemleri gerçekleştirme, mal ve 



143 

 

 

 

hizmetlere ulaşma gibi faaliyetlerini daha basit bir şekilde yerine getirebileceğini 

öngörmek mümkündür (Junglas ve Watson, 2006, s. 586).  

Teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin ticari alanda kullanılması ile birlikte 

tüketiciler işletmeler karşısında daha çok güce sahip olurken, işletmeler tarafından 

görünmek istemedikleri taktirde  görünmez olabilme olanağına da kavuşmaktadırlar 

(Cox, 2004, s. 31).  Bilgiye sürekli erişebilme imkanına kavuşan tüketicilerin satın alma 

kararları verirken zaman baskısı ve ilişkili olarak alışveriş stresini daha az 

hissedebildiklerini belirtmek gerekir (Roussos vd., 2003, s. 215). U-pazarlama 

bağlamında izlenmesi muhtemel pazarlama türleri ile birlikte tüketicilerin alışveriş 

deneyimleri yeniliklere açık, maddi faydalar sunabilen, verimli ve hazcı deneyimlere 

dönüşebilir (Hsia vd., 2018, s. 85). 

U-pazarlama ile birlikte tüketicilerin ürün tercihlerinde bazı belirgin değişimlerin 

yaşanması mümkün olabilmektedir. Yüksek düzeyde gerçekleştirilmesi mümkün olabilen 

kişiselleştirmeler sonucu, tüketicilere her konuda daha fazla değer sunulabilirken 

(Mannan, 2013, s. 2), bu durumu göz önünde bulunduran tüketicilerin, günlük 

yaşantılarında bazı tercihlerini/davranışlarını (ev telefonu kullanmama, kişisel ürünlere 

öncelik verme vb.) değiştirebileceğini de ifade etmek mümkündür (Watson vd., 2002, s. 

344). Ürünlere ulaşmada yer ve zaman sıkıntısı yaşamayan tüketicilerin talepleri anlık 

gelişen veya anlık giderilebilen talep formuna bürünebilmektedir (Cox, 2004, s. 31). 

Tüketicilerin ihtiyaçlarına, özelliklerine, yer-zaman faktörüne, bilinç düzeylerine 

göre farklılaştırılarak uygulanabilen u-pazarlama, tüketicilerin memnuniyetini arttırıcı rol 

üstlenebilmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına en 

uygun çözümler sunulabilirken, tüketicilerin bu çözümlere ulaşması noktasında uygun ve 

yenilikçi tutundurma yöntemleri aracılığıyla haberdar olabilmesi mümkün olmaktadır. 

Benzer yöntemler fiyatlandırmalar, ürün geliştirmeleri ve dağıtım için de kullanılabilir. 

Tüketiciler için özelleştirilmiş fiyatlar gibi kişiselleştirmeler yapılarak, onları daha çok 

memnun etmek mümkün olabilmektedir (Cox, 2004, s. 31).  

2.9. 1. U-Pazarlama ile Tatmin ve Sadakat İlişkisi 

E-ticaret ile başlayan ve m-ticaret ile gelişen dijital pazarlama alanı u-pazarlama ile 

birlikte yeni bir ivme kazanmıştır. Her yerde bilişim teknolojileri aracılığıyla tüketicilere 
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daha çok kişiselleştirmenin, evrensel kullanım seçeneklerinin, pek çok cihaz üzerinden 

birleşik ve kesintisiz veri akışının vb. olanakların yer zaman kısıtlaması olmadan 

sunulması pazarlama alanında tüketicilere yönelik daha çok değer sunulabilmesini 

kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan u-pazarlama ile birlikte işletmeler ile tüketiciler daha 

kolay bir araya gelebilirken, işletmelerin çeşitli olanaklar dahilinde tüketicileri 

kendilerine çekebilmeleri mümkün olmaktadır. Yürütülen faaliyetler ile birlikte 

tüketicilerden gerçek zamanlı geri dönüşler alınırken, çok çeşitli ve zengin veriler 

üzerinden tüketicilerin işletmeyi tercih etmesine çalışmak kaçınılmaz olmaktadır (Ojo, 

2017, s. 25). İşletmelerin tercih edilmesi tüketici tatmini ve sadakati ile ilişkili olan bir 

durumdur. Tatmin ve sadakat hem birbirleriyle hem de u-pazarlama ile ilişkili kavramlar 

olup, kavramsal olarak açıklanması ve u-pazarlama ile ilişkisinin ortaya konulması 

gerekmektedir. 

2.9.1.1. U-Pazarlama ve Tatmin 

Tatmin kavramı pazarlama literatüründe farklı şekillerde açıklanmaktadır. Tatmin, 

bir mal veya hizmetin kendisinin ya da özelliklerinin sunulmasına yönelik eksik veya 

fazlalıklar dahil olmak üzere ortaya çıkan keyifli bir tüketim seviyesini belirten yargı 

şeklinde tanımlanmaktadır (Oliver, 2014, s. 8). Bir başka tanımlamada ise tatmin 

tüketicinin belirli bir tüketim deneyiminden önceki beklentileri (veya bazı diğer 

performans normları) ile algılanan tutarsızlığın değerlendirilmesine ve ürünün satın 

alınmasından sonra algılanan fiili performansına verdiği cevabı olarak ifade edilmektedir 

(Day, 1984, s. 496). Bir başka tanımlamada da tatmin, müşteri tarafından bireysel 

özellikler veya sağlayıcıdan elde edilen hizmetlerin genel işlevselliği hakkında kendi 

beklentilerinin ne derece yerine getirildiğine dair deneyime dayalı bir değerlendirme 

olarak belirtilmektedir (Gerpott, Rams, ve Schindler, 2001, s. 253).  

Ürünlere yönelik genel olarak olumlu bir onaylamanın (ürün deneyiminin 

beklenenden daha iyi) tatmine veya hayal kırıklığına, olumsuz bir onaylamanın 

(beklenenden daha kötü) tatminsizliğe yol açtığı kabul edilir (Kotler, 2009, s. 101). Ancak 

ürünlere ilişkin performansın fark edilir derecede olumlu veya olumsuz olarak 

algılanmaması, tüketicilerde tatmin ve tatminsizlik konusuna kayıtsız kalınması 

sonucunda görülebilir (Day, 1984, s. 496). Tüketicilerin tatmin olması veya olmaması 

konusunda bazı öncüllerin yerine getirilmesi veya uygun olması gerekmektedir. 
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Öncüllerin uygun olması veya olmaması durumunda tatmin veya tatminsizlikle uyumlu 

sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

 

Şekil 2.13. Tüketici Tatmini Modeli 

Kaynak: Szymanski & Henard, 2001, s. 18 

Szymanski ve Henard (2001) tatmin üzerinde etkili faktörler ve tatmin sonrası 

ortaya çıkan durumlar üzerinde bir model (Şekil 2.13) ortaya koymuşlardır. Yaptıkları 

tatmin modellemesinde beklentiler, beklentileri boşa çıkarma, performans, etki ve eşitlik 

faktörlerinin tatmin düzeyleri üzerinde etkilerinin bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

Tüketicilerin ürünlere yönelik beklentileri, tatmin olma düzeylerini doğrudan etkileyen 

faktör olarak belirtilmektedir. Modelde beklentilerin boşa çıkması faktörü tüketicilerin 

beklentilerinin karşılanmaması olarak ifade edilirken, tatmini doğrudan etkileyen bir 

diğer faktör olarak performans ise ürünün tüketiciler için sundukları ile ilişkilidir. Bir 

diğer faktör olarak etki faktörü, duygusal ve bilişsel yönden tüketicilerin tatmin 

düzeylerinin etkilenebileceğini ifade etmektedir. Son olarak eşitlik faktörü ile bireyin 

tatmin olmasına yönelik girdi/çıktı oranının referans olarak alınan birey veya grupların 

girdi/çıktı oranına denk veya fazla olması olarak açıklanmaktadır. Modelde beklentiler ve 

beklentilerin boşa çıkması ile beklentiler ve performansın kendi aralarında ilişkili olduğu 

vurgulanırken, benzer şekilde performansın eşitlik ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. 

Tatmin veya tatminsizlik sonucu yeniden satın alma, negatif kulaktan kulağa iletişim ve 

şikâyet sonuçları elde edilmektedir. Yeniden satın alma davranışı aynı zamanda sadakat 

öncülü olarak kabul edilir (Szymanski ve Henard, 2001, s. 17). 
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Her yerde bilişim unsurları aracılığıyla tüketicilerin tatmin olması hususu ilgili 

teknolojilerin yaygın, nesnelerin içine gömülü ve görünmez olmaları dolayısıyla farklı 

şekilde dikkate alınabilir.  Bu durum çekiç ile çekiçleme işini yapan bireyin, bir çit yapma 

işi sürecinde her iki kavramı unutması örneği üzerinden açıklanabilir. Çekiç yalnızca 

çalışmadığında veya parmağa vurulduğunda dikkat çeken bir nesnesi haline gelmektedir. 

Etkili, tatmin edici bir çekiç, varlığını asla hissettirmeden işi yapan bir çekiç olarak ifade 

edilebilir. Günümüz bilgi işlem çağında tatmin noktasında temel olarak endişe duyulması 

gereken kişinin son kullanıcı olarak görülen bireyler olduğunun belirtilmesi 

gerekmektedir. Bu bireyler az veya çok olmak üzere deneyimleri yaşayan ve içerikleri 

kullananlar şeklinde faaliyetleri yerine getirenler olarak değerlendirilmektedir.  İlişkili 

olarak bireyler, sağlayıcılar, içerikler ve sistemler olarak bir arada yer alan unsurlar 

arasında ayrımlar yapılmaktadır. Ancak teknolojinin görünmez, gömülü ve yaygın olması 

ile beraber bu ayrımın da ortadan kalktığı ve bireylerin tatmini için birlikte ele alınması 

gerektiği ifade edilmektedir (Sullivan, Scheepers, ve Middleton, 2009, s. 5). 

Bilgi iletişim teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler ile günlük hayatta sıklıkla 

kullanılmaya başlanan her yerde bilişim teknolojileri, tüketici tatminini etkileyen 

teknoloji kaynaklı önemli gelişmeler olarak gösterilebilir (Makarem, Mudambi, ve 

Podoshen, 2009, s. 136). Tüketicilerin tatmin düzeylerini belirgin ölçüde etkileyebilen bir 

faktör olarak her yerde bilişim teknolojilerinin mobil ve nesnelerin içine gömülü olmaları, 

çok yönlü olarak kullanılabilmeleri, işletme ile tüketiciler arasındaki ilişkileri dönüştürme 

potansiyeli taşıması dolayısıyla tüketici tatmini konusunda mevcut teorilerin dışında yeni 

tatmin teorilerinin geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır (Scheepers, Scheepers, 

ve Ngwenyama, 2006, s. 261).  
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Tablo 2.4. Her Yerde Bilişim Çevresi ve Geleneksel Çevrelere Göre Tatmin 

Farklılıkları 

Anahtar Özellikler Geleneksel Çevre Her Yerde Bilişim Çevresi 

Kullanıcı 

beklentileri, çevreye 

giriş 

Hizmet sunumu Anlık yaşam kalitesi optimizasyonu 

Kullanıcı içeriği 

gereksinimleri 

Belirli tanımlı faydacı, hedonik 

veya sosyal işlevlerle ilgili 

Durumla ilgili (yer, zaman, kullanım 

tarihi, kötü durum) 

Kullanıcı bağlamı 
Tek seferlik, tanımlanmış (faydacı, 

hedonik veya sosyal) bağlam 

Sürekli bağlam değişimi ve faydacı, 

hedonik, sosyal bağlamlar arasında 

birleşme 

Kullanıcı değer 

algıları 
Fayda odaklı Yaşam kalitesi odaklı 

Ortak kullanıcı grubu 

özellikleri (durağan) 

Teknolojiye yönelik önerilere 

dayanan demografik profiller (yaş, 

cinsiyet, erken benimseyen, yavaş 

ilerleyen, vb.) 

Yaşam kalitesi beklentilerine dayalı 

demografik profiller (yaşam evresi, 

mobilite, sağlık, gelir, geçmiş, vb.) 

Ortak kullanıcı grubu 

özellikleri (dinamik) 

Sistemdeki kullanıcı rolüyle 

belirlenir 

Sürekli değişen kullanıcı koşullarına ve 

sıkıntılarına göre belirlenir (genellikle her 

yerde bulunan teknolojinin kullanılması 

sonucu) 

Kritik içerik 

özellikleri 

Doğruluk, şekil, zamanındalık, 

kullanım kolaylığı 

Doğruluk, şekil, zamanındalık, kullanım 

kolaylığı, her yöne çekilebilir (tolerans 

seviyeleri dahilinde) - hepsi duruma özel 

İçerik sağlayıcı rolü Yerel, ilgili, denetleyici Uzak, hedeflemiş, katılımcı 

Tedarikçi-kullanıcı 

ilişkisi 
Süregelen, hiyerarşik, örgütsel Çok değişken, eşdeğerli, çok yönlü 

Kaynak: Sullivan vd., 2009, s. 8 

Sullivan, Scheepers ve Middleton geleneksel çevre ile her yerde bilişim 

teknolojilerinin var olduğu çevrelerde, tüketici tatminini etkileyen faktörleri literatür 

incelemelerine dayanarak belirledikleri anahtar özellikler doğrultusunda kıyaslamada 

bulunmuşlardır (Tablo 2.4). Bu kıyaslamaya göre her yerde bilişim çevresinde tüketici 

beklentileri anlık olarak kullanıcı yaşam kalitesini en optimum düzeye çıkaracak şekilde 

oluşurken, kullanıcı tatmininin durumsal koşullara (zaman, yer, geçmiş, kötü durumlar, 

vb.), tüketicinin bağlamına göre şekillendiği ve bu doğrultuda giderilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Tüketicinin ihtiyacı karşılanırken haz almasına, sosyal ihtiyacına ve fayda 

beklentisine yanıt verilmesi gerekmektedir. Her yerde bilişim çevresinde bireyin yaşam 
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kalitesi ön plana çıkarken, bu doğrultuda genel olarak bilinmesi mümkün uygun profil 

verileri (yaşam evresi, sağlık durumu, gelir vb.) kullanılabilmektedir. Ayrıca durumsal 

ihtiyaçların tespiti için dinamik olarak her yerde bilişim teknolojilerinden sürekli veriler 

elde edilebilir. Bu teknolojilerinin kullanıldığı çevrelerde içerik tüketiciye sunulurken 

duruma özel olmak şartıyla en doğru şekilde, zamanında, kullanım kolaylığı sağlayacak 

biçimde ve sunulurken çeşitli farklılıkların meydana getirilmesine (tolerans seviyeleri 

dahilinde) imkân verecek yönde esnekliklerin yapılması mümkündür. İfade edilen bu 

olanaklar tüketicilerin tatmin düzeylerini etkileyen önemli faktörler olarak 

değerlendirilebilir. Tüketici ile tedarikçi arasında ihtiyaçların en iyi şekilde tespit 

edilmesinden gereken esnekliklerin yapılmasına kadar geçen süreç boyunca tüketici 

olarak bireyler bu sürece eşit katılım gösterirken, tüketicinin tedarikçinin yakınında 

olmasına ihtiyaç duyulmayabilir ve uzaklık fark etmeksizin tüketici tüm süreçlerde aktif 

katılımcı rolü üstlenir. Bu durum diğer faktörlerde olduğu gibi tüketicinin tatmin düzeyini 

etkilemektedir (Sullivan vd., 2009, s. 8).  

Her yerde bilişim destekli sürdürülen pazarlama biçimleriyle müşteriler tasarım ve 

üretim sürecine aktif olarak katılım sağlayabildikleri için işletmelerin denemeden 

sunacakları ürün tekliflerden memnuniyet duyabilmektedirler. Böyle bir ortamda tatmin 

olma, müşterilerin dijital ortamlarda ürünlerden ve hizmet deneyimlerinden memnun 

kalması olarak ifade edilebilir. Memnuniyet sürecinde bireylerin çok yoğun bilgi 

demetinin ve yoğunluğunun altında kalmasına gerek duyulmamaktadır. Beklentiler ile 

ortaya çıkan sonuç arasındaki boşluğun azalması dolayısıyla memnuniyet artışından söz 

etmek mümkündür (Hong ve Wang, 2011, s. 193). 

Oliver (2014) tatmin ve sadakat arasında ilişki olduğunu ifade etmektedir. Tatmin 

öncesi beklenti ve tutumların önemli olduğunun bilinmesi gerektiği ve ürün kullanımında 

sonra memnuniyet duyma ile birlikte deneyime ilişkin yeniden tutumların ortaya çıktığını 

belirtmektedir. Deneyime ilişkin tatmin in meydana gelmesi ve ilgili tutumların olumlu 

olması sonrası sadakatin meydana gelebileceğini ifade etmektedir. Sadakatin 

oluşabilmesi için üründen beklenen performans seviyesinin tüketicilerin elde edeceği 

faydalara dönüşmesi gerekliliği vurgulanmaktadır (Oliver, 2014, ss. 425–426). 

Her yerde bilişim teknolojilerinin çeşitli alanlarda ve ticari işlerde aktif olarak 

kullanılması tüketicilerin yaşam kalitesine olumlu etkilerde bulunabilmektedir. Yapılan 



149 

 

 

 

bazı çalışmalarda bu teknolojilerin (RFID vb.) tüketici tatmini üzerinde olumlu etkisinin 

olduğu bulunmuştur (Dwivedi, Kapoor, Williams, ve Williams, 2013, s. 374). Diğer bir 

çalışmada ise her yerde bilişim teknolojileri ile desteklenen tüketicilere yönelik 

süreçlerde olumlu anlamda bir tatmin artışının kaydedildiği belirtilmiştir (C. Kim vd., 

2009, s. 445). 

2.9.1.2. U-Pazarlama ve Sadakat 

Bilimsel çalışmalarda sıklıkla karşılaşılması muhtemel bir diğer unsur olan sadakat 

kavramı, göreceli tutumlar ile tekrar eden müşteri olma arasındaki ilişki olarak ifade 

edilmektedir (Dick ve Basu, 1994, s. 102). Geniş bir tanımlamada ise sadakat kavramı 

durumsal etkilere ve davranışları değiştirme potansiyeline sahip pazarlama çabalarına 

rağmen, tutarlı bir şekilde gelecekte bir mal veya hizmeti yeniden satın alma veya 

işletmenin yeniden müşterisi olma konusunda ortaya konulan derin bağlılık olarak 

tanımlanmaktadır. Mevcut tanım içerisine “ her şeye rağmen ve ne pahasına olursa olsun” 

niteliği de eklendiği taktirde en son düzeyde ortaya çıkan sadakat tanımı elde edilmiş 

olmaktadır (Oliver, 2014, s. 432). İfade edilen tanımlamalar doğrultusunda sadık müşteri, 

mümkün olduğunda aynı işletmeden yeniden satın alan ve işletmeye karşı olumlu bir 

tutum öneren veya sürdüren bir müşteri tipi olarak ifade edilebilir (Kandampully ve 

Suhartanto, 2000, s. 346).  

Sadakat davranışlarının kendi içinde davranışsal sadakat, tutumsal sadakat ve 

birleşik sadakat olarak üç kategoride değerlendirilebileceği ifade edilmektedir. 

Davranışsal sadakat sürekli tekrar eden satın almalar ile desteklenen sadakat olarak ifade 

edilirken, tutumsal sadakat ise işletmeye yönelik duygusal ve psikolojik etkiler 

doğrultusunda ortaya çıkar. Davranışsal sadakat türünde aynı işletmeden tekrar eden satın 

alma davranışları görülürken, tutumsal sadakat türünde ise duygusal olarak işletmeye 

bağlılık olabilirken, somut anlamda işletmeden tekrar eden davranışlar 

görünmeyebilmektedir. Son olarak birleşik sadakat türünde ise hem davranışsal hem de 

tutumsal sadakat türlerine ilişkin özellikler aynı anda görünmektedir (Bowen ve Chen, 

2001, ss. 213–214). 
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Şekil 2.14. Müşteri Sadakat Modeli 

Kaynak: Dick & Basu, 1994, s. 100 

Sadakatin oluşumu ve sadakat sonrası sonuçları göstermek için Dick ve Basu 

(1994) literatür çalışmalarını dikkate alarak bir sadakat modellemesi (Şekil 2.14) 

geliştirmişlerdir. Modelde müşteri sadakati için olumlu bir tutumun oluşması gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Modellemede sadakatin kavramsallaştırılmasında bir işletmeye karşı 

tutum ile yeniden müşteri olma davranışları arasındaki ilişki anahtar konumdadır. Bu 

ilişki üzerinde sosyal normların ve durumsal unsurların etkileri bulunabilir. Diğer taraftan 

tutum ile yeniden müşteri olma ilişkisi üzerinde bilişsel, duygusal ve niyetsel öncüllerin 

etkisinin olduğu belirtilmiştir. Sadakatin oluşması noktasında tüm faktörler istenilen 

etkiyi gösterdiği taktirde  olumlu sadakat belirtileri olarak kabul edilen işletmeyi arama, 

başka işletmelere karşı direnme ve işletme lehine ağızdan ağıza iletişim davranışları 

görülebilir (Dick ve Basu, 1994, s. 100). 

Sadakat kavramının dijital ortamda duyulan e-sadakat ile farklılaştıran Srinivasan, 

Anderson ve Ponnavolu (2002), e-sadakati dijital ortamlarda tekrar eden satın alma 

davranışı olarak tanımlamışlardır. Dijital ortamlarda sadakati etkileyen unsurları genel 

olarak kişiselleştirme (bireylere yönelik özelleştirmelerin yapılması), temas etkileşimi 

(dinamik olarak taraflar arasında etkileşimin sağlanması), işleme/yetiştirme (işletmenin 

müşteriye yönelik satın alma derinliğini genişletmek için yaptığı etkileşimler), bakım 

(işletmelerin uzun vadeli etkileşimleri kolaylaştırmak için satış öncesi ve sonrası sistem 

ara yüzlerine verilen önem), ortaklık/sanal topluluk (sunulan ürünler ile ilgili tüketici 
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görüş ve önerilerinin diğer tüketicilerle paylaşılması), seçim (geleneksel perakendeciyle 

kıyasla online perakendecinin daha geniş ürün seçenekleri sunması), kolaylık (bir 

müşterinin web sitesinin ne kadar basit, sezgisel ve kullanıcı dostu olduğunu hissettiği) 

ve imaj (bir e-perakendecinin tüketicilerin zihninde kendisi için olumlu bir itibar ve 

oluşturması) olarak sıralamışlardır (Srinivasan, Anderson, ve Ponnavolu, 2002, ss. 42–

44).  

Sadakat kavramı, tatmin kavramı ile aynı şeyler olmayıp, aralarında yakın ilişki 

bulunmaktadır. Müşteri tatmini, bir müşterinin beklentilerinin belirli bir işlemle ne kadar 

iyi karşılandığını ölçer. Diğer taraftan sadakat kavramı ise bir müşterinin işletmeye tekrar 

geri dönme olasılığını ölçmekte ve aynı zamanda o kişinin arkadaşlarına tavsiyelerde 

bulunmak üzere işletme için ortak benzeri aktiviteleri gerçekleştirmeye ne kadar istekli 

olduğunu belirtmektedir. İşletmeler için tüketicileri tatmin edebilmek oldukça 

önemliyken, sadık müşteri kitlesine sahip olmak, tatmin olmuş tüketici kitlesine sahip 

olmaktan daha değerlidir (Bowen ve Shoemaker, 2003, s. 14).  

Sadakate ilişkin tanımlar, beklenti değerlendirme sürecine dayanan uzun vadeli ve 

değişmeyen davranış örüntüsünü desteklemektedir. Ayrıca, ürün veya hizmetlerin 

değerinin ve kalitesinin yalnızca rasyonel ve araçsal beklenti yerine getirme sürecinden 

kaynaklanabileceğini ve hiç kimsenin sürece müdahale edemeyeceğini 

varsaymaktadırlar. Bununla birlikte, her yerde bulunan teknolojiler ile destekli 

tüketicilerin katılımı yeni sadakat türü önerilebilir. İlgili teknolojiler müşteri sadakati 

hakkındaki mevcut perspektiflerde radikal, ancak görünüşte kaçınılmaz olarak değişiklik 

üzerinde kafa yormasını sağlayan katalizör görevi üstlenmektedir (Hong ve Wang, 2011, 

s. 188). 

Tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerine yönelik mal ve hizmetlerin sunulmasında önemli 

rol üstlenen u-pazarlama, kullanılan teknolojiler ve sunulan değerler aracılığıyla 

tüketicilerin tatmin ve sadakatleri üzerinde etkide bulunur. Böylelikle tüketiciler ile uzun 

dönemli ilişkiler kurulabilirken, tüketicilerin tatmin ve sadakatleri üzerinde arzu edilen 

değişiklikler meydana getirilebilir (Junglas ve Watson, 2003b, s. 19; Al-Haidary ve 

Mohammad, 2016, s. 1514;). Bu bağlamda yaygınlık ve kullanışlılık açısından akıllı 

telefonlara yüklenebilen uygulamalar işletmeler ve müşteriler arasındaki ilişkiyi 

geliştirme, tüketici tatmini ve sadakati oluşturabilme potansiyeline sahiptir ( Junglas ve 
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Watson, 2003a, s. 424; Mannan, 2013, s. 1; Bredican ve Vigar-Ellis, 2014, s. 236;). U-

pazarlama kapsamında uygulanabilecek pazarlama türleriyle müşteri sadakatini daha çok 

geliştirmek mümkün olmaktadır (Nakajima, 2002, ss. 2–3) 

Yeni tüketiciler olarak ifade edilen bilgi çağı tüketicileri, ürünlere ilişkin fiyat, 

özellik, marka, yorum gibi çeşitli bilgilere yer ve zaman sınırlaması olmadan 

ulaşabilmektedirler. Çeşitli bilgilere ulaşabilme seçenekleriyle kendi kendine yetebilir 

düzeye gelen yeni tüketicilerin, işletmeye olan sadakat düzeyi farklılık gösterebilirken, 

işletmelerden beklentileri farklılaşabilir (Kourouthanassis ve Roussos, 2006, s. 151). 

Diğer taraftan çok çeşitli ve tüketicilerin istek ve beklentilerini karşılayan özelleştirilmiş 

ürünlerin yer ve zaman sınırı olmadan tüketicilere sunulması, tüketicilerin daha çok 

tatmin olmasını mümkün kılarken, tüketicilerin belirli işletmelere sadakat duymaması 

gibi bir durumu da ortaya çıkarabilmektedir (Runnalls, 2006). 

  Her yerde bilişim teknolojileri ile destekli u-pazarlama faaliyetleri boyunca 

sadakat kavramına daha çok dikkat edilmesine ihtiyaç duyulduğu ve bu faaliyetlerin 

sadakat konusunda sıradan bakış açılarının değişmesini sağlayan bir katalizör görevi 

üstlenebileceği açıktır. Dolayısıyla u-pazarlama ile birlikte işletmeler tarafından sunulan 

mal ve hizmetlerin tüketicilerin tatmini ve sadakati üzerinde nasıl etkilerinin olduğunun 

araştırılmasında fayda vardır. 

2.10. U-BANKACILIK 

Günümüzde bankaların geldiği son bankacılık biçimini gösteren u-bankacılık 

finansal kesimler ve finansal kesimler ile etkileşim halinde olan taraflar için oldukça 

önemlidir. Bu kısımda u-bankacılığa, u-bankacığa geçiş sürecine ve diğer bankacılık 

biçimleri ile aralarındaki farklılığa değinilecektir. 

2.10.1. U-Bankacılık 

Bir banka finansal bir aracı olmakla birlikte, bir borçluya borç para vererek 

bankanın bilançosunda karşılığı olan bir mevduat yaratır. Bir bankacılık sistemi, topluma 

finansal hizmetler sağlayan bir grup veya kurumlar ağıdır. Bu kurumlar bir ödeme sistemi 

işletmek, kredi sağlamak, mevduat almak ve yatırımlara yardımcı olmaktan sorumludur. 

Borç verme faaliyetleri doğrudan borçlanma yoluyla veya dolaylı olarak sermaye 
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piyasaları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Çeşitli teknolojilerin gelişmesi ve tüm iş 

alanlarına girmesinden sonra müşterilere daha iyi, daha hızlı ve her yerde hizmet 

sunabilmek için bankaların sorumluluğu artmış olup, bu durum aynı zamanda daha fazla 

kâr elde edilebilme olanağı sunmaktadır. Bankacılık faaliyetleri para transferleri, 

ödemeler, avanslar, finansal emirler, tasarruflar, tahsilatlar gibi işleri kapsar ve tüm işlerin 

gerçekleştirilebilmesi için otomasyonun ve yaygın  ağ olanaklarının kullanılması ve 

ilişkili operasyon maliyetlerinin düşürülmesi kaçınılmazdır (Aithal ve Kumar, 2016, s. 

1). 

King (2018) bankacılığın günümüzde geldiği yeri ifade ederken yer ve zaman 

sınırlaması olmadan bankacılığa erişebilmenin kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. Yine 

sesli bankacılık, internet bankacılığı, sessiz bankacılık, vb. gibi kanallar üzerinden 

bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesi gerektiği ifade etmektedir. Yeni nesil bankacılığı 

bankacılık 4.0 olarak ifade ederken, tüm bankacılık işlerinin yaşadığımız dünyanın içine 

gömülü ve bağlantılı olarak sürdürülmesinden söz etmektedir. Böylelikle tüketicilerin 

geniş bir perspektiften bankacılık faaliyetlerini sürdürebilmesi mümkün olabilir (King, 

2018, s. 40). 

Teknolojik alanda kaydedilen bazı gelişmeler ile ürünlerin, süreçlerin hızla geliştiği 

ve beraberinde bankacılık işinin de dönüşümünü kaçınılmaz kıldığı söylenebilir. 

İş/işletmeler, teknoloji ve iletişimin birbirlerine yakınlaşması, bu ortamda bulunan tüm 

unsurları dinamik bir ekonomik ortama itmektedir. Elektronik ve mobil bankacılık 

alanındaki olanaklar daha önce olmadığı kadar bireyleri etkin kılarken, yeni bankacılık 

için zemin hazırlamaktadır. U-bankacılık olarak ifade edilen yeni nesil bankacılık biçimi; 

yer, zaman, para birimi, erişim olanakları gibi engellemeler olmadan evrensel/ yaygın 

bankacılık biçimi olarak tanımlanabilir (John, 2013, s. 49). U-bankacılık; çeşitli bağlantı 

seçeneklerinin ve cihaz teknolojilerinin fiziksel ve dijital ortamlarda kullanılabilir olması,  

yer ve zaman kısıtının ortadan kaldırılmasıyla ortaya çıkan ideal bankacılık olarak ifade 

edilmektedir (Aithal ve Kumar, 2016, s. 10). 

2.10.2. U-Bankacığın Özellikleri 

Her yerde bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve ticari alanda kullanımının 

yaygınlaşması sonucu bankacılık alanında kullanımının da yaygınlaştığı, böylelikle 
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müşteri hizmetleri ve finansal hizmet çeşitliliğinin sağlanmasında kullanıldığı 

görülmektedir (Yu ve Guo, 2008, s. 8). Bu dönemde geleneksel bankacılık sınırlarının 

ortadan kalktığını, zaman, yer, nakit ve erişim gibi muhtemel engellemelerin sona 

erdiğini; u-bankacılık veya her yerde/evrensel bankacılık olarak ifade edilen yeni 

bankacılık olanaklarının kullanılabilir hale geldiğini söylemek mümkündür.  U-

bankacılık, fiziksel bankacılık olanakları ile birlikte e-bankacılık ve m-bankacılık 

olanaklarının birleşmiş, en son aşamada gelişmiş hali olarak yaygın bir şekilde 

kullanılması mümkün olan bankacılık olarak değerlendirilebilir. Bankacılık alanında 

kullanılan teknolojilerin görünür olmasına ilişkin durumlar, her yerde bilişim 

teknolojilerinin kullanılması ile birlikte görünmez hale gelirken, günlük hayatın ayrılmaz 

bir parçası olarak kullanıcıların bankacılık ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere bütünleşik bir 

şekilde hizmet vermektedirler (John, 2013, s. 49). 

Her yerde bilişim teknolojilerinin bankacılık alanında kullanılması, bankacılık 

hizmetlerine ulaşırken çok sayıda bankacılık kanalına ulaşabilmeyi ve eş zamanlı 

kullanabilmeyi kolaylaştırmaktadır. Gerçek zamanlı bilgiye dayalı olarak etkili 

bankacılık hizmetleri sunulabilir. İhtiyaç duyulan yer ve zamanda bankacılık hizmetlerine 

ulaşabilmek mümkün olurken, bu hizmetler teknoloji olanakları vasıtasıyla tüketicilere 

yansıması muhtemel düşük maliyet avantajlarını da sunabilmektedir (Tinnilä, 2012, s. 

12). 

U-bankacılık, g-, e-, m-, v-, t-, s- ticaret formları ile birlikte gerçekleştirilen 

bankacılık faaliyetlerini bünyesinde barındırmakla birlikte aşağıda sıralanan ve diğer tüm 

ticaret formlarının özelliklerini yansıtan 4u yapısı ile en son bankacılık anlayışını 

göstermektedir. Bu özellikler (John, 2013, s. 49); 

 Her Yerde: Kullanıcıların her yerde ve her zamanda bankacılık hizmetlerine 

erişebilmesi ve kullanabilmesi, 

 Özel: Bireylerin ihtiyaçlarına (konum, yer, vb.) göre bankacılık ürünlerinin 

kişiselleştirilebilmesi,  

 Evrensel: Bankacılık hizmetleri sunulurken çeşitli cihazlar ve bağlantılar 

arasında uyumluluğu içeren standartların oluşturulması,  
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 Birleşik: Çeşitli bankacılık kanalları üzerinde bilgi akışı ve işlemler arasında 

kesintisiz bütünleşikliğin sunulması şeklinde açıklanabilir. 

İdeal bir bankacılık olarak gösterilebilen u-bankacılığın karakteristik özellikleri 

genel olarak; küresel erişebilirlik (küresel anlamda tüketicilerin hizmetlere erişebildiği 

bankacılık), inelastik talep (talebin fiyat karşısında değişiklik göstermediği bankacılık 

biçimi), yaygın servis (tüketiciye her yerde ulaşabilen bankacılık), herkes için uygun (tüm 

tüketicilerin kullanabileceği bankacılık) şeklinde belirtilebilir. Diğer taraftan çalışanların 

beklentilerinin karşılandığı, düşük maliyetlerin olduğu ve düşüm maliyetle bankacılığın 

kurulması gerektiği belirtilmektedir. Süreçlerde kullanılan sistemlerin yasal 

düzenlemelere uygun olduğu, taşınabilir ortamlara uyumlu, paydaşların ihtiyaçlarının 

karşılandığı, kısa sürede isteklerin karşılamasına uyumlu olduğu vurgulanmaktadır. Yine 

bankacılık istemlerinin yaygın ve zaman sınırı olmadan güvenli bir şekilde 

kullanılabilmesi gerektiği ifade edilebilir (Aithal ve Kumar, 2016, ss. 4–6). 

U-bankacılığın bileşenleri olarak fiziksel bankacılık (bankacılık iş ve işlemlerinin 

fiziksel şubeler aracılığıyla yapıldığı bankacılık biçimi) e-bankacılık (bankacılık iş ve 

işlemlerinin bilgisayar şubeleri aracılığıyla yapıldığı bankacılık biçimi), m-bankacılık 

(bankacılık iş ve işlemlerinin telefon şubesi aracılığıyla yapıldığı bankacılık biçimi), v-

bankacılık (bankacılık iş ve işlemlerinin ses ile konuşma esasına göre yapan bankacılık 

biçimi), t-bankacılık (bankacılık iş ve işlemlerinin akıllı televizyon aracılığıyla yapan 

bankacılık biçimi) ve s-bankacılık (bankacılık iş ve işlemlerinin sessiz bir şekilde 

nesneler üzerinden yapılması esasına göre gerçekleşen bankacılık biçimi) olarak ifade 

edilebilir. Bu doğrultuda u-bankacılık faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için diğer 

bankacılık biçimlerinin birlikte kullanılması kaçınılmaz olmaktadır (John, 2013, s. 50).  

U-bankacılığın fiziksel ve dijital bankacılık ortamlarını birleştirmesi ve teknolojik 

olanaklar ile birlikte tüketicilerin ihtiyaçlarına göre en iyi bankacılık çözümlerini 

sunabilmesi, bankacılık alanında tüketiciler ve işletmeler için önemli fırsatlar sunacağını 

göstermektedir. Tüketiciler için zaman, para, emek gibi kayıpların ortadan kalkacağı ve 

eğlenceli, hızlı, ihtiyaç odaklı vb. bankacılık çözümlerinin sunulabileceği bankacılık 

faaliyetlerinin gerçekleşmesi mümkün olabilmektedir (Morrison vd., 2015, ss. 277–280).  

U-bankacılık ile birlikte akıllı cihazlarda kullanılmaya başlanan mobil bankacılık 

uygulamaları vasıtasıyla kullanıcılar daha kaliteli ve hızlı hizmet alabilirken, kendilerine 
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özel ve kolay bankacılık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Bu ve benzer u-

bankacılık olanakları tüketicilerin bankacılık olanaklarından tatmin düzeyini arttıran 

özellikler olarak ifade edilebilir (Treen, Pitt, Bredican, ve Farshid, 2017, s. 122). 

Gömülü bankacılığa geçiş tamamlandığında, önde gelen bankalar büyük dağıtım 

ağlarına sahip olanlar olmayacak olup günlük bankacılığın bağlamsallaştırılmasında 

avantajlar sağlayan geniş veri kapasitesine sahip bankalar olacaklardır. Zaman içerisinde 

tüketicilere bankacılık değeri sunan işletmelerin amaçlarında bir değişikliğin 

beklenmemesine rağmen, bankaların müşterilere değer sunmak için gerçek zamanlı 

veriye erişebilen ve bu veriyi kullanabilen bankacı olmayan işletme paydaşları ile işbirliği 

yapması kaçınılmaz olmaktadır. Banka olarak sadece müşterilerin bankaya gelmesini 

beklemek yanlış olarak değerlendirilebilir. Tüketicilere bankacılık ürünleri çeşitli 

kanallar vasıtasıyla deneyimletmenin yetersiz olduğun belirtilmesi ve bu doğrultuda 

tüketicilerin ihtiyaç duyduğu yer ve zamanda deneyimler öngörerek başarılı 

olunabileceğinin altının çizilmesi gerekmektedir. U-bankacılık bu doğrultuda bildiğimiz 

bankacılık anlayışının üzerinde bir şekilde yaşadığımız her yerde bankacılık deneyiminin 

sunulabilmesi anlamına gelmektedir (King, 2018, ss. 267–268). 

2.10.3. U-Bankacılığın Gelişimi ve Diğer Bankacılık Biçimlerinden Farkı 

U-bankacılığın günümüzdeki geldiği noktayı anlayabilmek için diğer bankacılık 

biçimlerinden günümüze kadar olan dönüşümü anlamak ve bazı gelişmelerin etkilerini 

bilmek gerekmektedir. Geleneksel bankacığın fiziksel olarak bir araya gelmeyi ve 

böylelikle istek ve ihtiyaçlara çözümler ürettiği bilinmektedir. Ancak 1960’lı yıllardan 

itibaren bilişim gücünün bankacılık alanında kullanılması ile dönüşümün başladığı ifade 

edilebilir. Fiziksel bankacılıkta otomatik olarak vezne görevi üstelenen makinelerin 

kullanılması ile 1980’li yıllardan sonra perakende bankacılığının dönüşmesi kaçınılmaz 

hale gelmiştir. Bu gelişme ile tüketicilerin yer ve zaman sınırı olmadan banka şubesine 

bağımlılığının azaldığı ifade edilebilir. 2000’li yıllar dolaylarında tüketicilerin masaüstü 

ve dizüstü bilgisayarları hesaplara erişme, para transferi yapma, fatura ödeme gibi 

bankacılık işlemlerinde kullandıkça, elektronik bankacılığın yükselmesi görülmeye 

başlamıştır. Son zamanlar ise bankacılık faaliyetleri mobil cihazlara taşındığı 

görülmektedir. Tüketiciler mobil  cihazlar üzerinden bilgisayarlar üzerinde 
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gerçekleştirebildiği işlemleri ve daha da fazlasını yapabilir hale gelmiştir (Morrison vd., 

2015, ss. 273–274).  

Kaydedilen gelişmeler dolayısıyla finansal hizmetler banka şubesi gibi fiziksel 

ortamlardan otomatik makinelere ve oradan masaüstü ile dizüstü bilgisayarlara kaymış 

olup, daha sonra kablosuz olarak iş ve işlemlere olanak tanıyan mobil cihazlara geçmiştir.  

Bu geçiş günümüzde mobil bankacılık uygulamalarının akıllı telefonlarda kullanılması 

ile yeni bir aşamaya gelmiştir (Treen vd., 2017, s. 4). Mobil uygulamalar pek çok cihazda 

kullanılabilir olduğu için bütünleşik olarak çeşitli bankacılık kanallarının kullanımı hem 

kolaylık hem de kaçınılmaz olmuştur.  

Bankacılığın günümüzde geldiği en son hali olarak ifade edilen u-bankacılık, 

geleneksel (g), elektronik (e), mobil (m) bankacılık türlerinden bazı özellikleri dolayısıyla 

farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar Tablo 2.5’de genel olarak gösterilmiştir. 
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Tablo 2.5. U-Bankacılığın Diğer Bankacılık Türlerinden Farkları  

Özellik G-Bankacılık E-Bankacılık M-Bankacılık U-Bankacılık 

Müşteriye 

Yaklaşım 

Yüz yüze ürün 

ve hizmetlerin 

satımı / alımı 

Çevirim içi 

ürün ve 

hizmetlerin 

satımı / alımı 

Mobil iletişim 

ile ürün ve 

hizmetlerin 

satımı / alımı 

Çevirim içi ve 

mobil olarak ürün 

ve hizmetlerin 

satımı / alımı 

Cihaz Yok 

Masaüstü ve 

dizüstü 

bilgisayarlar 

Mobil telefonlar 

Günlük hayatta 

kullanılan çeşitli 

cihazlar/nesneler 

Taşınabilirlik 

Fiziksel konum 

uyumu ticari 

etkileşimi 

sağlamak için 

gerekmekte, 

taşınabilirlik 

yok 

Masaüstü ve 

dizüstü 

bilgisayarlar 

gerekmekte, 

düşük 

taşınabilirlik 

Telefonlar 

gerekmekte, her 

yere 

götürülebilir, 

yüksek 

taşınabilirlik 

Taşınabilir çeşitli 

cihazlar 

gerekmekte, 

yüksek 

taşınabilirlik 

Tüketici Teşhis 

Etme 

Kişisel veya 

örgütsel teşhis 

etme 

etkileşimler 

tamamlamak 

için gerekli 

Kimlik gibi 

unsurlar 

etkileşimleri 

tamamlamak 

için gerekli 

Mobil 

servislerin 

etkileşimleri 

tamamlamak 

için tüketicileri 

teşhis etmesi 

gerekli 

Tüketicilerin 

otomatik veya 

manuel olarak 

etkileşimleri 

tamamlamak için 

teşhis etmesi 

gerekli 

Ödeme Biçimi 
Nakit, Kredi 

kartı 
Dijital Para 

Dijital Para ve 

Mobil Kredi 
Dijital Para 

Erişebilirlik 

Tüketiciler her 

zaman 

banka/lar 

tarafından 

erişebilir değil 

Tüketiciler 

çevrim içi 

oldukları zaman 

banka/lar 

tarafından 

erişilebilir 

Tüketiciler 

neredeyse her 

zaman 

banka/lar 

tarafından 

erişilebilir 

Tüketiciler her 

yerde ve her 

zaman banka/lar 

tarafından 

erişilebilir 

vaziyettedir 

Ulaşabilirlik 

Tüketiciler 

banka/lar ile her 

yerde ve her 

zaman iletişim 

kuramazlar 

Tüketiciler 

kısmen 

banka/lar ile her 

yerde ve her 

zaman iletişim 

kurabilirler 

Tüketiciler 

banka/lar ile her 

yerde ve her 

zaman iletişim 

kurabilirler 

Tüketiciler 

banka/lar ile her 

yerde ve her 

zaman kesintisiz 

iletişim 

kurabilirler 

Kaynak: Faisal ve Khan, 2015: 928 ‘den yararlanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Diğer bankacılık biçimlerine göre u-bankacılığın bazı farklı yönleri bulunmaktadır 

(Tablo 2.5). U-bankacılıkta bankaların ürün ve hizmetlerin alım satımını yaparken 

çevirim içi ve mobil olarak tüketiciyle etkileşim kurabilmektedir. Diğer bankacılık 

biçimlerinde kullanılamayan çok çeşitli cihaz ve nesnelerin u-bankacılık etkileşimlerinde 

kullanıldığı ifade edilebilir. U-bankacılıkta yer ve zaman esnekliğinin sağlanabilmesi için 

kullanılan cihazların yüksek taşınabilirlik kabiliyetine sahip olduğu ve taşınılmayan 
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cihazların da bankacılık süreçlerde kullanılabilmesinin, bireylerin her yerde ve her zaman 

erişmesine olanak sağladığı için taşınabilirliğe katkı sağladığı belirtilebilir. U-

bankacılıkta bireylerin genel olarak otomatik bir şekilde teşhis edilmesi ön plandayken, 

manuel olarak da teşhisten söz etmek mümkündür. İfade edilen tüm bu karakteristik 

bankacılık farklılıkları günümüz koşullarında bankacılık anlayışının geldiği en son aşama 

olan u-bankacılığın diğer bankacılık biçimlerinden olan farklı yönlerini göstermektedir. 

Tüm bu yönler gününüz şartlarında olması arzu edilen bankacılık 4.0 anlayışı (King, 

2018) ve ideal bankacılık (Aithal ve Kumar, 2016) ile yüksek düzeyde uyumluluk 

göstermektedir. Diğer bankacılık biçimlerinin bu anlayış ve yaklaşımları karşılayamadığı 

açıkça görülebilir.  

Her yerde bilişim unsurlarının bankacılık alanında önemli düzeyde çeşitli olanaklar 

meydana getirdiği açıktır. U-bankacılık bağlamında yeni bankacılık görevi üstelenen 

aktörlerin yeni hizmetler ile yeni ödeme biçimleri geliştirmeleri gerekecek olup, mal ve 

hizmetlere erişmede yeni yollar sunabileceklerdir. Daha ileri bir görüş olarak fiziksel 

bankacılık faaliyetlerinin u-bankacılık ile beraber tamamen yol olmasından söz edilebilir. 

Olanakları ve esnekliği dolayısıyla gelecek bankacılığının u-bankacılıkta olduğu öne 

sürülebilir (John, 2013, s. 50).    
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARINI KULLANANLAR ÜZERİNDE 

BİR ARAŞTIRMA 

 

3.1. ARAŞTIRMA GEÇMİŞİ (LİTERATÜR) 

U-pazarlama işletmeler ve tüketiciler için çok çeşitli fırsatlar ve kolaylıklar 

sunarken, aynı zamanda ticari alanda bazı dönüşümleri de beraberinde getirmektedir. Bu 

fırsat ve kolaylıkları; durumsal farkında hizmetlerin sunulması, konum bazlı 

özelleştirmelerin yapılabilmesi, yer ve zaman sınırlılıklarının ortadan kaldırılması, her 

yerden ve çok çeşitli cihazlardan pazarlama iletişiminin kurulabilmesi, bütünleşik ve 

senkronize bir şekilde taraflar arasında bilgi akışının sağlanabilmesi, yüksek düzeyde 

tüketicilere özel kişiselleştirmelerin yapılabilmesi şeklinde sıralamak mümkündür. 

Ancak sunulan bu fırsatlar ve kolaylıklar ile birlikte bazı olumsuzlukların da u-pazarlama 

ile birlikte ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Meydana gelebilecek sorunlardan 

bazılarını; yasal, gizlilik, güvenlik, güven, özelleştirme, gizlilik-kişiselleştirme paradoksu 

gibi sorunlar olarak sıralamak mümkündür.  

U-pazarlama geleneksel, elektronik ve mobil pazarlamadan sonra tüm bu biçimleri 

kapsayacak bir şekilde ortaya çıkmış bir pazarlama biçimi olarak, günümüzde alıcılar ve 

satıcılar arasında değer sağlamak için kullanılmaktadır. Pek çok alanda kullanılan mobil 

uygulamalar ile birlikte ortaya konulan ticari örnekler, u-pazarlama örnekleri arasında 

yaygın olarak gösterilebilir. Diğer taraftan ağlara bağlanabilen mobil telefonlar, tabletler, 

bileklikler, gözlükler, bilgisayarlar, akıllı televizyonlar, sesli asistanlar, akıllı ev aletleri 

gibi cihazlar aracılığıyla bütünleşik ve senkronize pazarlama iletişimi sağlanabilmektedir. 

Tüm bu gelişmeler dahilinde alıcılar ve satıcılar arasında u-pazarlama ile birlikte gelen 

olanakların ve yaşanan değişimlerin tüketiciler üzerinde nasıl değişiklikler 

oluşturabileceği araştırılması gereken konulardandır.  

Konu ile ilgili yapılan çalışmaları teorik çalışmalar, uygulama araştırmaları ve 

kullanılan teknolojilere ilişkin çalışmalar olarak üç ana grup altında değerlendirmek 

mümkündür. Teoriye yönelik çalışmaları; davranışsal çalışmalar, ekonomi, strateji ve 

işletme modellerine ilişkin çalışmalar, gizlilik ve etik ile ilgili çalışmalar, içerik ve genel 
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özelliklerine yönelik çalışmalar olarak değerlendirmek mümkündür. Kullanılan 

teknolojilere yönelik çalışmalar, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi için 

gereken teknolojilere yönelik yapılan çalışmalar şeklinde ifade edilebilir. Uygulamalara 

yönelik yapılan araştırmaları içeren çalışmalar ise; lojistik, ödeme, müşteri ilişkileri 

yönetimi, lojistik, tedarik zinciri yönetimi gibi faaliyetleri içeren tedarik zinciri 

çalışmaları; sağlık, turizm, eğitim, taşıma, medya gibi sektörleri içine alan endüstriyel 

çalışmalar; devlet, toplum, girişim, ev, şehir, sosyal alanları içine alan kamusal çalışmalar 

olarak ifade edilebilir ( L. Zhang ve Liu, 2011, s. 44; Q. Liu, 2013, s. 181). Bu çalışma 

kapsamında kullanılan teknolojilere ilişkin çalışmalar teknolojik altyapı ve ilişkili teknik 

yönleri göstermesi dolayısıyla bu çalışmada incelenmemiş olup, teorik ve uygulamaya 

yönelik başlıca çalışmalara yer verilmiştir. 

3.1.1. Teoriye Yönelik Çalışmalar 

Geniş bir kullanım, uygulama ve araştırma alanının bulunmasına karşın u-

pazarlama alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, genel olarak ilgili teorinin 2000’li 

yıllardan sonra ortaya atıldığı ve kullanılmasına ihtiyaç duyulan teknolojilerin istenilen 

düzeyde yaygınlaşmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, tüketiciler üzerinde araştırmaya 

dayalı olarak yapılan zengin literatürün oluşması için zamana ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ancak son yıllarda konu ile ilgili genel olarak yapılan çalışmaların sayısında pozitif yönlü 

bir artışın olduğunu ve tüketiciler üzerinde yapılan araştırmaların sayısında da benzer 

artış kaydedildiğini belirtmek gerekir.  

Teorinin Watson vd. (2002) tarafından ortaya atılması ile birlikte 4u yapısı ve 

mevcut dönüşüm açıklanmıştır. Mevcut dönüşümü ve teoriyi benzer şekilde Galanxi-

Janaqi ve Nah (2004) ‘de ifade etmiş ve 4u yapı özellikleri ile birlikte ilgili bileşenlere de 

yer vermiştir.  İlerleyen dönemlerde u-alan ve uygulanabilecek u-pazarlama türlerine 

Watson vd. (2004) çalışmalarında yer vermişlerdir. Ayrıca Nakajima (2002) diğer u-

pazarlama türlerine örnekler üzerinden çalışmasında yer vermiştir. 

Teorik olarak yapılan çalışmalardan bazıları, tüketicilere yönelik durumsal 

farkındalık özellikleri dikkate alınarak farklı fiyat seçeneklerini kıyaslamaya olanak 

veren modellemeleri içermektedir. Brody ve Gottsman (1999); Brush, Turner, Smith ve 

Gupta (2005); Keegan ve O’Hare (2004); Kwon vd., (2005); K. J. Lee ve Seo (2006) 
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ortaya koydukları kıyaslama modellemelerinde her yerde bilişim teknolojileri 

kullanılarak fiziksel ve dijital alanlarda kullanıcıların katılımı ile birlikte yer ve zaman 

sınırlaması olmadan geniş bilgiye ulaşabilmenin ve fiyat kıyaslamalarından haberdar 

olabilmenin mümkün olabileceğini ifade etmişlerdir.  

Her yerde bilişim teknolojileri ile destekli sürdürülen u-pazarlama çabaları ile 

çevreye yönelik daha duyarlı yeşil pazarlama faaliyetlerinin sürdürülebileceği 

öngörülmektedir. Bu doğrultuda Pitt, Parent, Junglas, Chan ve Spyropoulou (2011) ve 

Watson vd. (2011) çalışmalarında 4u yapı özellikleri ile birlikte tüketicilere ve işletmelere 

daha fazla değer sunulabileceğini, çevreye daha duyarlı sürdürülebilir yeşil pazarlama 

faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceğini örnekler ve var olan uygulamalar üzerinden 

belirtmişlerdir.  

Teorik yapılan çalışmaların bazıları mevcut döşüm ekseninde pazarlama 

bileşenlerinin nasıl dönüşeceğini ifade etmektedirler. Bu doğrultuda pazarlama 

karmasının yeninden ele alınması gerektiğini örnekler üzerinden Cox (2004) ifade 

etmektedir. Hong ve Wang (2011), teorik olarak ortaya koydukları u-pazarlamada tatmin-

sadakat modellemesinde u-pazarlama ile güven, tatmin ve sadakat arasındaki ilişkiyi 

ortaya kolayken, çeşitli u-pazarlama türlerinin ve faaliyetlerinin tatmini, güveni ve 

tüketici katılımını arttıracağını, böylelikle arttırılmış sadakatin oluşturulabileceğini ifade 

etmişlerdir. Bu bağlamda tüketici katılımının sağlanabileceği online topluluklar 

aracılığıyla da tatminin ve sadakatin sağlanabileceğini belirtmektedirler. Borrego-Jaraba 

(2014) ise benzer her yerde bilişim destekli unsurlar ile tüketici sadakatinin 

sağlanabileceğini ifade etmişlerdir.  

Finans sektörü ile ilgili olarak bankacılığın döşümü ve güncel pazarlama 

yaklaşımlarının u-pazarlama ekseninde nasıl olması gerektiğini gösteren bazı çalışmalar 

mevcuttur. John (2013) yeni nesil u-bankacılık formunu açıklarken, 4u yapı özellikleri 

doğrultusunda bankacılık faaliyetlerinin nasıl olması gerektiğini belirtmiştir. Morrison 

vd. (2015) ise bu dönemde finansal piyasalarda u-alanda pazarlama türlerinin nasıl 

olabileceğini ifade etmişlerdir. 
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İfade edilen çalışmalar özet olarak Tablo 3.1‘de gösterilmiştir. Teorik olarak 

yapılan çalışmalarda teoriye ilişkin açıklamaların yapıldığı, 4u yapı değişkenlerinin nasıl 

etkilerinin olabileceğinin açıklandığı ve faydalarına değinildiği görülmektedir.  
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Tablo 3.1. Teoriye Yönelik Yapılan Çalışmalar 

Araştırmacı(lar) 

ve Yıl 
Amaç 

Biçim/ 

Yöntem 
Örneklem / Örnek Konu Sonuç 

Brody ve 

Gottsman (1999) 

Fiyat kıyaslama modeli ortaya 

koymak 

Teorik 

model 
- Fiyat 

Fiyat kıyaslama modellerinin çeşitli 

faydalar getirdiği 

Watson,vd. 

(2002) 
Teorinin ortaya konulması Teorik - 

Her Yerde, Özel, Evrensel, 

Birleşik ve 

Pazarlama Türleri 

Gelecek zaman içinde etkilerinin daha 

yoğun görüleceği 

Nakajima (2002) 
U-pazarlama türlerinin ortaya 

koyulması 
Teroik 

Mevcut örnek ve 

uygulamalar 

Kıyaslamalı Pazarlama, 

Bağlamsal Pazarlama, Kapıcı 

Tarzı Pazarlama 

U-pazarlama türleriyle daha etkili 

pazarlama faaliyetlerinin 

gerçekleştirilebileceği 

Galanxhi-Janaqi 

ve Nah (2004) 

U-ticaret teorisi, bileşenleri, ilgili 

trend ve araştırma konularının 

belirlenmesi 

Teorik - Bileşenler, 4u, Gizlilik 

Kaçınılmaz biçimde kullanılacağı, 

gizlilik kaygıları getirebileceği ve çeşitli 

araştırma yönlerinin bulunduğu 

Watson, vd. 

(2004) 
Teorisi ve U-ulanın açıklanması Teorik - 

Her Yerde, Özel, Evrensel, 

Birleşik, U-alan ve 

Pazarlama Türleri 

Mevcut dönüşümün ortaya koyulması ve 

uygulanabilecek yeni pazarlama 

yaklaşımlarının etkili olduğu 

Keegan ve 

O’Hare (2004) 

Fiyat kıyaslamasın yapılabilir 

olması 
Teorik model - Fiyat 

Fiyat modelleme biçimlerinin faydalar 

getirebildiği 

Cox (2004) 
U-pazarlamada 4u yapı 

özelliklerinin etkilerini belirlemek 
Teorik 

Mevcut örnek ve 

uygulamalar 

Ürün, fiyat, tutundurma 

dağıtım  

U-pazarlama bağlamında pazarlama 

karmasının dönüşmesi gerektiği  

Brush, vd. (2005) 
Fiyat kıyaslama modeli ortaya 

koymak 
Teorik model - Fiyat 

Fiyat modelleme biçimlerinin faydalı 

olduğu 

Kwon vd. (2005) 
Durumsal farkındalık eksenli 

fiyatlama yapmak 
Teorik model - 

Fiyatlama, 

Durumsal Farkındalık 
Dinamik fiyatlamanın yapılabildiği 

Zhang vd. (2009) 
Teori, teknoloji ve uygulama 

boyutlarının ortaya koyulması 

Teorik 

model 
- 

Teori, Teknoloji, Uygulama 

Alanları 

Mevcut çalışmaların genel olarak üç 

kategoride sınıflandırılabileceği 

belirtilmektedir 

Watson vd. 

(2011) 

U- eksenli çevreci pazarlama 

faaliyetlerin faydalarını ortaya 

koymak 

Teorik 
Mevcut örnek ve 

uygulamalar 

Her yerde, 

Özel, evrensel, birleşik 
Daha çevreci çıktıların elde edilebildiği 

 



 

 

 

1
6
5
 

Tablo 3.1. (Devam) Teoriye Yönelik Yapılan Çalışmalar 

Pitt, vd. (2011) 

U-eksenli faaliyetlerin ve 

uygulamaların faydalarını ortaya 

koymak 

Teorik 
Mevcut örnek ve 

uygulamalar 

Mobil Uygulamalar, Her 

Yerde, Özel, Evrensel, Birleşik 

İlgili bağlamda sürdürülebilir iş 

biçimlerinin ortaya koyulabileceği 

Hong ve Wang 

(2011) 

U-pazarlama ile tatmin ve sadakat 

modellemesinin ortaya koyulması 
Teorik model - 

Bağlamsal Pazarlama, Kıyas 

Pazarlaması, İşbirlikçi 

Pazarlama, Online topluluklar, 

Tatmin, Güven, Sadakat 

Her yerde bilişim teknolojileri ile destekli 

u-pazarlama faaliyetlerinin tatmini, güveni 

ve sadakati etkilediği belirtilmektedir 

John (2013) 
U-bankacılık formunun 

belirlenmesi 
Teorik - 

Her yerde, Özel, Evrensel, 

Birleşik 

U-bankacılık formunun günümüz şartlarına 

uygun bankacılık hizmetlerini sunabileceği 

belirtilmektedir 

Borrego-Jaraba, 
vd. (2014) 

Her yerde bilişim destekli indirim 

ve sadakat kartlarının oluşturulması 
Teorik Örnek Model NFC destekli indirim kartı 

Her yerde bilişim destekli unsurlar ile 

sadakatin sağlanabileceği 

McGuigan ve 

Manzerolle 

(2014) 

Teoriye yönelik olumlu ve olumsuz 

yönleri betimlemek 
Teorik - Teori 

U-ticaretin yaygınlaşacağı ve 

yaygınlaşması önünde bazı engellerin 

bulunduğu belirtilmiştir. 

Morrison vd. 

(2015) 

U-ticaret çağında finansal servisler 

ve pazarlama ilişkisinin ortaya 

koyulması 

Teorik - 
U-alan, Pazarlama, Finansal 

Hizmetler 

U-pazarlama ile çağın gereksinimlerine 

uygun finansal hizmetlerin sunulabileceği 

belirtilmiştir 

 

 



166 

 

 

 

3.1.2. Uygulamalara Yönelik Çalışmalar 

U-pazarlama ile ilgili teorik çalışmaların yanında uygulama alanlarına yönelik 

olarak yapılan çalışmalar mevcuttur. Bu çalışma kapsamında konu ile ilgili ön plana çıkan 

bazı çalışmalara yer verilmiştir.  

 Junglas ve Watson (2003), u-pazarlamada yer alan her yerde ve özel yapılarının 

kullanım amaçlarına uygun olması durumunun yapılan işlerde bireysel performans 

üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Araştırmada; u-pazarlama bağlamında sunulan 

hizmetlerin amaçlar ile uyumlu olmasının, bireysel performansları olumlu yönde 

etkilediğini tespit edilmiştir. 

C. Kim vd. (2009), farklı sektörleri kapsayan çalışmalarında her yerde bilişim 

teknolojileri ile destekli gerçekleştirilen faaliyetlerin işletmeler, süreçler ve tüketiciler 

için olumlu değer oluşturma durumunu araştırmışlardır. Araştırma sonucunda her üç 

seçenek üzerinde her yerde bilişim teknolojilerinin anlamlı değerler sunduğu 

belirlenmiştir. Tüketiciler için sunulan değerler arasında tüketicilerin yeniden satın alma 

eğilimlerinde artışın kaydedildiği belirlenmiş olup, tüketici tatmini ve sadakatinin bu 

teknolojiler kullanılarak arttırıldığı görülmüştür. Benzer diğer bir çalışmada ise Yoon ve 

Kim (2007), üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmalarında, her yerde bilişim 

teknolojisi örneği olarak kablosuz ağ bağlantılarının algılanan kullanışlılık ve kullanım 

kolaylığı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda; algılanan 

kullanışlılığın ve kullanım kolaylığının kullanıcıları memnun ettiği, kullanılan 

teknolojinin bireyleri sürekli kullanmaya teşvik ettiği ve dolayısıyla başka kullanıcılara 

da bu teknolojileri kullanmayı tavsiye etmeye yönelttiği tespit edilmiştir. 

Lim vd. (2006) tarafından tüketiciler üzerinde yapılan bir araştırmada tatmin 

üzerinde mobil hizmetlere ilişkin değer unsurlarının, verilerin, ağların, faturalandırmanın 

ve tüketici servislerinin etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Mobil servislere ilişkin tatmin 

düzeyinin de sadakati etkilediği gözlenmiştir. Diğer bir çalışmada ise Lee (2005) lisans 

öğrencileri üzerinde yapığı araştırmada güven üzerinde her yerde, kişiselleştirme ve 

bağlamsallaştırma gibi değişkenlerin etkili olduğunu, güvenin de tutum ve niyeti 

etkilediği belirlemiştir. 
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Poole, Le Dantec, Eagan ve Edwards (2008), bireylerin u-pazarlamada kullanılan 

teknolojilere yönelik güvenlerini, teknoloji tercihlerini, kullanılan teknolojilerin 

tüketicilere sunduğu faydalara ilişkin algılarını belirlemeye çalışmışlardır. Araştırmada 

bireyler kullanılan teknolojilerin çeşitli faydalar sunduğu ve kendilerini tatmin edecek 

kolaylıkları sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca kullanılan teknolojilerin bazı konularda 

bireyler üzerinde karmaşa yaşamalarına neden olabileceği elde edilen bulgular 

arasındadır. 

Yu ve Guo (2008), yaptıkları çalışmada u-bankacılığa yönelik tüketici algılarını 

araştırmışlardır. Araştırmada; performans beklentisi, harcanan çaba, sosyal etki ve bilişim 

deneyimi ile u-bankacılık uygulamlarının kabulu arasında olumlu bir ilişki bulunurken, 

elektronik bankacılık deneyimi ile u-bankacılık uygulamalarının kabulu arasında bir ilişki 

bulunamamıştır. Ayrıca araştırmada u-bankacılık uygulamlarının kabulünde yapılması 

beklenen kişiselleştirmelerle tüketiciler arasında bu uygulamaların daha çok 

benimseneceği belirtilmiştir. 

Sabatib vd. (2010) işletmeler üzerinde yaptıkları araştırma u-ticaretin 

benimsenmesi hususunu incelenmiştir. Seçilen ülke (Hırvatistan) örneklemi üzerinden 

işlemelerin henüz ilgili konuya uzak olduklarını ve yenilikleri yeteri kadar 

benimseyemedikleri sonucunu bulmuşlardır. 

Bazı çalışmalarda u-pazarlama bağlamında mobil uygulamaların kullanıcılar 

tarafından nasıl algılandıkları ve kullanıcıların memnuniyetleri üzerindeki etkileri 

araştırılmıştır. Sammer, Camichel ve Back (2011), çeşitli ülkelerden seçilen öğrenci 

örneklemleri üzerinden mobil uygulamalara ilişkin kullanışlılık araştırması 

gerçekleştirmişlerdir. Araştırmada, Avrupa’da yer alan üniversitelerde bilgilendirme 

amacıyla sunulan mobil uygulamaların büyük bir kısmının tüketici ihtiyaçlarını 

karşılamada yetersiz olarak değerlendirildiği ve tatminsizlik oluşturduğu belirtilmiştir. 

Okazaki, Molina ve Hirose (2012), tüketiciler üzerinde yaptıkları araştırmada her 

yerde sunulan mobil pazarlama mesajlarına yönelik algıların güven ve tutum üzerindeki 

etkisini incelemişlerdir. Araştırmada her yerde faktörünün güven ve tutum üzerinde 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  
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J. Kim vd. (2013), turizm alanında her yerde bilişim teknolojileri ile destekli 

sürdürülen bazı özelliklerin algılanan haz ve kullanım niyeti üzerindeki etkisini 

incelemişlerdir. Turistler üzerinde yapılan araştırmada kendilerine sunulan sistemlerin ve 

bilgilerin kaliteleri, arayüz tasarımları ve sunduğu kolaylıklar mevcut turistik 

hizmetlerine yönelik kullanım niyeti üzerinde etkileri olduğunu bulmuşlardır.  

Wook Seo vd. (2013), farklı sektörlerde çalışan bireyler üzerinde yaptıkları 

çalışmada her yerde bilişim teknolojilerinin kullanılmasının karar kalitesi üzerindeki 

etkisini araştırmışlardır. Her yerde faktörü ile birlikte durumsal farkındalık 

kolaylıklarının kullanışlı özellikler olarak algılandığı, ticari ilişkilerde olumsuzlukları 

ortadan kaldırma ve yeni bilgilerin değerinin tanınarak ticari amaçlar doğrultusunda 

kullanılması olarak ifade edilen yenilikleri içselleştirme üzerinde etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu değişkenlerin aynı zamanda verilen kararlar üzerinde de etkiye sahip 

olduğu tespit edilmiştir. 

Liu (2013) yaptığı nicel çalışmada mevcut literatürü incelemiştir. Literatürü 

incelerken teorik, teknolojik ve uygulamaya yönelik olmak üzere üç noktada dergi ve 

konferans çalışmalarını değerlendirmiştir. Çalışmaların sayısal olarak istenilen düzeyde 

olmasa da hala gelişmekte olduklarını belirtmiştir. 

Diğer bir çalışmada S.-C. Wang ve Wu (2014), tüketicilerin tatminini arttırmak ve 

etkili işletme stratejileri geliştirmek için kullanılan kişisel bilgileri açıklama istekliliği 

üzerinde algılanan duygusal, sosyal ve fonksiyonel değer algılarının etkilerini 

incelemişlerdir. Yaptıkları araştırma sonucunda duygusal, sosyal ve fonksiyonel değer 

algılarının yüksek düzeyde olmasının bilgileri paylaşma üzerinde olumlu etkiye sahip 

olduğu görülmüştür. Araştırmada kişisel bilgileri paylaşma istekliliği üzerinde aynı 

zamanda güven faktörünün de önemli olduğu belirlenmiştir. 

Sutha ve Thangadurai (2016), tüketiciler üzerinde yaptıkları bir araştırmada u-

pazarlamada kullanılan her yerde bilişim teknolojilerinin işletme ile tüketiciler arasındaki 

iletişimi geliştirdiği, işletmeye olan sadakati arttırdığı ve gizliliğe yönelik kaygıları 

azalttığı sonucuna varmışlardır. 
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Faisal ve Khan (2016), farklı sektörlerde çalışan uzman bireyler ve akademisyenler 

üzerinde yaptıkları çalışmada; kullanışlılık, kullanım kolaylığı, güven faktörlerinin ve 

ilişkili benzer değişkenlerin u-pazarlama faaliyetlerinin başarılı olması üzerindeki 

etkilerini ve gelecekteki muhtemel önem düzeylerini belirlemeye çalışmışlardır. 

Çalışmada güven değişkenleri olan gizlilik ile güvenilirliğin yüksek düzeyde öneme sahip 

olduğu ve diğer değişkenler üzerinde etkilerinin olduğu belirlenmiş, kullanışlılık ve 

kullanım kolaylığı faktörlerinin de yürütülen faaliyetler boyunca kullanılan teknolojiler 

açısından öneme sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Sheng vd. (2008), tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik durumsal farkındalık 

özelliklerini dikkate alarak sunulan kişiselleştirilmiş hizmetlerin kabulünü ve kabul 

üzerinde gizliliğe ilişkin faktörlerin aracılık etkisini incelemişlerdir. Üniversite 

öğrencileri ile gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda durumsal farkındalığa yönelik 

yapılan kişiselleştirmenin sunulan hizmetlerin kabulü üzerinde etkiye sahip olduğu ve 

gizlilik kaygılarının da benzer şekilde kabulü etkilediği belirlenmiştir. Benzer şekilde  

Gu, Wei ve Xu (2016), kullanıcılar üzerinde yaptıkları araştırmada güven ve gizlilik 

durumlarının u-pazarlama uygulamalarını benimsemede etkili olduğunu, dolayısıyla ilgili 

uygulamaları kabulü etkilediğini gözlemişlerdir. Diğer bir çalışmada Asahi (2010), ev 

hanımları üzerinde u-pazarlamada her yerde erişebilirlik ve gizlilik faktörlerine ilişkin 

algıları incelemiştir. Katılımcılar kişisel bilgilerinin kullanılması noktasında memnuniyet 

duymadıklarını, diğer taraftan kişisel bilgilerini kendilerine fayda sağlayacak hizmetlerin 

sunulması için paylaşabileceklerini ifade etmişlerdir. Benzer bir çalışmada konuyla ilgili 

olarak Roussos ve Moussouri (2004), her yerde bilişim teknolojileri ile destekli fiziksel 

bir mağazada tüketiciler üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada, tüketicilerin mağazaya 

ilişkin bazı konularda kişisel bilgilerin kullanılmasının ve gizlilik ihlalinin güven duyma 

ile ilgili kaygılar oluşturduğunu belirlemişlerdir. Benzer bir çalışmada Kourouthanassis 

ve Roussos (2006) u-perakende mağazalarına yönelik tüketici algılamalarını 

incelemişlerdir. 

Başka bir çalışmada Al-Haidary ve Mohammad (2016), üniversite öğrencileri 

üzerinde yaptıkları çalışmada u-pazarlama bağlamında tüketicilere sunulan hizmetlerin 

güven üzerinde ve sunulan hizmetlerin kabulü üzerinde etkisinin olduğunu 

belirlemişlerdir. Konu ile ilgili diğer bir çalışmada ise Jain ve Roy (2017), u-pazarlamada 
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yer alan 4u yapı özelliklerinin u-pazarlama hizmetlerinin kabulü ve tüketici tatmini 

üzerinde etkilerini incelemişler, her bir değişkenin hizmetlerin olumlu şekilde kabulü ve 

tüketici tatmini üzerinde etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Türkiye’de Aksoy'un 

(2017) her yerde faktörünün ve bu faktörün alt boyutlarının tüketicilerin bilgi ’un 

paylaşma davranışları üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu gösteren çalışması  

mevcuttur. 

S.-C. Wang vd. (2017), durumsal farkındalık olanakları ve sosyal kolaylık ile 

hedonik ve dürtüsel tüketim arasındaki ilişkiyi belirlemek için tüketiciler üzerinde bir 

araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmada her yerde bilişim teknolojileri aracılığıyla 

tüketici ve satıcı arasında kurulan ticari ilişkilerde tüketicilerin kişisel durumlarına göre 

ihtiyaçlarını dikkate alan durumsal farkındalık kolaylıkları ile birlikte, işletmelerin 

tüketicilerin ihtiyaçlarını anlama noktasında empati kurabilmeyi ve senkronize sosyal 

etkileşimleri gerçekleştirmeyi ifade eden sosyal kolaylıkların etkilerini incelemişlerdir. 

Bu faktörlerin bilişsel özümseme aracılığıyla hedonik tüketim ve dürtüsel tüketim 

üzerinde etkiye sahip olduklarını bulmuşlardır. Çalışmada ayrıca tüketicilerin durumsal 

ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin ve senkronize etkileşimler kurularak tüketiciyi anlayan 

etkileşimlerin, hedonik ve dürtüsel faydalar sağlayabileceği belirlenmiştir. 

Diğer bir çalışmada Ojo (2017), mobil ödeme uygulamalarının kullanımı üzerinde 

cinsiyet, yaş faktörlerinin etkilerini  incelemiştir.  Yine aynı çalışmada; mobil ödeme 

sistemleri ve mobil cihaz modelleri arasındaki farklılıkları kullanıcı bağlılık düzeylerine 

göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet ve yaş faktörlerine göre mobil ödeme 

sistemlerini kullanma eğilimlerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bağlılık 

düzeylerinin cihazlara göre farklılık göstermediği ancak  farklı markalardan oluşan 

ödeme sistemlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kullanılan markaların 

sunduğu kaliteye ilişkin algıların tüketicilerin ilgili markaya bağlılık duyması üzerinde 

etkili olduğu görülmüştür. İlgili konuların ve değişen tüketici değer algılamalarının u-

pazarlama bağlamında değerlendirilmesinin, tüketici bağlılığını arttıracağına işaret 

edilmektedir.  
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Tablo 3.2. Uygulamalara Yönelik Yapılan Çalışmalar 

Junglas ve Watson 

(2003) 

Bireysel performans üzerinde her 

yerde ve özel yapı özelliklerine 

ilişkin rolün belirlenmesi 

Nicel 

araştırma- 

İlişki 

Lisans Öğrencileri Her Yerde, Özel, Performans 

Bireysel amaçlar ile uyumlu olması durumunda her 

yerde ve özel yapılarının performansa olumlu 

katkılar sağladığı görülmüştür 

Roussos ve 

Moussouri (2004) 

U-alana uyumlu fiziksel mağazalara 

yönelik algılamaların belirlenmesi 

Nicel-

araştırma 
Genel tüketiciler 

Kişisel bilgilerin kullanılması, 

gizlilik kaygıları 

Kişisel bilgileri kullanmanın gizlilik kaygıları 

meydana getirdiği belirlenmiştir 

Lee (2005) 
Güven, tutum ve niyet üzerinde bazı 

değişkenlerin etkilerinin belirlenmesi  

Nicel 

araştırma- 

etki 

Lisans öğrencileri 

Güven, tutum, Niyet, Kontrol, 

Sorumluluk, Kişiselleştirme, 

Bağlantısızlık, Her yerde, 

Bağlamsallaştırma 

Güven üzerinde tüm değişkenlerin etkileri bulunmuş 

ve güvenin tutum ile niyeti etkilediği belirlenmiştir 

Lim vd. (2006) 
Mobil servislerde tatmin ve sadakat 

öncüllerinin belirlenmesi 

Nicel-

araştırma 
Genel tüketiciler 

Tatmin, Sadakat, Değer, Ağ, 

Fiyat, Veri, Hizmetler, 

Faturalandırma 

İlgili bağımsız değişkenlerin tatmini etkilediği ve 

tatminin sadakat üzerinde etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir 

Kourouthanassis ve 

Roussos (2006) 
Tüketici algılamalarının incelenmesi 

Nitel 

araştırma- 

deneysel 

Genel tüketiciler U-perakendecilik 
U-perakendeciliğin farklı ve etkili bir deneyim 

sunabildiği 

Yoon ve Kim 

(2007) 

Kablosuz bağlantı türlerine yönelik 

kullanışlılıklarının incelenmesi 

Nicel 

araştırma- 

etki, ayırma 

Üniversite 

öğrencileri 

Algılanan kullanışlılık, kullanım 

kolaylığı, rahatlık, kullanıma 

yönelik niyet 

Kullanıcıların ilgili teknolojilerden memnuniyet 

duyduğu ve kullanmak istedikleri belirlenmiştir 

Poole, vd. (2008) 
Kullanılan teknolojilere yönelik 

tüketici algılamalarını belirlemek 

Nitel 

araştırma 

Farklı ülkelerden 

tüketiciler 

RFID teknolojisine yönelik 

algılamalar 

Genel olarak ilgili teknolojilerin faydalı olduğu 

ancak bazı kaygıların giderilmesi gerekliliği 

belirtilmiştir 

Sheng vd. (2008) 

Durumsal farkındalık özellikleri ile 

sunulan kişiselleştirmelerin ilgili 

teknolojilerin kabulüne etkilerinin 

belirlenmesi 

Nicel 

araştırma- 

etki 

Üniversite 

öğrencileri 

Kişiselleştirme, gizlilik, kabul 

niyeti 

Kişiselleştirmelerin ve gizlilik kaygılarının 

teknolojileri kabul üzerinde etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir 

Yu ve Guo (2008) 
U-bankacılığa yönelik tüketici 

algılamalarının belirlenmesi 

Nicel 

araştırma-etki 

Mobil banka 

kullanıcıları 

Performans beklentisi, harcanan 

çaba, sosyal etki, bilişim ve 

bankacılık deneyimi, bankacılık 

deneyimi, u-bankacılık kullanım 

niyeti 

Bağımsız değişkenlerin u-bankacılık hizmetlerini 

kabul üzerinde etkiye sahip olduğu belirlenmiştir 

C. Kim vd. (2009) 

Her yerde bilişim teknolojilerinin 

işlemeler, süreçler ve tüketiciler 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 

Nicel 

araştırma 

İşletmeler, 

çalışanları 

Sistem-bilgi-hizmet kalitesi, 

tüketici-işletme-süreç değeri 

Kalite unsurlarının değer unsurları üzerinde anlamlı 

etkileri olduğu belirlenmiştir 

Asahi (2010) 
Erişebilirliğe ve gizliliğe yönelik 

algılamalarının belirlenmesi 

Nitel 

araştırma 
Ev hanımları Erişebilirlik, gizlilik 

Kişisel bilgilerin paylaşılmasından memnuniyet 

duyulmamasına karşılık fayda sağlaması durumunda 

paylaşılabileceği belirlenmiştir. 
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Tablo 3.2. (Devam) Uygulamalara Yönelik Yapılan Çalışmalar  

Sabatib vd. (2010) 
İşletmelerin u-ticareti benimsemesi 

ve fonksiyonlar üzerinde etkisi 

Nitel 

araştırma 
İşletmeler Kabul 

İşletmelerin (Hırvatistan’da bulunan) henüz yeteri 

kadar ilgili yenilikleri benimsemedikleri 

görülmüştür 

Sammer, vd. (2011) 

Mobil uygulamalara yönelik 

algılamaları ve tatmine etkilerini 

belirlemek 

Nicel 

araştırma-

ilişki 

Çeşitli ülkelerden 

seçilen lisans 

öğrencileri 

Kullanışlılık ve tatmin 
Kullanışlı olmasına karşın mobil uygulamaların 

memnuniyeti sağlamada yetersiz algılandığı 

Okazaki vd. (2012) 
Her yerde bulunmanın etkilerini 

belirlemek 

Nicel 

araştırma-etki 
Tüketiciler Her yerde, güven, tutum 

Her yerde faktörünün güven ve tutum üzerinde 

etkisi bulunmuştur 

Kim vd. (2013) 
Turizm faaliyetlerinde tüketiciler 

üzerindeki etkileri belirlemek 

Nicel 

araştırma-etki 
Turistler 

Algılanan haz, kullanım 

niyeti 

Kullanılan sistemlerin algılanan haz ve niyet 

üzerinde etkisin olduğu belirlenmiştir 

Wook Seo, vd. 

(2013) 

İlgili teknolojilerin karar kalitesi 

üzerindeki etkisini belirlemek 

Nicel 

araştırma- 

etki 

Farklı sektörlerde 

çalışan bireyler 

Her yerde, durumsal 

farkındalık, yenilikleri 

içselleştirme 

Karar kalitesi üzerinde kullanılan teknolojilerin 

etkilerinin olduğu belirlenmiştir 

Liu (2013) Literatür araştırması 
Nicel 

araştırma 

Dergiler ve 

konferanslar 
Teori, teknoloji, uygulama Literatürün gelişmekte olduğu belirlenmiştir 

S.-C Wang ve Wu 

(2014) 

Kişisel bilgileri paylaşma istekliliği 

üzerinde değer algılarının etkilerini 

belirlemek 

Nicel 

araştırma- 

etki 

Lisans Öğrencileri 

Değer algıları, kişisel 

bilgileri paylaşma 

istekliliği 

Değer algılarının kişisel bilgileri paylaşma 

istekliliği üzerinde etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

Sutha ve 

Thangadurai (2016) 

İlgili teknolojiler ile işletme ve 

tüketici ilişkisine katkılarının 

belirlenmesi 

Nicel 

araştırma- 

ilişki 

Tüketiciler Sadakat, gizlilik, iletişim 
İlgili teknolojilerin taraflar arasındaki ilişkiyi 

olumlu yönde geliştirdiği belirlenmiştir 

Gu vd. (2016) 
Gizlilik ve güven kaygılarının 

etkilerinin belirlenmesi 

Nicel 

araştırma 

Lisans ve lisans üstü 

öğrenciler 
Gizlilik, güven 

Güven ve gizlilik kaygılarının uygulamaları kabul 

üzerinde etkili olduğu görülmüştür 

Faisal ve Khan 

(2016) 

Genel olarak çeşitli faktörlerin önem 

düzeylerini belirlemek 

Nitel 

araştırma 

Uzmanlar ve 

akademisyenler 

Kullanışlılık, güven, 

gizlilik, esneklik, 

uyumluluk, maliyet, vs. 

Güvenlik ile ilgili konuların ön plana çıktığı 

görülmüştür 

Al-Haidary ve 

Mohammad (2016) 

Hizmet özelliklerinin güven ve kabul 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 

Nicel 

araştırma- 

etki 

Üniversite öğrencileri 

Algılanan kullanışlılık, 

kullanım kolaylığı, güven, 

gizlilik, dışsal faktörler ve 

kabul niyeti 

Niyet üzerinde tüm değişkenlerin etkilerinin 

olduğu belirlenmiştir 

Ojo (2017) 

Mobil ödeme uygulamaları ile 

demografik faktörler arasında 

ilişkileri ve bağlılık farklılıklarını 

belirlemek 

Nicel 

araştırma- 

ilişki 

Üniversite öğrencileri 

Mobil ödeme sistemleri, 

demografik özellikler, 

bağlılık 

Demografik özelliklere göre mobil ödeme 

biçimlerinin farklılık gösterdiği, bağlılık 

düzeylerinin ödeme sistemlerine göre farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir. 
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Tablo 3.2. (Devam) Uygulamalara Yönelik Yapılan Çalışmalar  

Aksoy (2017) 

Alt boyutları ile birlikte her yerde 

yapısı alt boyutların bilgi paylaşma 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 

Nicel 

araştırma-etki 

Mobil cihazlar ile 

internete bağlananlar 

Her yerde, online bilgi 

paylaşımı 

Her yerde yapı alt değişkenlerinin online bilgi 

paylaşma üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir 

S.-C Wang, vd. 

(2017) 

İlgili bağlamda durumsal farkındalık 

ve sosyal kolaylık ile hedonik ve 

dürtüsel tüketim arasındaki ilişkiyi 

belirlemek 

Nicel 

araştırma-etki 
Genç tüketiciler 

Durumsal bağlam, sosyal 

kolaylık, hedonik tüketim, 

dürtüsel tüketim, bilişsel 

özümseme 

Durumsal bağlam ve sosyal kolaylığın bilişsel 

özümseme üzerinde hedonik ve dürtüsel tüketimi 

etkiledikleri belirlenmiştir 

Jain ve Roy (2017) 
4u yapı özelliklerinin etkilerinin 

belirlenmesi 

Nicel 

araştırma- 

etki, ayırma, 

ilişki 

Üniversite öğrencileri 

Her yerde, özel, evrensel, 

birleşik, akış, uyumluluk, 

interaktiflik, uyumluluk, 

kabul 

4u yapı özelliklerinin kabul üzerinde etkili olduğu 

ve kullanıcıların memnuniyet duydukları 

belirlenmiştir 
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Literatürde yapılan bazı çalışmalara ilişkin özet bilgiler Tablo 3.2’de gösterildiği 

gibidir. Genel olarak yapılan çalışmalarda u-pazarlama ve birlikte kullanılan her yerde 

bilişim teknolojilerinin olanakların tüketici tatmini üzerinde etkilerinin, ödeme 

biçimlerinin, demografik özelliklerin, algılamaların, niyet ve kabul gibi konuların 

araştırıldığı gözlenmiştir. Çalışmalarda sunulan olarakların kullanışlı değerlendirildiği ve 

tüketici memnuniyeti arttırıcı faaliyetler olarak belirtildiği ifade edilebilir. Ayrıca 

çalışmalarda ilgili olanaklar sunulurken kullanıcıların gizlilik kaygıları ile beraber güven 

duyma düzeyleri araştırılan konular olmuştur. Güven ile ilgili konuların tüketiciler 

üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu sonucu yapılan çalışmalarda görülmüştür. 

3.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Fiziksel ortamlarda tüketicilerin ve satıcı rolü üstlenen bireylerin veya işletmelerin 

bir araya gelerek ticari etkileşimleri gerçekleştirdiği geleneksel ticaret, insanlık tarihinde 

oldukça önemli bir yere sahiptir ve toplumların gelişmesi ve refah düzeylerinin 

arttırılmasında da ciddi katkılar sunmuştur. Geleneksel ticarette etkileşimlerin 

kurulmasında fiziksel olarak birebir iletişimin zorunlu olması, ticari faaliyetlerin 

gelişmesi önünde engel oluşturmaktadır. Ancak gelişen internet ve bilgisayar teknolojileri 

ile birlikte bu engeller ortadan kalmış olup, tüketiciler ve işletmeler yer ve zaman 

sınırlamaları olmadan etkileşimler kurabilir hale gelmişlerdir. Kaydedilen teknolojik 

gelişmeler, internet ve bilgisayarlar dışında taşınabilir mobil telefonlar ile ticari açıdan 

başka bir aşamaya geçilmiştir. Mobil telefonların taşınabilir olması yer ve zaman 

kısıtlılığını tamamen ortadan kaldırmakla birlikte, ticari etkileşimlerde 

kişiselleştirilmelerin yapılabilmesine olanak tanımıştır. 

Her alanda ve yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanılan internet, bilgisayar ve 

mobil telefon gibi her yerde bilişim teknolojilerinin pazarlama faaliyetlerinde 

kullanılabilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bazı dönüşümlerin yaşanabileceğini 

göstermektedir. Artık mobil telefonlar ve klasik bilgisayarlar ile birlikte çok çeşitli 

cihazlar, aygıtlar ve nesneler pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için bir araç olarak 

kullanılabilirken, pazarlama için gereken bilgilerin kesintisiz bir şekilde elde edilmesi, 

tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda çözüm üretilebilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Etkileşim kurulurken kullanılan ağlar ve araçlar arasında sağlanan gelen kesintisiz 
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iletişim, çok kanallı ve bütünleşik etkileşimi sürdürmek için hem bir kolaylık hem de 

zorunlu bir ihtiyaç olarak ticari hayattaki yerini almıştır. 

Her yerde bilişim cihazları ve bağlanabilirlik ile ilgili teknolojilerin günlük hayatın 

her alanında yaygın kullanımı, tüketicilerin yer ve zaman sınırlaması olmadan ürünlere 

ve/veya markalara erişebilme olanağı elde etmesini, işletmelerin tüketicilere daha geniş 

bir açıdan ulaşabilmesini kolaylaştırmaktadır. Pazarlama karması bileşenleri, elde edilen 

bilgiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda tüketicilere özel bir şekilde kişiselleştirilebilmektedir. 

Tüm bu gelişmeler tüketicilerin mal ve hizmetlerden tatmin olma düzeylerini ve 

dolayısıyla işletmelere yönelik sadakat düzeylerini etkilemektedir.  

Tüketicilere daha fazla değer sunmak, ihtiyaçlar doğrultusunda gereken 

kişiselleştirmeleri yapmak, tüketicilere yönelik etkili ve kesintisiz pazarlama iletişimi 

kurmak için çok çeşitli kanal seçeneklerini bütünleşik bir şekilde kullanmak gibi 

olanaklar, u-pazarlama olarak ifade edilen yeni pazarlama yaklaşımı ile mümkün 

olmaktadır. 4u yapı (her yerde, özel, evrensel ve birleşik) özellikleri aracılığıyla sunulan 

bu değerler, tüketicilerin davranışları üzerinde bazı etkiler ortaya çıkarabilir. Yapılan bu 

çalışmanın amacı; bu noktadan hareketle u-pazarlamada bulunan her yerde, özel, evrensel 

ve birleşik yapı özelliklerinin tüketicilerin tatmini ve sadakati üzerinde etkisinin 

belirlenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda belirlenen alt amaçlar şu şekilde 

sıralanabilir:  

 4u yapı özelliklerinin tatmin üzerindeki etkilerinin belirlenmesi,  

 4u yapı özelliklerinin sadakat üzerindeki etkilerinin belirlenmesi,  

 4u yapı özelliklerinin güven üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, 

 Tatminin güven üzerindeki etkisinin belirlenmesi,  

 Güven ve tatminin sadakat üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. 

3.3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI 

Mobil bankacılık uygulamaları günlük hayatta bankacılık konusuna giren işlemleri 

gerçekleştirmek ve gereken bilgilere ulaşabilmek için yaygın olarak kullanılan 

uygulamaların başında gelmektedir. Yapılan çalışma kapsamında İstanbul ve Ankara 
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ilerinde yaşayan ve mobil bankacılık uygulamasını aktif olarak kullanan bireyler tercih 

edilmiştir. 

Araştırmanın İstanbul ve Ankara’da yaşayan tüketiciler üzerinde yapılmasının 

nedeni, bu illerin kozmopolit yapıları ve çeşitli kesimlerden insanların bu şehirlerde 

birlikte yaşıyor olması neticesinde Türkiye’nin genel nüfus özelliklerini temsil etme 

yönünün yoğun olabileceğinin düşünülmesidir. Bu bağlamda 18 yaş üstü bireyler 

arasından mobil bankacılık uygulaması kullananlar araştırmaya dahil edilmiştir.  

Araştırma kapsamında bankacılık uygulamalarını kullanan bireylerin ilgili bilgi 

düzeyinin, diğer bankacılık uygulamaların hakkında bilgi sahibi oldukları varsayılmıştır. 

Bankacılık uygulamaları arasında oluşabilecek farklılıklar ve bireylerin tüm bankacılık 

bu uygulamalarının çeşitli yönlerini deneyimlememiş olabilmeleri araştırmanın 

sınırlılığını göstermektedir. 

Araştırmanın diğer bir sınırlılığını ise araştırma konusuna giren mobil bankacılık 

uygulamalarına yönelik ifadeleri cevaplaması istenen bireylerin, bankacılık ile ilgili 

olması dolayısıyla cevaplamaya tereddütlü yaklaşmaları gösterilebilir. Bu yüzden 

araştırmaya katılım noktasında istekli olmama bir başka sınırlılık olarak ifade edilebilir.  

Cevaplayıcıların sadece Ankara ve İstanbul’dan seçilmiş olması nedeniyle bu 

araştırma sonuçları, tüm Türkiye’de ve farklı bölgelerde yaşayan bireylere genellenemez. 

3.4. ARAŞTIRMADAN BEKLENEN YARARLAR 

U-pazarlama bağlamında gereken faaliyetlerin sürdürülebilmesini mümkün kılan 

her yerde, özel, evrensel ve birleşik yapılarına ilişkin özelliklerin, tüketicilerin 

davranışları üzerinde bazı etkilere sahip olduğu literatürde ileri sürülmektedir. Mevcut 

yapıların tüketicilerin tatmini ve sadakati üzerinde bazı etkilerinin olduğu 

varsayılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada temel olarak u-pazarlamada yer alan 4u yapı 

özelliklerinin tatmin ve sadakat ile olan ilişkilerinin belirlenmesi hedeflenmekte olup, bu 

bağlamda bazı yararların elde edilmesi beklenmektedir. 

Beklenilen yararlar, 4u yapı özelliklerinin tüketicilerin tatmin ve sadakat 

düzeylerine olan etkilerinin ortaya konulması; sunulan 4u yapı özelliklerinin işletmeye 
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gösterilen bağlılığa sağladığı katkıların belirlenmesi; elde edilen sonuçların iş dünyasına, 

girişimcilere, kamu kesimine ve araştırmacılara katkı sunması olarak gösterilebilir. 

3.5. ARAŞTIRMANIN MODELİ VE DEĞİŞKENLERİ 

U-pazarlama hakkında yapılan çalışmalarda tatmin ve sadakat ile u-pazarlama 

arasında etkinin olduğu, u-pazarlamanın ve u-pazarlama ile ilişkili sürdürülen 

faaliyetlerin tüketici tatminini ve sadakatini etkilediği belirtilmiştir (Nakajima, 2002, ss. 

2–3; Junglas ve Watson, 2003a, s. 424; Junglas ve Watson, 2003b, s. 19;  Hong ve Wang, 

2011, s. 192; Mannan, 2013, s. 1; Bredican ve Vigar-Ellis, 2014, s. 236; Al-Haidary ve 

Mohammad, 2016, s. 1514)  Sadakat ve tatmin ile ilgili olarak tüketicilerin işletmelerden 

ve ürünlerden beklentileri farklılaşabilirken, geniş ürün seçeneklerine farklı işletmeler 

vasıtasıyla ulaşabilme olanaklarının artması, sadakati ters yönlü etkileyebilmektedir 

(Kourouthanassis ve Roussos, 2006, s. 151; Runnalls, 2006). Kullanılan teknolojiler ile 

birlikte tatmin ve sadakate olan temel bakış açılarının, u-pazarlama bağlamında değişim 

göstermesi beklenebilir (Hong ve Wang, 2011, s. 188). 

U-pazarlama ile tatmin ve sadakat arasındaki ilişki incelenmek istendiğinde 4u 

yapısını ifade eden her yerde, özel, evrensel ve birleşik yapılarının dikkate alınması 

gerekir. Dolayısıyla 4u yapı özelliklerinden her birinin tatmin ve sadakat üzerindeki 

etkisinin belirlenmesi bu açıdan önemlidir. 4u yapısı özelliklerinin tatmin ve/veya 

sadakate olan etkisini ifade eden teorik çalışmalarda (Nakajima, 2002, s. 3; Hong ve 

Wang, 2011; Borrego-Jaraba, Garrido, García, Ruiz, ve Gómez-Nieto, 2013, s. 6350; 

Bredican ve Vigar-Ellis, 2014, s. 235) bu etkinin olabileceği ifade edilmiştir. Araştırmalar 

neticesinde 4u yapısı içinde yer alan her yerde yapı özelliğinin (S. Jeon, 2008, s. 53; 

Okazaki ve Mendez, 2013, s. 107) ve özel yapı özelliğinin  tatmin ile ilişkili olduğu (S. 

Jeon, 2008, s. 53), birleşik ve evrensel yapı özellikleri ile benzer özelliklerin tatmini ve 

sadakati etkilediği (Lim, Widdows, ve Park, 2006, s. 213) ve  tüm 4u yapı özellikleri ile 

tüketicilere sunulan kalite algısının tüketicileri tatmin ettiği belirtilmektedir (C. Kim vd., 

2009, s. 445).   

4u yapı özelliklerinin bir arada tüketiciler için değer sunmak amacıyla kullanılması, 

beraberinde gizlilik ve güvenlik gibi sorunları içinde barındıran güven kaygılarını 

getirmektedir. Bu açıdan u-pazarlama çabalarının tüketicilere değerler sunmasına karşın, 
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güven kaygılarının meydana gelebileceği ifade edilmektedir (Galanxhi-Janaqi ve Fui-

Hoon Nah, 2004, s. 752; Roussos ve Moussouri, 2004, s. 426; Kourouthanassis ve 

Roussos, 2006, s. 145; Tran ve Wei, 2011, s. 7). Yapılan bazı çalışmalarda bazı 4u yapı 

özellikleri veya genel olarak u-pazarlama faaliyetleri ile güven arasındaki etkiye dikkat 

çekilmiştir (ör.: Okazaki vd., 2012; Gu vd., 2016; Mokhtar, Katan, ve Hidayat-ur-

Rehman, 2017).  Bazı 4u  yapı özelliklerine ilişkin durumların güven sorunu 

oluşturabileceğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır (ör.: T. Lee, 2005). 4u yapı 

özelliklerinin tatmin ve sadakati etkileyebileceğinin belirtilmesine karşın tatmin, sadakat 

ve güven arasındaki etkilerin de u-pazarlama bağlamında ortaya konulması 

gerekmektedir. Güven kaygılarının tatminden etkilenebileceği ve güven düzeyinin 

sadakat üzerinde etkilere sahip olabileceğini ifade etmek mümkündür. 

Sadakatin oluşması için tatminin öncelikle meydana gelmesi gerektiği çeşitli 

çalışmalarda belirtilmektedir (Szymanski ve Henard, 2001, s. 18;  Choi, Seol, Lee, Cho, 

ve Park, 2008, s. 319; Thi Tuyet Mai vd., 2013, s. 235; Yoo ve Park, 2016, s. 6). Aynı 

zamanda tatmin algısının duyulan güveni etkileyebilmekte ve devamında ortaya 

çıkabilecek sadakat üzerinde etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla sadakatin oluşumundan 

önce tatminin meydana gelmesi gerekirken, güvenin tatminden etkilendiği ve sadakati 

etkilediğini ifade etmek mümkündür. Bu durum çeşitli çalışmalarda (ör.: Hong ve Wang, 

2011; Thi Tuyet Mai vd., 2013; Yoo ve Park, 2016) desteklenmektedir.   

Tablo 3.3. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Boyutlar, Yararlanılan Kaynaklar, İfade 

Sayıları ve Güvenilirlik Bilgileri 

 Değişkenler 
Alt Değişken 

Sayısı 
Ölçeğin Alındığı Kaynaklar 

Cron. 

Alpha 

4
U

 Y
A

P
IS

I 

Her Yerde 12 adet Okazaki ve Mendez (2013) 0,913 

Özel 6  adet Jain ve Roy (2017) 0,895 

Evrensel 8  adet Jain ve Roy (2017) 0,882 

Birleşik 7  adet Jain ve Roy (2017) 0,896 

G
Ü

V
E

N
 

- 4  adet 

Gefen, Karahanna ve Straub (2003);  

Sanchez Torres ve Arroyo-Cañada (2017); 

Chu, Lee ve Chao (2012); B. Suh ve Han (2002) 

Brodie, Ilic, Juric ve Hollebeek (2013) 

0,883 

T
A

T
M

İN
 

- 4  adet 

C.-M. Chiu, Lin, Sun, ve Hsu (2009); Cyr ve Bonanni 

(2004); Lin ve Wang (2006); 

 Ribbink, van Riel, Liljander, ve Streukens (2004) 

0,891 

S
A

D
A

K
A

T
 

- 4  adet 
Chu vd. (2012); Cyr ve Bonanni (2004); Cyr, Head, ve 

Ivanov (2006); Yi ve Jeon (2003) 
0,885 
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Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin ana, alt değişkenler, sayılar, ölçeklerin 

alındığı kaynaklar ve güvenilirlik düzeyleri Tablo 3.3’de gösterilmiştir. Tabloda 

görüleceği üzere araştırma modelinde 7 değişken yer almaktadır. Bu değişkenlerden 4 

tanesi 4u yapı özelliklerinden (her yerde, özel, evrensel, birleşik) oluşurken, geriye kalan 

üç değişken ise güven, tatmin ve sadakatten oluşmaktadır. 

 

Şekil 3.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada tatmin ve sadakatin oluşumunda 4u yapı özelliklerinin ve bu özellikler 

ile birlikte temel güven değişkenlerinin etkili olduğu bilgisinden yola çıkılmıştır. İfade 

edilen bilgiler doğrultusunda araştırma modeli Şekil 3.1‘de gösterildiği gibi şematize 

edilmiştir. 

3.6. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Araştırmanın amacı ve modelde ortaya koyulan ilişkiler doğrultusunda toplam 15 

adet hipotez aşağıda sıralanmıştır. Hipotezler bağımlı değişkenler üzerindeki etkiler 

dikkate alınarak numerik olarak gruplanmış olup, bağımsız değişkenlerin etkileri 

alfabetik olarak gruplandırılmıştır; 

H1a: Her yerde yapı özelliğinin tatmin üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H1b: Özel yapı özelliğinin tatmin üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H1c: Evrensel yapı özelliğinin tatmin üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H1d: Birleşik yapı özelliğinin tatmin üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H2a: Her yerde yapı özelliğinin güven üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H2b: Özel yapı özelliğinin güven üzerinde pozitif etkisi vardır. 
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H2c: Evrensel yapı özelliğinin güven üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H2d: Birleşik yapı özelliğinin güven üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H3: Tatminin güven üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H4: Tatminin sadakat üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H5: Güvenin sadakat üzerinde pozitif etkisi vardır 

H6a: Her yerde yapı özelliğinin sadakat üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H6b: Özel yapı özelliğinin sadakat üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H6c: Evrensel yapı özelliğinin sadakat üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H6d: Birleşik yapı özelliğinin sadakat üzerinde pozitif etkisi vardır. 

3.7. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Bu kısımda araştırmayla ilişkili olarak araştırma örnekleme sürecine, veri toplama 

yöntem ve aracına, yapılması gereken ön çalışma koşullarına yer verilecektir. 

3.7.1 Örnekleme Süreci 

Dünya genelinde ve Türkiye’de u-pazarlamada önemli bir yere sahip olan mobil 

uygulamaların kullanım düzeyi gittikçe artmaktadır. Nitekim Türkiye’de sisteme kayıtlı 

ve son bir yıl içinde en az bir kere mobil bankacılık sistemine giriş yapan bireysel müşteri 

sayısı 2017 yılı Mart ayında 26,506,724 kişi olarak kaydedilirken, bu sayı 2019 yılına 

Mart ayına gelindiğinde 49,183,744 kişi olarak kaydedilmiştir (Türkiye Bankalar Birliği, 

2019). 

Mobil bankacılık uygulamalarının diğer bankacılık kanallarına entegre bir şekilde 

ve oldukça geniş hizmet olanakları sunabilen uygulamalar olması, günümüz şartlarında 

neredeyse tüm bankaların bu uygulamalar ile müşterilerine ulaşmaya çalışmasına neden 

olmaktadır. İlişkili olarak müşterilerin de bu uygulamalara rağbet etmesi dolayısıyla, 

araştırmada geniş kapsamlı bir ana kütle ile araştırma yapma gereksinimi ortaya 

çıkmaktadır. Ancak bütün ana kütleye ulaşmanın zaman ve maliyet gibi sebeplerden ötürü 

mümkün olmaması dolayısıyla, ana kütle İstanbul ve Ankara illerinde ikamet eden ve 

mobil bankacılık uygulaması kullanan bireysel mobil banka kullanıcıları olarak 

belirlenmiştir. 18 yaş altında olan bireyler ana kütleye dahil edilmemiştir.  
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Araştırmada örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme türlerinden 

kolayda örnekleme tercih edilmiştir. Mobil bankacılık uygulamalarını kullanan bireylere 

ilişkin istatistiklerinin Türkiye geneli bilinmesine karşın, illere göre ayrımına 

rastlanamamıştır. Tablet ve mobil telefonlar aracılığıyla yapılan anketler içerisinden eksik 

veya hatalı olanlar elendikten sonra geriye kalan 1012 anket formu veri tabanına 

kaydedilerek analize tabi tutulmuştur. Araştırma evren sayısının bilinmemesi nedeniyle 

örneklemin minimum 384 ve üzeri olması şartı sağlanmıştır.  

3.7.2. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Araştırmada veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmeye çalışılmıştır. Veriler 

yüz yüze görüşmeler ile dijital olarak kaydedilerek toplanmıştır. Yüz yüze görüşmeler ile 

elektronik bir şekilde toplanan veriler, Google tarafından ücretsiz olarak sunulan formlar 

aracılığıyla mobil bankacılık uygulamalarını kullanan bireylerin ankete katılımı sonucu 

elde edilmiştir. Araştırma kapsamında ankete ilişkin veri toplama süreci 03.09.2019 

tarihinde başlamış olup 13.10.2019 tarihinde sona ermiştir.  

Anket formunda sorular yapısal olarak üç grup altında yer almaktadır. İlk grup 

sorular 4u yapısını oluşturan her yerde, özel, evrensel, birleşik boyutlarına ilişkin 

özellikleri ölçen ifadelerden oluşmakta; ikinci grup sorular güven, tatmin, sadakati ölçen 

ifadelerden oluşmakta; son grupta yer alan ifadeler ise katılımcıların demografik 

özelliklerini ölçen ve mobil bankacılık uygulamalarına ilişkin kullanım özelliklerini 

belirleyen ifadelerden oluşmaktadır. Son grupta yer alan ifadeler dışında kalan ilk ve 

ikinci grup ifadeleri 5’li Likert Ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırmada 

katılımcılara toplam 51 soru sorulmuştur. 

3.7.3. Ön Çalışma 

Anket formunda kullanılan ifadeler öncelikli olarak Ardahan Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler fakültesinde görev yapmakta olan akademisyenlerden oluşan 10 kişilik 

bir grup üzerinde test edilerek literatürün desteklediği şekilde gereken düzeltmeler 

yapılmıştır. Yapılan düzeltmelerden sonra anket formunun anlaşılırlığını test etmek için 

ikinci bir ön test çalışması gerçekleştirilmiştir. Ön test çalışmasında mobil bankacılık 

uygulaması kullanan bireyler arasından tesadüfi olarak seçilen 30 kişilik bir katılımcı ile 
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test gerçekleştirilmiş olup, ifadelerin net olarak anlaşılırlığından emin olunduktan sonra 

anket formuna son hali verilmiştir. 

3.8. VERİLERİN ANALİZİ 

Araştırma sonucu elde edilen toplam 1012 adet ankete ilişkin veri seti SPSS 24 ve 

AMOS 23 istatistik programları yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve yapısal eşitlik modellemesi 

(YEM) analizleri kullanılmıştır. Araştırmada nominal olarak cevaplanması istenen 

ifadelere katılım düzeyi 5’li likert ölçeği (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 

3=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) kullanılarak 

ölçülmüştür. 

3.8.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri Belirlenmesi 

Araştırmaya farklı demografik özelliklere sahip bireysel mobil bankacılık 

uygulamasını kullanan katılımcılar katılım göstermiştir. Katılımcıların demografik 

özellikleri Tablo 3.4’te sunulmuştur.  
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Tablo 3.4. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde (%) 

Kadın 441 43,6 

Erkek 571 56,4 

Yaş Frekans Yüzde (%) 

18-29 494 48,8 

30-39 354 35,0 

40-49 116 11,5 

50-59 39 3,9 

60 ve üzeri 9 0,9 

Meslek Frekans Yüzde (%) 

İşçi 153 15,1 

Memur 261 25,7 

Öğrenci 235 23,2 

Emekli 27 2,7 

Ev Hanımı 46 4,5 

Tüccar 32 3,2 

Serbest Meslek 75 7,4 

Akademisyen 24 2,4 

Diğer 159 15,7 

Eğitim Durumu Frekans Yüzde (%) 

İlkokul 34 3,4 

Ortaokul  39 3,9 

Lise 140 13,8 

Ön Lisans 133 13,1 

Lisans 473 46,7 

Yüksek Lisans ve Doktora 193 19,1 

Toplam 1012 100 

 

Ankete katılan katılımcıların %43,6 kadın %56,4’ü erkek olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaş aralıklarına bakılırsa %48,8’i 18-29 yaş aralığında, %35,0’ı 30-39 yaş 

aralığında, %11,5’i 40-49 yaş aralığında ve kalan kısımda diğer aralıklarda yer 

almaktadır. Katılımcılar meslekleri açısından incelendiğinde %25,7’si memur, %23,2’si 

öğrenci, %15,1’i öğrenci ve geriye kalan kısımlar ise diğer mesleklerden oluşmaktadır. 

Katılımların eğitim düzeylerine bakılırsa %46,7’si lisans, %19,1 yüksek lisans ve 

doktora, %13,8’i lise ve kalan kısımlarda diğer eğitim seviyelerinden oluştuğu 

görülmektedir (Tablo 3.4). 

3.8.2. Katılımcıların Mobil Bankacılık Uygulamalarına İlişkin 

Deneyimlerinin Belirlenmesi 

Katılımcıların mobil bankacılık uygulamalarına yönelik deneyimlerine ilişkin 

veriler Tablo 3.5’de sunulmuştur.  
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Tablo 3.5. Katılımcıların Mobil Bankacılığa Yönelik Deneyimleri 

Mobil bankacılık uygulamasını/larını kullanma Süresi Frekans Yüzde (%) 

1 yıl ve daha az 86 8,5 

2 yıl 134 13,2 

3 yıl 130 12,8 

4 yıl 183 18,1 

5 yıl ve üzeri 479 47,3 

Kullanılan Bankacılık Uygulaması 

 (Birden çok uygulama kullananlardan en çok kullandıkları uygulamayı seçmeleri istenmiştir) 
Frekans Yüzde (%) 

Akbank Direkt 89 8,8 

CepteTEB 23 2,3 

GarantiBBVA Cep 115 11,4 

Halkbank Mobil 79 7,8 

İşCep 118 11,7 

Kuveyt Türk Mobil 30 3,0 

QNB Finansbank Cep 44 4,3 

VakıfBank Mobil 98 9,7 

YapıKredi Mobil 101 10,0 

Ziraat Mobil 265 26,2 

Diğer 50 4,9 

Toplam 1012 100 

 

Katılımcıların mobil bankacılık uygulamaları kullanma süreleri incelendiğinde 

%47,3’ü beş yıl ve üzeri, %18,1’i dört yıl, %13,2’si iki yıl, %12,8’i üç yıl ve geriye kalan 

bireylerde diğer sürelerde kullandıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların kullandıkları 

bankacılık uygulamasına verdikleri cevaplara göre, 26,2’si Ziraat Mobil, %11,7’si İşCep, 

%11,4’ü GarantiBBVA Cep ve geriye kalan bireylerde diğer uygulamaları kullandıklarını 

belirtmişlerdir. 

3.8.3. 4u Yapı Özelliklerine İlişkin Kullanıcı Algılarının Belirlenmesi 

Katılımcıların 4u yapı özelliklerine ilişkin algılarının belirlenmesi için 5’li Likert 

ölçeğine göre hazırlanan ifadelere katılma dereceleri sorulmuştur. 4u yapısını oluşturan 

her yerde, özel, evrensel ve birleşik yapı özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

sırasıyla Tablo 3.6, Tablo 3.7, Tablo 3.8, Tablo 3.9’te gösterilmektedir.  

Her yerde yapı özelliği, 12 değişkenden oluşan ifadelerden cevaplayıcı kanaatlerini 

ölçmek için hazırlanmış olup cevaplara ilişkin sonuçlar Tablo 3.6’te sunulmuştur. 
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Tablo 3.6. “Her Yerde” Yapı Özelliğine İlişkin Kullanıcı Algıları 

Değişkenler Ort. 
Std. 

Sapma 

UB1-Bu hizmetleri kullanmak bankacılık ile ilgili konularda beni her zaman iyi 

bilgilendirir. 
3,74 ,941 

UB2-Bu hizmetler sayesinde bankacılık ile ilgili gelişmeleri (EFT, kur, kampanya, 

vb.) takip edebilirim. 
3,97 ,920 

UB3-Bu hizmetleri kullanırken mevcut işime ara vermek zorunda kalmam. 3,92 ,967 

UB4-Bu hizmetler bankacılık ile ilgili bilgilere benim için en uygun zamanda 

erişmemi sağlar. 
4,06 ,856 

UB5-Beklemek için zamanım olmadığında ve belli bir bilgiye hemen ihtiyacım 

olduğunda, bu hizmetleri kullanırım. 
4,08 ,869 

UB6-Bankacılıkla ilgili acil bir yanıt almam gerektiğinde bu hizmetleri kullanırım. 3,86 ,972 

UB7-Bu hizmetler pratiktir, çünkü nerede olursam olayım herhangi bir zorluk 

yaşamadan kullanabilirim. 
4,15 ,829 

UB8-Bu hizmetleri ev veya işyeri dışında kullanmak benim için sorun olmaz. 4,19 ,805 

UB9-Bu hizmetleri kullanmayı uygun buluyorum, çünkü beni herhangi bir sabit ya 

da masaüstü araca bağımlı kılmazlar. 
4,19 ,871 

UB10-Bu hizmetler ile nerede olursam olayım bankacılıkla alakalı yenilikleri 

kontrol edebilirim. 
3,91 ,912 

UB11-Bu hizmetleri kullanmak, istediğim bilgilere erişmeme yardım eder. 4,00 ,855 

UB12-Bu hizmetleri kullandığımda, başka bir şekilde gerçekleştiremediğim şeyleri 

(banka kartı ve kimlik olmadan yapılan işlemler, mesai saatleri dışı işlem, vb.) 

yapabilirim. 

4,05 ,879 

Genel Olarak “Her Yerde” 4,01 ,889 

 

Kullanılan ifadeler arasında en yüksek ortalamaya sahip ifadeler 4,19 ortalama ile 

“Bu hizmetleri ev veya işyeri dışında kullanmak benim için sorun olmaz” ve “Bu 

hizmetleri kullanmayı uygun buluyorum, çünkü beni herhangi bir sabit ya da masaüstü 

araca bağımlı kılmazlar” ifadeleridir. En düşük ortalamaya sahip ifade ise 3,74 ile “Bu 

hizmetleri kullanmak bankacılık ile ilgili konularda beni her zaman iyi bilgilendirir” 

ifadesidir. Katılımcıların her yerde yapısına yönelik algılamaları ifadelere genel olarak 

katıldıkları (ort.= 4,01) görülmektedir. Bu sonuca göre her yerde yapı özelliğinin 

katılımcılar tarafından benimsediğinin, günlük hayatında ilgili konularda kullandığının, 

kullanışlı olarak gördüğünün ve değer katan bir özellik olarak yaşantılarında yer aldığının 

çıkarımı yapılabilir. Mevcut istatistikler yer ve zaman sınırı olmadan bankacılık 

hizmetlerinin yaygın olarak kullanabilmenin kullanıcılar açısından vazgeçilmez bir 

kolaylık olduğunu göstermektedir. 

Özel yapı özelliği 6 değişkenden oluşan ifadelerden cevaplayıcı kanaatlerini 

ölçmek için hazırlanmış olup, cevaplara ilişkin sonuçlar Tablo 3.7 ‘de sunulmuştur. 
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Tablo 3.7. “Özel” Yapı Özelliğine Yönelik Kullanıcı Algıları 

Değişkenler Ort. 
Std. 

Sapma 

UQ1-Bu hizmetler, bulunduğum konuma göre bankacılık olanaklarına ilişkin 

bilgileri bulmamı sağlar. 

3,94 ,872 

UQ2- Bu hizmetleri kullandığımda yeni bir yerde fiziksel bankacılık servislerine 

(şube, ATM, kampanya üyesi işyeri, vb) rahatça ulaşırım. 

3,90 ,882 

UQ3- Bu hizmetler, çevremdeki/etrafımdaki bankacılık fırsat ve olanakları ile 

ilgili bilgilerimi güncel tutmamı sağlar. 

3,85 ,910 

UQ4- Bu hizmetler bankacılık ile ilgili ihtiyaçlarıma yönelik gereken yerleri 

(ATM, şube, kampanya üyesi işyeri, vb) bulmama yardımcı olur. 

3,92 ,862 

UQ5- Bu hizmetler, bankam ile ilgili ve ilişkili yerlerin (ATM, şube, kampanya 

üyesi işyeri, vb) konumunu bulmamı sağlar. 

3,86 ,925 

UQ6- Bu hizmetler, ihtiyaçlarıma yönelik bankacılık ile ilgili hizmetleri doğru bir 

şekilde belirlememi sağlar. 

3,94 ,834 

Genel Olarak “Özel” 3,90 ,880 

 

Kullanılan ifadeler arasında en yüksek ortalamaya sahip olanlar 3,94 ortalama ile 

“Bu hizmetler, bulunduğum konuma göre bankacılık olanaklarına ilişkin bilgileri 

bulmamı sağlar” ve “Bu hizmetler, ihtiyaçlarıma yönelik bankacılık ile ilgili hizmetleri 

doğru bir şekilde belirlememi sağlar” olarak görülmektedir. En düşük ortalamaya sahip 

ifade ise 3,85 ortalama ile “Bu hizmetler, çevremdeki/etrafımdaki bankacılık fırsat ve 

olanakları ile ilgili bilgilerimi güncel tutmamı sağlar” ifadesi olmuştur. Özel yapısına 

yönelik verilen cevapların ortalamasına göre (3,90) katılımcıların genel olarak ifadelere 

katıldığının söylenebilmesi mümkündür. Bu sonuca göre özel yapı özelliği ile 

katılımcılara sunulan kişiselleştirme olanaklarının kullanıcılar tarafından kullanışlı ve 

değer katan özellikler olarak algılandığı ifade edilebilir. Sonuçlara göre bankacılık 

alanında özelleştirmeler ile birlikte tüketicilere daha çok kolaylık sağlandığı ve sunulan 

bu kişiselleştirmelerin değer sunan faaliyetler olarak algılandığı çıkarımı yapılabilir. 

Evrensel yapı özelliği 8 değişkenden oluşan ifadelerden cevaplayıcı kanaatlerini 

ölçmek için hazırlanmış olup, cevaplara ilişkin sonuçlar Tablo 3.8’de sunulmuştur. 
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Tablo 3.8. “Evrensel” Yapı Özelliğine Yönelik Kullanıcı Algıları 

Değişkenler Ort. 
Std. 

Sapma 

UV1- Bu hizmetler, tek bir cihazda birden fazla iş yapmama izin verir. 4,01 ,882 

UV2- Bu cihazlar, birden fazla aygıt taşıma zorunluluğumu azaltır. 4,03 ,849 

UV3- Bu cihazlar, mobil oldukları için kullanışlıdır ve onları rahatlıkla 

taşıyabilirim. 

4,17 ,765 

UV4- Bu hizmetler, bulunulan yere göre farklı bağlantı türleri (wifi-mobil 

şebeke, vb) arasında geçme ihtiyacımı azaltır. 

3,86 ,908 

UV5- Bu cihazlar, iş/eğlence/bankacılık öğelerini çevrem ile paylaşmama olanak 

tanır. 

3,83 ,922 

UV6- Bu cihazlar, çevrem ve/veya bankam ile iletişimde kalmama yardımcı olur. 3,98 ,823 

UV7- Bu cihazlar, herhangi bir yerde zahmetsizce işlem yapmama yardım eder. 4,15 ,793 

UV8-Bu cihazlar, ağlara (wifi, mobil şebeke, vb) bağlanmayı kolaylaştırır. 3,75 1,021 

Genel olarak “Evrensel” 3,97 0,870 

 

İfadeler arasında en yüksek ortalamaya sahip ifade 4,17 ortalama ile “Bu cihazlar, 

mobil oldukları için kullanışlıdır ve onları rahatlıkla taşıyabilirim” ifadesi olurken, en 

düşük ortalamaya sahip ifade ise 3,75 ortalama ile “Bu cihazlar, ağlara (wifi, mobil 

şebeke, vb) bağlanmayı kolaylaştırır” ifadesi olmuştur. Evrensel yapısına yönelik verilen 

cevapların ortalamasına göre (3,97) katılımcıların genel olarak ilgili ifadelere katıldığının 

söylenebilmesi mümkündür. Bu sonuca göre sunulan tek cihaz ile pek çok bankacılık 

faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi ve faaliyetleri yerine getirirken bağlanma sorununun 

yaşanmaması kullanıcılar tarafından kullanışlı olanaklar olarak algılandığı söylenebilir. 

Kullanıcıların tek bir cihaz ile bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapabildikleri sonucu 

edilebilir. Yine bankacılık hizmetlerinin sunulduğu mobil cihazlarda hizmet çeşitliliğinin 

ve cihaz seçeneklerinin arttırılmasının tüketicilere daha çok değer sunacağı çıkarımı 

yapılabilir. 

Birleşik yapı özelliği 7 değişkenden oluşan ifadelerden cevaplayıcı kanaatlerini 

ölçmek için hazırlanmış olup, cevaplara ilişkin sonuçlar Tablo 3.9’de sunulmuştur. 
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Tablo 3.9. “Birleşik” Yapı Özelliğine Yönelik Kullanıcı Algıları 

Değişkenler Ort. 
Std. 

Sapma 

US1-Kullanılan mobil bankacılık uygulamalarının benzerliği, bankacılıkla ilgili 

istediğim bilgileri zahmetsizce paylaşmamı sağlar. 

3,97 ,847 

US2-Mobil bankacılık uygulamalarının kolaylığı, bana daha fazla özgürlük ve 

kontrol sağlar. 

4,05 ,851 

US3-Bu hizmetler, yer ve zaman kısıtlılığını ortadan kaldırır. 4,14 ,814 

US4-Cihazlar gittikçe benzer hale geldikleri için aralarında daha iyi 

senkronizasyon (eş zamanlı çalışma) mümkün olmaktadır. 

3,96 ,835 

US5-Cihazların birbirleri arasındaki erişim, yaptığım işlemleri eş zamanlı diğer 

cihazlarda görmemi sağlar. 

3,89 ,861 

US6-Bu cihazlar, aynı anda birden fazla cihazda ve/veya uygulamada çalışmamı 

(telefon ile para çekme, alışverişte cep şifre, vb) sağlar. 

3,99 ,853 

US7-Bu hizmetler, kolaylıkla birden fazla cihaz arasında (telefondan bilgisayara, 

telefondan ATM’ye, vb) geçiş yapmamı sağlar. 

3,91 ,901 

Genel olarak “Birleşik” 3,98 ,851 

 

İfadeler arasında en yüksek ortalamaya sahip ifade olarak 4,14 cevap ortalaması ile 

“Bu hizmetler, yer ve zaman kısıtlılığını ortadan kaldırır” ifadesi ilk sırada yer alırken, 

3,89 cevap ortalaması ile “Cihazların birbirleri arasındaki erişim, yaptığım işlemleri eş 

zamanlı diğer cihazlarda görmemi sağlar” ifadesi en düşük ortalama ile son sırada yer 

almıştır. Katılımcıların ifadelere verdikleri cevapların genel ortalamasına (3,98) göre 

katılımcıların ağırlıklı olarak ifadeleri olumlu olarak değerlendirdiklerini görülebilir. Bu 

sonuçlara göre bankacılık hizmetlerinde kullanılabilen cihazlar ile ilişkili diğer cihazlar 

arasında kullanım benzerliklerinin olması kullanıcılara daha fazla esneklik sağladığını ve 

kullanırken kolaylıkla bankacılık iş/işlemlerini yerine getirebildiğini göstermektedir. 

3.8.4. Tüketicilerin Güven, Tatmin ve Sadakat Düzeylerinin Belirlenmesi 

Katılımcıların güven, tatmin ve sadakat düzeyleri ölçmek için toplam 12 ifadeden 

oluşan üç farklı ölçek kullanılmıştır. İlgili ölçek ifadelerine ilişkin istatistikler Tablo 3.10, 

Tablo 3.11ve Tablo 3.12’de gösterildiği gibidir. 

Katılımcıların güven düzeylerini ölçmek için toplam 4 ifadeden oluşan sorular 

yöneltilmiş olup, ilgili sonuçlar Tablo 3.10’da sunulmuştur. 
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Tablo 3.10. Mobil Bankacılığa Duyulan “Güven” Düzeyleri 

Değişkenler Ort. 
Std. 

Sapma 

TR1-Bu hizmetler güvenilirdir. 3,90 ,882 

TR2-Bu hizmetler bana güven verir. 3,87 ,879 

TR3-Bu hizmetlerin kişisel bilgilerimi koruyacağına inanıyorum. 3,73 1,005 

TR4-Bu bankacılık uygulamaları vadedilenleri yerine getirir. 3,87 ,879 

Genel olarak “Güven” 3,84 ,911 

 

İfadeler arasında en yüksek ortalamaya 3,90 ortalama ile “Bu hizmetler 

güvenilirdir” ifadesi sahip olurken, “Bu hizmetlerin kişisel bilgilerimi koruyacağına 

inanıyorum” ifadesi ise 3,73 ortalama ile en düşük ortalama sahip ifade olmuştur. 

Katılımcıların verdikleri yanıtların ortalaması (3,84) dikkate alınırsa, katılımcıların 

ifadeleri genel olarak olumlu değerlendirdikleri söylenebilir. Bu doğrultuda mobil olarak 

sunulan bankacılık hizmetlerinin kullanıcılar tarafından güvenilir olarak 

değerlendirildiği, bu hizmetleri kullanan bireylere güven verdiği söylenebilir. Kullanılan 

kişisel cihazların tüketicilerin güven düzeyini arttırdığı ve senkronize olarak güven 

arttırıcı çabaların (gizliliğin korunması, güvenilir şifre, yüz tanıma vs.) güven verdiği 

çıkarımı yapılabilir.  

Katılımcıların tatmin düzeylerini ölçmek için toplam 4 ifadeden oluşan sorular 

yöneltilmiş olup, ilgili sonuçlar Tablo 3.11’de sunulmuştur. 

Tablo 3.11. Mobil Bankacılığa Duyulan “Tatmin” Düzeyleri 

Değişkenler Ort. 
Std. 

Sapma 

SAT1-Bu hizmetlerden genel olarak memnunum 4,17 ,798 

SAT2-Bu hizmetler ihtiyaçlarımı karşılar 4,15 ,752 

SAT3-Bu hizmetler beklentilerimi karşılar 4,08 ,801 

SAT4-Bu hizmetleri kullanmanın iyi fikir olduğunu düşünüyorum 4,21 ,743 

Genel olarak “Tatmin” 4,15 ,773 

 

İfadeler arasında “Bu hizmetleri kullanmanın iyi fikir olduğunu düşünüyorum” 

ifadesi 4,21 cevap ortalaması ile en yüksek ortalamaya sahip olurken, “Bu hizmetler 

beklentilerimi karşılar” ifadesi ise 4,08 cevap ortalaması ile en düşük ortalamaya sahip 

ifade olmuştur. Katılımcıların verdikleri yanıtların ortalaması (4,15) dikkate alınırsa, 

genel olarak ifadelere katıldıkları görülebilir. Buna göre mobil cihazlar ile yer-zaman 

sınırlaması olmadan tüketicilere sunulan bankacılık hizmetlerinin tüketicilerin 
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memnuniyetini arttırdığı ve tüketicilerin kullanımına olumlu bir şekilde katkıda 

bulunduğu çıkarımı yapılabilir.  

 Katılımcıların sadakat düzeylerini ölçmek için toplam 4 ifadeden oluşan sorular 

yöneltilmiş olup, ilgili sonuçlar Tablo 3.12’de sunulmuştur. 

Tablo 3.12. Mobil Bankacılığa Duyulan “Sadakat” Düzeyleri 

Değişkenler Ort. 
Std. 

Sapma 

LO1-Bu hizmetleri tekrar kullanmak isterim 4,14 ,767 

LO2-Bu hizmetleri gelecekte kullanmayı düşünüyorum 4,16 ,768 

LO3-Bu hizmetleri kullanmayı başkalarına da tavsiye ederim 4,14 ,827 

LO4-Diğer bankacılık kanallarına (şube, ATM, Kiosk, vb) kıyasla, bu 

uygulamalar aracılığıyla sunulan hizmetler ilk tercihim olur 
4,08 ,848 

Genel olarak “Sadakat” 4,13 ,802 

 

İfadeler arasında “Bu hizmetleri gelecekte kullanmayı düşünüyorum” ifadesi 4,16 

ortalama ile en yüksek ortalamaya sahip ifade olarak öne çıkarken, “Diğer bankacılık 

kanallarına (şube, ATM, Kiosk, vb) kıyasla, bu uygulamalar aracılığıyla sunulan 

hizmetler ilk tercihim olur” ifadesi 4,08 ortalama ile en düşük ortalamaya sahip ifade 

olarak katılımcılar tarafından cevaplanmıştır. Katılımcıların sadakat algılamalarını 

ölçmek için kullanılan ifadelere verdikleri yanıtların ortalaması (4,12) genel olarak 

katılıyorum şeklinde olumlu gerçekleşmiştir. Buna göre mobil bankacılık uygulamaları 

ile sunulan hizmetlere tüketicilerin diğer bankacılık kanallarına kıyasla daha çok 

benimsedikleri ve bankacılık iş ve işlemlerinde mobil bankacılık hizmetlerini kullanmaya 

daha çok yer verdikleri çıkarımı yapılabilir. 

Araştırma modelinde yer alan 7 değişken birlikte değerlendirilmiş olup, 

değişkenlerin ortalamaları, standart sapmaları, ana değişen ortalaması ve 

güvenilirliklerine yönelik değerlendirme sonuçları Tablo 3.13’de gösterildiği gibi 

sunulmuştur.  
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Tablo 3.13. Genel Olarak Değişkenler İlişkin Veriler 

Değişkenler Genel Ortalama Std. Spma 

4U Yapısı 

 

(Ort.: 3,96) 

(Cron. Alp.: 0,964)  

 

Her yerde 4.01 0,637 

Özel 3,90 0,712 

Evrensel 3,97 0,646 

Birleşik 3,98 0,668 
- 

Güven  3,84 0,785 

Tatmin 4,15 0,671 

Sadakat 4,13 0,692 

 

Araştırmada yer alan değişkenlere ilişkin verilen cevapların genel olarak olumlu 

olarak değerlendirildiği ifade edilebilir. Kullanıcılara sunulan mobil bankacılık 

hizmetlerin çeşitliliği tüketicilerin memnuniyetlerini ve sadakat düzeylerini arttırırken, 

güven düzeylerinin arttırılması için eksikliklerin olduğunu göstermektedir. Benzer 

şekilde 4u değişkenlerinin mobil bankacılığı kullanmaya yönelik tüketicileri olumlu 

desteklemeye ve hizmetleri kullanmada engelleri ortadan kaldırmaya katkıda 

bulunduğunun belirtilmesi mümkündür.  

3.8.5. Araştırma Modelinin Testi 

Araştırmada ortaya konulan modelin test edilmesinde genel olarak izlenilen 

aşamalar şu şekildedir; 

I. Araştırmada kullanılan ölçeklerin tümü yapısal eşitlik modeli testi öncesi 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. Analizlerde gerekli hallerde 

modifikasyonlar yapılmıştır. 

II. 4u değişkenlerinin TAM değişkenleri, tatmin, sadakat ve güven üzerinde 

etkilerini belirlemek için yapısal eşitlik modellemesi analizleri yapılmıştır.  

III. Analizler sonucunda hipotezlerin kabul veya red durumları dikkate alınarak, 

ilişkiler ortaya konulmuştur. 

DFA araştırmada kullanılan ölçeklerin ve ölçekleri oluşturan alt değişkenlerin, 

literatürde önerilen orijinal ölçeklerle uyuşup uyuşmadığını (geçerliliğini) test etmek için 

yapılmıştır. Bu analiz türünde elde edilen verilerin daha önce elde edilen veriler 

doğrultusunda kurgulanan yapı ile uyuşup uyuşmadığının kontrol edilmesine ilişkin 
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teorik olarak desteklenen bilgiler doğrultusunda yapılan analizdir (Meydan ve Şeşen, 

2015, s. 57). Doğrulayıcı faktör analizi ile yapısal eşitlik modellemesi (YEM) analizi 

temelde aynı mantığa ve hesaplama tekniğine sahip olmalarına karşın farklı analizler 

olarak dikkate alınmaktadırlar (Bayram, 2013, s. 42). 

Değişkenlere ilişkin iyi uyum ve kabul edilebilir uyum değer aralıkları Tablo 

3.14’de gösterildiği gibidir. Yapılan bu araştırmada doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal 

eşitlik modellemesinde tabloda verilen model uyum indekslerine ilişkin aralıklar dikkate 

alınarak gereken değerlendirmeler yapılacaktır. 

Tablo 3.14. Uyum İyiliği Değerleri 

Model Uyum 

İndeksleri 

Kabul Edilebilir Uyum 

Değerleri 

İyi / Çok İyi Uyum 

Değerleri 

X2/sd 0< X2/sd< 5 0< X2/sd< 3 

RMSEA 0,00≤RMSEA≤0,08 0,00≤RMSEA≤0,05 

SRMR 0,00≤SRMR≤0,1 0,00≤SRMR≤0,05 

GFI 0,85≤GFI≤0,90 0,90≤GFI≤1,0 

NFI 0,90≤NFI≤0,95 0,95≤NFI≤1,0 

CFI 0,90≤CFI≤0,95 0,95≤CFI≤1,0 

Kaynak: Bayram, 2013, ss. 71–78; Hooper vd., 2008, ss. 53–55; Meydan ve Şeşen, 

2015, ss. 32–37 

Doğrulayıcı faktör analizi ve sonraki aşamalarda yapılan yapısal eşitlik 

modellemesi analizinde göstergelerin tümünün ilgili faktörde yüksek faktör yüklerine 

(Std. β) sahip olmasına, istatistiksel anlamlılığını gösteren t değerlerinin anlamlı ve hata 

varyanslarının yüksek olmamasına dikkat edilerek analizler yapılmıştır. Yapılmasına 

ihtiyaç duyulan modifikasyonların teorik temellerinin bulunmasına ayrıca özen 

gösterilmiştir.  

3.8.5.1. 4u Yapısı Ölçeğinin Test Edilmesi 

Katılımcıların 4u yapı özelliklerine yönelik algılarını ölçmek için kullanılan ölçeği 

test etmek amacıyla, faktör yapısının uyumunun kontrol edilmesine yönelik doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 3.15’de 

gösterildiği gibidir.  
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Tablo 3.15. 4u Yapı Özelliklerine Yönelik Model Uyum Değerleri 

Model Uyum 

İndeksleri 

Kabul Edilebilir 

Uyum Değerleri 

İyi / Çok İyi Uyum 

Değerleri 

Modifikasyon 

Öncesi 

Değerler 

Modifikasyon 

Sonrası 

Değerler 

X2 - - 2515,13 2062,91 

sd - - 489 484 

X2/sd 0< X2/sd< 5 0< X2/sd< 3 5,14 4,26 

RMSEA 0,00≤RMSEA≤0,08 0,00≤RMSEA≤0,05 0,06 0,05 

SRMR 0,00≤SRMR≤0,1 0,00≤SRMR≤0,05 0,04 0,03 

GFI 0,85≤GFI≤0,90 0,90≤GFI≤1,0 0,84 0,87 

NFI 0,90≤NFI≤0,95 0,95≤NFI≤1,0 0,88 0,90 

CFI 0,90≤CFI≤0,95 0,95≤CFI≤1,0 0,90 0,92 

 

Analizde elde edilen bazı değerler uyum aralıklarında bulunmadığı için 

modifikasyona gerek duyulmuştur. Yapılan modifikasyonlar toplam 4 adet olup, 

bağımsız değişkelerin hata terimleri arasında yapılan modifikasyonlardır. Modifikasyon 

öncesi ve sonrası uyum değerleri Tablo 3.15’te gösterilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi 

sonuçlarına göre yapılan modifikasyonlar sonrası model değerleri kabul edilebilir uyum 

değerleri içinde yer almıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda belirlenen model uyum 

değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olması dolayısıyla, model değişkenlerinin 

analize uygun olma durumlarını incelemek mümkündür. 

Doğrulayıcı faktör analizinde 4u yapı özelliklerine yönelik analiz sonuçları Tablo 

3.16’te gösterildiği gibidir.  
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Tablo 3.16. 4u Yapısına Yönelik DFA Sonuçları 

Değişkenler Std. B 
Hata 

Varyansı 
t R2 

Her Yerde (Cronbach’s Alpha= 0,91) 

UB1-Bu hizmetleri kullanmak bankacılık ile ilgili konularda beni 

her zaman iyi bilgilendirir. 
0,61 - - 0,37 

UB2-Bu hizmetler sayesinde bankacılık ile ilgili gelişmeleri (EFT, 

kur, kampanya, vb.) takip edebilirim. 
0,60* 0,05 16,57 0,36 

UB3-Bu hizmetleri kullanırken mevcut işime ara vermek zorunda 

kalmam. 
0,56* 0,06 15,69 0,32 

UB4-Bu hizmetler bankacılık ile ilgili bilgilere benim için en uygun 

zamanda erişmemi sağlar. 
0,74* 0,05 19,30 0,54 

UB5-Beklemek için zamanım olmadığında ve belli bir bilgiye 

hemen ihtiyacım olduğunda, bu hizmetleri kullanırım. 
0,74* 0,05 19,40 0,55 

UB6-Bankacılıkla ilgili acil bir yanıt almam gerektiğinde bu 

hizmetleri kullanırım. 
0,68* 0,06 18,22 0,46 

UB7-Bu hizmetler pratiktir, çünkü nerede olursam olayım herhangi 

bir zorluk yaşamadan kullanabilirim. 
0,71* 0,05 18,80 0,51 

UB8-Bu hizmetleri ev veya işyeri dışında kullanmak benim için 

sorun olmaz. 
0,71* 0,05 18,71 0,50 

UB9-Bu hizmetleri kullanmayı uygun buluyorum, çünkü beni 

herhangi bir sabit ya da masaüstü araca bağımlı kılmazlar. 
0,68* 0,05 18,17 0,46 

UB10-Bu hizmetler ile nerede olursam olayım bankacılıkla alakalı 

yenilikleri kontrol edebilirim. 
0,72* 0,06 19,02 0,52 

UB11-Bu hizmetleri kullanmak, istediğim bilgilere erişmeme 

yardım eder. 
0,75* 0,05 19,51 0,56 

UB12-Bu hizmetleri kullandığımda, başka bir şekilde 

gerçekleştiremediğim şeyleri (banka kartı ve kimlik olmadan 

yapılan işlemler, mesai saatleri dışı işlem, vb.) yapabilirim. 

0,69* 0,05 18,39 0,48 

(*, %99 güven aralığında anlamlılığı ifade etmektedir.) 

Özel (Cronbach’s Alpha= 0,89) 

UQ1-Bu hizmetler, bulunduğum konuma göre bankacılık 

olanaklarına ilişkin bilgileri bulmamı sağlar. 
0,77* 0.04 25,37 0,60 

UQ2- Bu hizmetleri kullandığımda yeni bir yerde fiziksel bankacılık 

servislerine (şube, ATM, kampanya üyesi işyeri, vb) rahatça 

ulaşırım. 

0,76* 0.04 24,76 0,57 

UQ3- Bu hizmetler, çevremdeki/etrafımdaki bankacılık fırsat ve 

olanakları ile ilgili bilgilerimi güncel tutmamı sağlar. 
0,76* 0.04 25,03 0,58 

UQ4- Bu hizmetler bankacılık ile ilgili ihtiyaçlarıma yönelik 

gereken yerleri (ATM, şube, kampanya üyesi işyeri, vb) bulmama 

yardımcı olur. 

0,75* 0.04 24,53 0,57 

UQ5- Bu hizmetler, bankam ile ilgili ve ilişkili yerlerin (ATM, şube, 

kampanya üyesi işyeri, vb) konumunu bulmamı sağlar. 
0,73* 0.04 23,66 0,53 

UQ6- Bu hizmetler, ihtiyaçlarıma yönelik bankacılık ile ilgili 

hizmetleri doğru bir şekilde belirlememi sağlar. 
0,76 - - 0,57 

 

 

 

 



195 

 

 

 

Tablo 3.16. (Devam) 4u Yapısına Yönelik DFA Sonuçları 

Değişkenler Std. B 
Hata 

Varyansı 
t R2 

Evrensel (Cronbach’s Alpha= 0,88) 

UV1- Bu hizmetler, tek bir cihazda birden fazla iş yapmama izin 

verir. 
0,71* 0,05 18,71 0,51 

UV2- Bu cihazlar, birden fazla aygıt taşıma zorunluluğumu azaltır. 0,73* 0,05 18,99 0,53 

UV3- Bu cihazlar, mobil oldukları için kullanışlıdır ve onları 

rahatlıkla taşıyabilirim. 
0,73* 0,05 16,91 0,53 

UV4- Bu hizmetler, bulunulan yere göre farklı bağlantı türleri (wifi-

mobil şebeke, vb) arasında geçme ihtiyacımı azaltır. 
0,68* 0,05 18,14 0,46 

UV5- Bu cihazlar, iş/eğlence/bankacılık öğelerini çevrem ile 

paylaşmama olanak tanır. 
0,69* 0,05 18,37 0,48 

UV6- Bu cihazlar, çevrem ve/veya bankam ile iletişimde kalmama 

yardımcı olur. 
0,73* 0,05 19,07 0,53 

UV7- Bu cihazlar, herhangi bir yerde zahmetsizce işlem yapmama 

yardım eder. 
0,72* 0,04 19,23 0,55 

UV8- Bu cihazlar, ağlara (wifi, mobil şebeke, vb) bağlanmayı 

kolaylaştırır 
0,60   0,37 

Birleşik (Cronbach’s Alpha= 0,89) 

US1-Kullanılan mobil bankacılık uygulamalarının benzerliği, 

bankacılıkla ilgili istediğim bilgileri zahmetsizce paylaşmamı sağlar 
0.75 - - 0,57 

US2-Mobil bankacılık uygulamalarının kolaylığı, bana daha fazla 

özgürlük ve kontrol sağlar. 
0.75* 0,04 24,77 0,57 

US3-Bu hizmetler, yer ve zaman kısıtlılığını ortadan kaldırır. 0,72* 0,03 23,59 0,52 

US4-Cihazlar gittikçe benzer hale geldikleri için aralarında daha iyi 

senkronizasyon (eş zamanlı çalışma) mümkün olmaktadır 
0,74* 0,04 24,12 0,54 

US5-Cihazların birbirleri arasındaki erişim, yaptığım işlemleri eş 

zamanlı diğer cihazlarda görmemi sağlar. 
0,73* 0,04 23,77 0,53 

US6-Bu cihazlar, aynı anda birden fazla cihazda ve/veya 

uygulamada çalışmamı (telefon ile para çekme, alışverişte cep şifre, 

vb) sağlar. 

0,72* 0.04 23,44 0,52 

US7-Bu hizmetler, kolaylıkla birden fazla cihaz arasında 

(telefondan bilgisayara, telefondan ATM’ye, vb) geçiş yapmamı 

sağlar. 

0,70* 0,04 22,89 0,50 

(*, %99 güven aralığında anlamlılığı ifade etmektedir.) 

 

Sonuçlara göre her bir değişkenin hata varyanslarının düşük olduğu görülmekte 

olup, her bir ifadenin anlamlı olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. Değişkenlerin yer aldığı 

boyutların güvenilirlik (cronbach alpha) düzeylerinin (0,88-0,91) yüksek olması, 

ölçeklerin güvenilir olduklarını göstermektedir. Değişkenlere ilişkin faktör yüklerinin 

(std. B.) değer aralıklarının 0,56-0,77 arasında bulunmuştur. İfadelere ilişkin doğrulayıcı 

faktör analizi değerlerinin her bir değişken için kabul edilebilir sınırlar içinde olması 

ifadelerin yapısal eşitlik modellemesi analizinde kullanılabileceğini göstermektedir.  

Modifikasyon sonrası yapı değişkenlerine ilişkin veriler (standardize edilmiş faktör 

yükleri, korelasyon değerleri ve modifikasyonlara ilişkin değerler) Şekil 3.2’de 

gösterildiği gibi şematize edilmiştir. 
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Şekil 3.2. 4u Yapı Özelliklerine Yönelik DFA Sonuçları Şeması 

Elde edilen tüm sonuçlara göre ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğu ve yapısal eşitlik 

modellemesi analizinde kullanılabileceği sonucu elde edilmiştir.  

3.8.5.2. Güven, Tatmin ve Sadakat Ölçeklerinin Test Edilmesi 

Katılımcıların güven, tatmin ve sadakat düzeylerini ölçmek için kullanılan ölçekleri 

test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve model uyum değerleri Tablo 

3.17’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3.17. Güven, Tatmin, Sadakat Değişkenlerine Yönelik Uyum Değerleri 

Model Uyum 

İndeksleri 

Kabul Edilebilir 

Uyum Değerleri 

İyi / Çok İyi Uyum 

Değerleri 

Modifikasyon 

Öncesi 

Değerler 

Modifikasyon 

Sonrası 

Değerler 

X2 - - 302,45 240,87 

sd - - 51 50 

X2/sd 0< X2/sd< 5 0< X2/sd< 3 5,93 4,81 

RMSEA 0,00≤RMSEA≤0,08 0,00≤RMSEA≤0,05 0,07 0,06 

SRMR 0,00≤SRMR≤0,1 0,00≤SRMR≤0,05 0,03 0,02 

GFI 0,85≤GFI≤0,90 0,90≤GFI≤1,0 0,95 0,96 

NFI 0,90≤NFI≤0,95 0,95≤NFI≤1,0 0,96 0,97 

CFI 0,90≤CFI≤0,95 0,95≤CFI≤1,0 0,97 0,97 

 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum iyiliği indekslerinin kabul 

edilebilir değerler aralığında yer almadığı, bu doğrultuda modifikasyonların yapılmasına 

ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Yapılan modifikasyon toplam 1 adet olup, bağımsız 

değişkelerin hata terimleri arasında yapılan modifikasyondur. Modifikasyon öncesi ve 

modifikasyon sonrası değerler Tablo 3.18’de gösterilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda belirlenen model uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olması 

dolayısıyla, model değişkenlerinin analize uygun olma durumlarını incelenebilir. 

Doğrulayıcı faktör analizinde güven, tatmin ve sadakate yönelik analiz sonuçları 

Tablo 3.18’de gösterildiği gibidir.  

Tablo 3.18. Güven, Tatmin ve Sadakat Değişkenlerine Yönelik DFA Sonuçları 

Değişkenler Std. B 
Hata 

Varyansı 
t R2 

Güven (Cronbach Alpha= 0,88) 

TR1-Bu hizmetler güvenilirdir. 0,81* 0,03 27,64 0,68 

TR2-Bu hizmetler bana güven verir. 0,88* 0,04 26,53 0,78 

TR3-Bu hizmetlerin kişisel bilgilerimi koruyacağına inanıyorum. 0,78* 0,04 26,29 0,62 

TR4-Bu bankacılık uygulamaları vadedilenleri yerine getirir. 0,79 - - 0,63 

Tatmin (Cronbach Alpha= 0,89) 

SAT1-Bu hizmetlerden genel olarak memnunum. 0,81* 0,03 28,87 0,66 

SAT2-Bu hizmetler ihtiyaçlarımı karşılar. 0,82* 0,03 29,52 0,68 

SAT3-Bu hizmetler beklentilerimi karşılar. 0,84* 0,03 30,18 0,70 

SAT4-Bu hizmetleri kullanmanın iyi fikir olduğunu düşünüyorum. 0,80 - - 0,64 

Sadakat (Cronbach Alpha= 0,88) 

LO1-Bu hizmetleri tekrar kullanmak isterim. 0,84* 0,03 27,19 0,72 

LO2-Bu hizmetleri gelecekte kullanmayı düşünüyorum. 0,84* 0,03 26,91 0,70 

LO3-Bu hizmetleri kullanmayı başkalarına da tavsiye ederim. 0,82* 0,04 26,38 0,68 

LO4-Diğer bankacılık kanallarına (şube, ATM, Kiosk, vb) kıyasla, 

bu uygulamalar aracılığıyla sunulan hizmetler ilk tercihim olur. 
0,73 - - 0,54 

*, %99 güven aralığında anlamlılığı ifade etmektedir 
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Sonuçlara göre (Tablo 3.18) her bir değişkenin hata varyanslarının düşük olduğu 

görülmüş olup, her bir ifadenin anlamlı olduğu (p<0,01) belirlenmiştir. Değişkenlerin yer 

aldığı boyutların güvenilirlik (cronbach alpha) düzeylerinin (0,88-0,89) yüksek olması, 

ölçeklerin güvenilir olduklarını göstermektedir. Değişkenlere ilişkin faktör yüklerinin 

(std. B.) değer aralıklarının 0,73-0,85 arasında bulunmuştur. İfadelere ilişkin doğrulayıcı 

faktör analizi değerlerinin her bir değişken için kabul edilebilir sınırlar içinde olması 

ifadelerin yapısal eşitlik modellemesi analizinde kullanılabileceğini göstermektedir.  

Modifikasyon sonrası yapı değişkenlerine ilişkin veriler (standardize edilmiş faktör 

yükleri, korelasyon değerleri ve modifikasyonlara ilişkin değerler) Şekil 3.3’te 

gösterildiği gibi şematize edilmiştir. 

 

Şekil 3.3. Güven, Tatmin ve Sadakat Ölçeklerine Yönelik DFA Sonuçları Şeması 

Sonuçlara göre ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğu ve yapısal eşitlik modellemesi 

analizinde kullanılabileceği çıkarımı elde edilmiştir.  

3.8.5.3. Araştırma Modelinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Test Edilmesi 

Araştırma modelinde yer alan 7 ana değişkenin modelde öngörülen etkilerini eş 

zamanlı olarak ölçmek için yapısal eşitlik modellemesi analizi yapılmıştır. Yapılan 
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yapısal eşitlik modellemesi analizine ilişkin model uyum değerleri Tablo 3.19’da 

sunulmuştur 

Tablo 3.19. Model Uyum Değerleri 

Model Uyum 

İndeksleri 

Kabul Edilebilir 

Uyum Değerleri 

İyi / Çok İyi Uyum 

Değerleri 

Modifikasyon 

Öncesi Değerler 

Modifikasyon 

Sonrası Değerler 

X2 - - 3286,84 3182,34 

sd - - 918 916 

X2/sd 0< X2/sd< 5 0< X2/sd< 3 3,58 3,47 

RMSEA 0,00≤RMSEA≤0,08 0,00≤RMSEA≤0,05 0,05 0,04 

SRMR 0,00≤SRMR≤0,1 0,00≤SRMR≤0,05 0,03 0,03 

GFI 0,85≤GFI≤0,90 0,90≤GFI≤1,0 0,86 0,86 

NFI 0,90≤NFI≤0,95 0,95≤NFI≤1,0 0,89 0,90 

CFI 0,90≤CFI≤0,95 0,95≤CFI≤1,0 0,92 0,92 

 

Oluşturulan araştırma modeli doğrultusunda gerçekleştirilen yapısal eşitlik 

modellemesi analizi sonuçlarına göre, model uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir 

uyum değerleri içinde yer almaması dolayısıyla model üzerinde modifikasyonlar 

yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan modifikasyonlar toplam 3 (DFA sonuçları 

doğrultusunda modelde kullanılan modifikasyonlar hariç) adet olup, bağımsız 

değişkelerin hata terimleri arasında yapılan modifikasyonlardır.  Modifikasyonlar sonrası 

elde edilen model uyum değerleri (Tablo 3.19) kabul edilebilir uyum değerleri aralığında 

olduğu görülmüştür. 

Yapısal eşitlik modellemesi analizinde hipotezlerin kabul ve red olma durumlarına 

ilişkin analiz sonuçları Tablo 3.20’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3.20. Araştırma Modeli Analiz Sonuçları 

Hipotez 
Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 
Std. B p 

Hata 

Varyansı 
R2 Sonuç 

H1a Her Yerde 

Tatmin 

0,31 ** 0,06 

0,74 

Kabul 

H1b Özel -0,01 0,85 0,05 Ret 

H1c Evrensel 0,64 ** 0,11 Kabul 

H1d Birleşik -0,06 0,54 0,10 Ret 

H2a Her Yerde 

Güven 

-0,05 0,40 0,08 

0,60 

Ret 

H2b Özel 0,27 ** 0,07 Kabul 

H2c Evrensel -0,04 0,71 0,16 Ret 

H2d Birleşik 0,22 * 0,13 Kabul 

H3 Tatmin 0,43 ** 0,07 Kabul 

H4 Tatmin 

Sadakat 

0,55 ** 0,05 

0,85 

Kabul 

H5 Güven 0,19 ** 0,02 Kabul 

H6a Her Yerde 0,08 0,14 0,05 Ret 

H6b Özel -0,10 * 0,05 Ret 

H6c Evrensel 0,13 0,21 0,11 Ret 

H6d Birleşik 0,13 0,14 0,08 Ret 

*= %99, **=%95 güven aralığında anlamlılığı ifade etmektedir 

 

Model uyum değerlerinin istenilen uyum iyiliği aralığında bulunması sonrası 

modelde yer alan değişkenlerin standartlaştırılmış regresyon (beta) değerleri, hata 

varyansları, değişkenlerin mevcut etkilere yönelik anlamlılık düzeylerini gösteren p 

değerleri, R2 değerleri ile hipotezlere ilişkin kabul ve ret durumlarını gösteren bilgiler 

Tablo 3.20’de gösterildiği gibidir.  

Elde edilen sonuçlara göre 4u yapısı değişkenlerinin tatmin üzerinde etkilerinin 

olduğu belirlenmiştir. Etki analizinde 4u yapı değişkenlerinden her yerde ve evrensel 

yapılarının tatmin üzerinde etkilerinin olduğu belirlenmiş, etkilerin anlamlı ve pozitif 

yönlü olması dolayısıyla H1a ve H1c hipotezleri kabul edilmiştir. Ancak 4u yapı 

değişkenlerinden özel ve birleşik yapılarının tatmin üzerinde anlamlı ve pozitif bir 

etkilerinin olmaması nedeniyle H1b ve H1d hipotezleri ret edilmiştir. 
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Tatmin üzerinde anlamlı etkileri olan her yerde ve evrensel yapı değişkenlerinin 

tatmini %74 düzeyinde açıkladığı görülmektedir. Evrensel yapı özelliğinin beta değerinin 

(0,64) her yerde yapı özelliğine ilişkin beta değerine (0,31) göre yüksek olduğu etki 

analizi sonucuna göre belirlenmiştir. Dolayısıyla evrensel yapı özelliğinin her yerde yapı 

özelliğine kıyasla tatmin üzerinde daha çok etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. 

Sonuçlar doğrultusunda 4u yapısı değişkenlerinin güven üzerinde etkilerinin 

olduğu belirlenmiştir. Etki analizinde 4u yapı değişkenlerinden özel ve birleşik 

yapılarının güven üzerinde etkilerinin olduğu belirlenmiş olup, etkilerin anlamlı ve pozitif 

yönlü olması dolayısıyla H2b ve H2d hipotezleri kabul edilmiştir. Ancak 4u yapı 

değişkenlerinden özel ve birleşik yapı değişkenlerinin güven üzerinde anlamlı ve pozitif 

bir etkilerinin olmaması nedeniyle H2a ve H2c hipotezleri ret edilmiştir.  

Etki analizleri sonuçları doğrultusunda tatmin değişkeninin güven değişkeni 

üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Etkinin anlamlı ve pozitif olması dolayısıyla H3 

hipotezi kabul edilmiştir. 

Güven üzerinde anlamlı etkileri olan özel ve birleşik yapı değişkenleri ile tatmin 

değişkenlerinin güveni %60 düzeyinde açıkladığı görülmektedir. Beta değerlerine göre 

özel yapı değişkeni, birleşik yapı değişkeni ve tatmin değişkeninin beta değeri dikkate 

alınırsa, tatmin değişkeninin beta değerinin (0,43) özel yapı değişkeni beta değeri (0,27) 

ve birleşik yapı değişkeni beta değerine (0,22) kıyasla yüksek olduğu görülmektedir. 

Buna göre tatmin değişkeninin özel yapı ve birleşik yapı özelliğine kıyasla güven 

üzerinde daha çok etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sadakat üzerinde tatmin değişkeninin etkisinin 

olduğu belirlenmiştir. Etkinin anlamlı ve pozitif yönlü olması dolayısıyla H4 kabul 

edilmiştir.  

Sadakat üzerinde güven değişkeninin etkilerini gösteren sonuçlar doğrultusunda 

güvenin sadakat üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Etkinin anlamlı ve pozitif olması 

dolayısıyla H5 hipotezi kabul edilmiştir.  

Sonuçlara göre 4u yapısı değişkenlerinden bazılarının sadakat üzerinde etkisinin 

olduğu belirlenmiştir. Etki analizinde 4u yapı değişkenlerinden özel yapı değişkeninin 
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sadakat üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Fakat mevcut etkinin anlamlı olmasına 

rağmen ve etki yönünün negatif olması dolayısıyla H6b hipotezi ret edilmiştir. Diğer 4u 

yapı değişkenlerinden olan her yerde yapı değişkeni, evrensel yapı değişkeni ve birleşik 

yapı değişkeninin sadakat üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı belirlenmiş olup, bu 

yüzden H6a, H6c ve H6d hipotezleri ret edilmiştir. 

Sadakat üzerinde etkileri olan tatmin ve güven faktörlerin sadakati %85 düzeyinde 

açıkladıkları görülmektedir. Beta değerlerine göre tatminin (0,55) güvene (0,19) kıyasla 

sadakat üzerinde daha çok etkiye sahip olduğunun söylenmesi mümkündür. 

Yapılan yapısal eşitlik modellemesi analizine ilişkin genel sonuçlar Şekil 3.4’te 

gösterildiği gibidir.   
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Şekil 3.4. YEM Sonuç Şeması 

 

Sonuçlar doğrultusunda bazı 4u yapı değişkenlerinin tatmin ve güven üzerinde 

etkilerinin olduğu görülmektedir. Ancak sadakat üzerinde 4u değişkenlerinin anlamlı 

etkileri bulunamamıştır. Tatminin güven ve sadakat üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu 

ve güvenin sadakati anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre yapısal eşitlik modeli ile teorik varsayımlara göre oluşturulan model arasında 

uyumluluğun olduğu ifade edilebilir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

U-pazarlamanın karakteristik 4u yapı özelliklerinin tüketicilerin tatmin ve 

sadakatleri üzerindeki etkilerinin incelendiği bu çalışmada, bankacılık alanında mobil 

bankacılık hizmetlerini kullanan bireylere yönelik araştırma yapılmıştır. Çalışmada mobil 

bankacılık hizmetlerini kullanan bireylerin 4u yapı özelliklerine yönelik algılamaları 

araştırılmış, mevcut algıların tatmin, güven ve sadakat üzerindeki etkileri incelenmiştir.   

Araştırmada mobil bankacılık hizmetlerinin kullanıcılar tarafından uzun süreler 

boyunca kullanıldığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda mobil bankacılık hizmetlerinin genel 

olarak sunulduğu zamanlardan itibaren talep gördüğü ve tüketicilere değer sunduğu için 

kullanımına uzun süreler boyunca devam edildiği çıkarımı yapılabilir. Benzer şekilde 

mobil bankacılık uygulamalarını kullanan bireylerin genel olarak bu hizmetlerden 

memnuniyet duyduğu ve bu hizmetleri uzun süreler boyunca kullanmaya devam edeceği 

ifade edilebilir. 

Araştırmanın bir sonucu olarak katılımcıların her yerde, özel, evrensel ve birleşik 

yapı özelliklerine yüksek düzeyde olumlu yaklaştıkları görülmüştür. Bu doğrultuda mobil 

olarak sunulan hizmetlerde bu özelliklerin tüketiciler tarafından talep gördüğü ve kabul 

edildiği ifade edilebilir. Algılamaların sonuçlarına göre tüketicilerin yer ve zaman sınırı 

olmaksızın ürünlere ulaşmak istediği, ürünlerin kendilerine göre kişiselleştirilmesini 

arzuladığı belirlenmiştir. Yine kullanılan mobil cihazların her yerden bağlanabilmeyi 

gerçekleştirmesinin ve çeşitli fonksiyonları kolaylıkla yerine getirmesinin, sınırlamalar 

olmadan her yerden uygulamalar ve senkronizasyon aracılığıyla bankacılık ile ilgili 

bilgilere ulaşılmasının istendiği sonucu elde edilmiştir. Ayrıca sunulan bu hizmetler 

kullanıcıların bankacılık iş ve işlemlerini yerine getirmesini kolaylıkla sağladığı için 

hizmetlerden tatmin olduklarının, katılımcıların bankacılık iş ve işlemleri üzerinde sürekli 

kontrolünün sağlanabilmesi dolayısıyla hizmetlere güven duyduklarının belirtilmesi 

mümkündür. Diğer taraftan kullanıcıların mobil bankacılık kanalı ile sunulan olanaklara 

diğer bankacılık kanallarına kıyasla daha çok bağlılık gösterme eğiliminde oldukları da 

ifade edilebilir. 
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Tablo 3.21. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Hipotez 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken Sonuç Literatürde Yer Alan Benzer Çıkarımlar 

H1a Her Yerde 

Tatmin 

Kabul 

Al-Haidary ve Mohammad, 2016; Junglas ve Watson, 2003b; 

Bredican ve Vigar-Ellis, 2014; Junglas ve Watson, 2003a; 

Mannan, 2013; Nakajima, 2002; Hong ve Wang, 2011; S. 

Jeon, 2008; Lim vd., 20063; Okazaki ve Mendez, 2013; Treen 

vd., 2016; Shamsul Anuar Mokhtar, Katan, ve Hidayat-ur-

Rehman, 2017; Jain ve Joy, 2017 

H1b Özel Ret Literatürde benzer bulguyla karşılaşılmamıştır 

H1c Evrensel Kabul 

Al-Haidary ve Mohammad, 2016; Junglas ve Watson, 2003b; 

Bredican ve Vigar-Ellis, 2014; Junglas ve Watson, 2003a; 

Mannan, 2013.; Nakajima, 2002; Hong ve Wang, 2011; S. 

Jeon, 2008; Lim vd., 20063; Okazaki ve Mendez, 2013; Treen 

vd., 2016; Jain ve Joy, 2017 

H1d Birleşik Ret Literatürde benzer bulguyla karşılaşılmamıştır 

H2a Her Yerde 

Güven 

Ret Literatürde benzer bulguyla karşılaşılmamıştır 

H2b Özel Kabul 

Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004; Kourouthanassis ve 

Roussos, 2006; Roussos ve Moussouri, 2004; Sheng vd. 2017; 

Tran ve Wei, 2011; Langheinrich, 2003, 

H2c Evrensel Ret Literatürde benzer bulguyla karşılaşılmamıştır 

H2d Birleşik Kabul 

Galanxhi-Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004; Kourouthanassis ve 

Roussos, 2006; Roussos ve Moussouri, 2004; Tran ve Wei, 

2011; Langheinrich, 2003, 

H3 Tatmin Kabul 
Hong ve Wang, 2011; Thi Tuyet Mai vd., 2013; Yoo ve Park, 

2016 

H4 Tatmin 

Sadakat 

Kabul 
Chiu vd. 2009; Hong ve Wang, 2011; Thi Tuyet Mai vd., 2013; 

Yoo ve Park, 2016; Y.-H. Kim, Kang, ve Jang, 2015 

H5 Güven Kabul 
Sirdeshmukh, Singh, ve Sabol, 2002; Hong ve Wang, 2011; 

Thi Tuyet Mai vd., 2013; Yoo ve Park, 2016 

H6a Her Yerde Ret 
Kourouthanassis ve Roussos, 2006; Runnalls, 2006; Hong ve 

Wang, 2011 

H6b Özel Ret 
Kourouthanassis ve Roussos, 2006; Runnalls, 2006; Hong ve 

Wang, 2011 

H6c Evrensel Ret 
Kourouthanassis ve Roussos, 2006; Runnalls, 2006; Hong ve 

Wang, 2011 

H6d Birleşik Ret 
Kourouthanassis ve Roussos, 2006; Runnalls, 2006; Hong ve 

Wang, 2011 

 

4u yapı özelliklerinin tatmin üzerindeki etkilerini gösteren araştırma sonuçlarına 

göre (Tablo 3.21), 4u yapı özelliklerinden her yerde ve evrensel yapılarının tatmin 

üzerinde etkiye sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuç teorik ve uygulamalı bazı 
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çalışmalar ile (Al-Haidary ve Mohammad, 2016; Junglas ve Watson, 2003b; Bredican ve 

Vigar-Ellis, 2014; Junglas ve Watson, 2003a; Mannan, 2013.; Nakajima, 2002; Hong ve 

Wang, 2011; S. Jeon, 2008; Lim vd., 2006; Okazaki ve Mendez, 2013; c) benzerlik 

göstermektedir. Buna göre tüketicilerin bankacılık hizmetlerinden duyacağı tatmin 

düzeyinin arttırılmasında; bankacılık hizmetlerinin yer ve zaman sınırlaması olmadan her 

yerden yapılabilmesi, her yerden yapılabilen bankacılık   hizmetlerinde kullanılan mobil 

cihazların bağlanabilme sorunları yaşamadan çok fonksiyonlu (şifre girme aracı, kredi 

kartı, bilgi ekranı gibi) olarak kullanılabilmesi gibi her yerde ve evrensel özellikleri ile 

sunulan olanaklarının etkili olduğu söylenebilir. 

Araştırma sonuçlarına göre 4u yapı özelliklerinden olan özel ve birleşik yapılarının 

tatmin üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı görülmektedir. Bu durum mobil bankacılık 

ile sunulan bazı bankacılık ürünlerinin (kredi, kişiye özel ürünler gibi) yeteri kadar 

kişiselleştirilememesi nedeniyle tüketici memnuniyeti düzeyinde istenildiği kadar etkinin 

meydana getirilememesi ile açıklanabilir. Birleşik yapı özelliklerinin tatmin üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olmaması durumu ise bankacılık verilerinin cihazlar arasında 

uyumluluğunu mümkün kılan senkronizasyon özelliğinin ve mobil bankacılık 

uygulamalarının kullanımının diğer cihazlarda (tablet, televizyon, bileklik gibi) 

kolaylıkla kullanabilme olanaklarının yeteri kadar yaygınlaşmaması ile 

ilişkilendirilebilir. Çeşitli cihazların bankacılık hizmetlerine entegrasyonun 

hızlandırılması ve cihazlar arası veri senkronizasyonunun sağlanması ile tatmin üzerinde 

birleşik yapı özelliğinin etkilerinin olabileceği öngörülebilir. Araştırmada hipotez 

sonuçların genellenebilmesi için özel yapı ve birleşik özelliklerinin tatmin üzerindeki 

etkilerinin başka sektörlerde yapılacak çalışmalarla yeniden ele alınması gerekmektedir. 

4u yapı özelliklerinin güven düzeyi üzerindeki etkilerini gösteren araştırma 

sonuçlarına göre özel ve birleşik yapı özelliklerinin güven düzeyini anlamlı olarak 

etkiledikleri belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç yapılan bazı çalışmalarla (Galanxhi-

Janaqi ve Fui-Hoon Nah, 2004; Kourouthanassis ve Roussos, 2006; Roussos ve 

Moussouri, 2004; Sheng vd. 2017; Tran ve Wei, 2011; Treen vd., 2016) benzerlik 

göstermektedir. Sonuçlara göre bireylere yönelik yapılan özelleştirmelerin bireylerin 

güven düzeylerini olumlu yönde etkilediği ve böylelikle hizmetlere karşı daha çok güven 

duymalarına neden olduğu çıkarımı yapılabilir. Bireylerin bankacılık iş ve işlemlerine 
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ilişkin kontrolün kendilerinde olması, gerçekleşen iş ve işlemlerin odağında kendilerinin 

yer aldığını düşünmeleri dolayısıyla daha çok güven duymaları beklenilen bir durumdur. 

Benzer şekilde birleşik yapı özelliği olarak ifade edilen güven düzeylerini arttıracak bilgi 

akışının, bankacılık işlemlerinde kullanılan cihazlar arasında yer ve zaman sınırlaması 

olmadan senkronize edilmesi ve güven arttırıcı bazı mobil bankacılık olanaklarının (şifre 

değiştirme, yüz tanıma, kod girme vb.) mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla 

sunulabilmesi, kullanıcıların daha çok güven duymalarına neden olmaktadır. 

4u yapı özelliklerinden her yerde ve evrensel yapı özelliklerinin güven düzeyi 

üzerinde etkilerinin olmadığı araştırmada elde edilen sonuçlardandır. Bu durum yer ve 

zaman sınırlaması olmadan bankacılık iş ve işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini sağlayan 

sürekli bağlanabilme olanaklarının, bireylerin muhtemel olumsuz bazı senaryolara 

(üçüncü tarafların bankacılık uygulama bilgilerini elde geçirmesi gibi) karşı sürekli bir 

şekilde açık hale gelmesini mümkün kılması ile ilişkilendirilebilir. Benzer şekilde çeşitli 

bağlantı olanaklarının mobil cihazlarda sürekli kullanılabilmesi ve mobil cihazların 

bankacılık işlemleri dışında başka fonksiyonları da (internette gezmek, oyun oynamak, 

vb.) yerine getirmek için kullanılması dolayısıyla, bu özellikler güven arttırıcı olarak 

değerlendirilmeyebilir. Bu sonuçların farklı sektörlerde yapılacak çalışmalarda yeniden 

ele alınmasında fayda vardır. 

Araştırma sonuçlarına göre güven üzerinde tatminin anlamlı etkilerinin olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuç literatürde desteklenmektedir (Hong ve Wang, 2011; Thi Tuyet 

Mai vd., 2013; Yoo ve Park, 2016). Sonuçlar doğrultusunda, sunulan ürünlerden tatmin 

düzeyi artan bireylerin ürünlere yönelik güven düzeylerinin de artması beklenmektedir. 

Mobil bankacılık hizmetlerinden genel olarak tatmin olan kullanıcıların bu hizmetlere 

daha çok güvendiği araştırma sonuçlarına göre elde edilmiştir. 

4u yapı özelliklerinin sadakat düzeyi üzerindeki etkilerini gösteren araştırma 

sonuçlarına göre özel yapısının sadakati anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir. Ancak 

etki yönünün ters olması dolayısıyla mobil bankacılık hizmetlerinde artan 

özelleştirmelerin sadakati azalttığı bilgisi sonuçlara göre elde edilmiştir. Bu duruma bazı 

çalışmalarda dikkat çekilmiş olup (Runnalls, 2006),  4u yapı özelliklerinin pek çok 

işletme tarafından sunulması/sunulmaması dolayısıyla işletmelerin sunacağı 

kişiselleştirme/kişiselleştirememe seçenekleri kullanıcıların üzerinde sadakat düzeylerini 
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ters yönde etkileyebilmektedir. Özelleştirme düzeyi düşük olan bir bankacılık 

uygulamasını kullanan bireyin özelleştirme düzeyi yüksek olan başka bir bankacılık 

uygulamasına geçiş yapması ya da özelleştirme düzeyi yüksek olan bir bankacılık 

uygulamasını kullanan bireyin aynı özellikleri sunan başka bankacılık uygulamalarının 

farkında olması dolayısıyla mevcut bankacılık uygulamasına bağlılık göstermeyebilir. 

Özel yapı özelliklerinin sadakat üzerinde etkili olmamasında mobil bankacılık alanında 

istenildiği kadar özelleştirmenin yapılamaması da gösterilebilir. Bu durum benzer 

biçimde tatmin üzerinde mevcut özel yapı özelliklerinin etkilerinin görülmemesiyle 

paralellik göstermektedir. Özelleştirmenin sadakat üzerinde pozitif yönlü etkisinin 

olabilmesi için öncelikli olarak hizmetin kullanıcıyı istenilen düzeyde tatmin etmesi 

gerekmektedir. Mobil bankacılık hizmetlerinde özel yapı özelliklerinin kullanıcıları 

beklenildiği kadar tatmin edememesi dolayısıyla, özel yapı özelliklerinin sadakat 

üzerinde de anlamlı etkilerinin olamayabileceği beklenilebilir. 

Araştırmada sadakat üzerinde tatmin düzeyinin etkili olduğu sonucu bulunmuştur. 

Benzer şekilde güvenin sadakat üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Mobil bankacılık 

hizmetlerinden tatmin olan bireylerin bu hizmetlere sadakat duyacağı beklenilen bir 

sonuçtur. Tatmin olan bireyin sunulan hizmetlere daha çok güven duyacağı ve güven 

duyan kullanıcının da sadakat duyabileceği ifade edilebilir. Bu sonuç tatmin ve güven 

düzeyleri artan bireylerin sadakat düzeylerinin de artacağını göstermektedir. Elde edilen 

sonuçlar literatürdeki bazı çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir 

(Sirdeshmukh vd., 2002; Hong ve Wang, 2011; Thi Tuyet Mai vd., 2013; Yoo ve Park, 

2016).  

Araştırma sonuçlarına göre sadakat üzerinde 4u yapı özelliklerinden her yerde, 

evrensel ve birleşik yapı özelliklerinin anlamlı etkileri bulunamamıştır. Bu durum, 

tüketicilerin mobil bankacılık hizmetlerine sadakat duymaları noktasında her yerde, 

evrensel ve birleşik yapı özellikleri bağlamında sunulan özelliklerin farklı bankalara ait 

bankacılık uygulamaları vasıtasıyla sunulabilmesi sebebiyle hizmetlerin birbirlerine 

yakın olarak algılanabilmesi neticesinde oluşabilir. Benzer şekilde mobil bankacılık 

aracılığıyla sunulan hizmetlere diğer bankacılık kanalları vasıtasıyla ulaşılabiliyor 

olunması, mobil bankacılık hizmetlerinin tek başına kullanılmamasına neden olabilir. Bu 

durumun oluşmasında kullanılan bazı bankacılık kanallarında (fiziksel şube, internet 
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bankacılığı gibi) sunulan hizmetlerin farklı olması etkili olabilir. Birleşik yapısının özel 

yapısı ile benzer şekilde tatmin üzerinde etkisinin olmaması dolayısıyla sadakat üzerinde 

de etkisinin olmaması beklenilen bir sonuçtur. 4u yapı değişkenlerinin sadakate etkisinin 

olmamasını gösteren bu sonuç, 4u yapı özelliklerinin sadakate beklenilenin aksine etkiler 

gösterebileceği varsayımını desteklemektedir (Kourouthanassis ve Roussos, 2006; 

Runnalls, 2006; Hong ve Wang, 2011). 

Elde edilen sonuçlara göre oluşturulan 15 hipotezden 7 hipotez kabul edilmiş olup 

8 hipotez reddedilmiştir. Kaydedilen tüm sonuçlar doğrultusunda araştırma modelinin 

destelendiği görülmüştür. Kabul ve reddedilen hipotezlere ilişkin sonuçların 

genellenebilmesi için farklı kültürlerde ve sektörlerdeki araştırmalar ile desteklenmesi 

gerekmektedir.  

Yapılan bu çalışma, etkilerinin gelecek zaman içinde daha fazla hissedileceği 

öngörülen u-pazarlamanın ve u-pazarlamanın temel yapısını gösteren her yerde, özel, 

evrensel, birleşik yapılarının tatmin ve sadakat üzerinde nasıl etkilerinin olabileceğini 

göstermesi ve literatüre katkı sunması açısından önem arz etmektedir. U-pazarlama ile 

birlikte tüketicilerin tatmin düzeylerinin etkilenebileceği ve sadakat düzeylerinin 

dönüşebileceği görülmüştür.  
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ÖNERİLER 

Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda tüketicilere ve işletmelere yönelik 

çeşitli önerilerde bulunulabilir. Tüketiciler için mobil bankacılık uygulamaları üzerinden 

sunulan her yerde bankacılık olanaklarının kullanılması, tüketicilerin tatmin olma 

düzeyleri üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Bu açıdan mobil bankacılık 

uygulamalarını kullanarak yer ve zaman sınırlığı yaşamadan bankacılık deneyimlerini 

yaşayabilir ve daha çok memnuniyet duyabilirler.  Benzer şekilde evrensel olarak mobil 

bankacılık özelliğini kullanmaları da tatmin olma düzeyleri üzerinde pozitif yönlü etkiye 

sahiptir. Dolayısıyla mobil bankacılıkta kullanılan cihazların fonksiyonel olarak 

kullanılmasının, mevcut cihazların yer veya coğrafyaya göre engellemeler 

oluşturmamasının tüketicilere tek bir cihaz üzerinden her yerde ve çok yönlü deneyimler 

sunabileceği ifade edilebilir. Bu açıdan mobil uygulamalar ile kullanılan cihazlar 

aracılığıyla tüketicilerin birden çok bankacılık teknolojisini kolaylıkla yanında 

taşıyabileceği, aynı zamanda bu cihazlar üzerinden başka iş ve işlemeleri de yerine 

getirebileceği ifade edilebilir. Diğer taraftan tüketicilerin bankacılık süreçlerine güven 

duyabilmesi için mobil bankacılık uygulamalarını kullanması, güven düzeylerinin 

arttırılmasında etkili bir unsur olarak tüketiciler tarafından kullanılabilir. Güven duyma 

noktasında mobil bankacılık uygulamalarının kullanımı tüketicilerin güven düzeylerini 

arttırmaktadır. 

İşletmelerinde tüketicilerin her yerde ve evrensel olarak mobil bankacılık 

uygulamalarını kullanma istekliliği ve bu istekliliğin tatmin üzerindeki etkileri dikkate 

alınmalıdır. Bu doğrultuda bankaların ve ilgili konulardaki paydaş işletmelerin yer ve 

zaman sınırı olmadan, mobil cihazların evrensel kullanılabilirliği dikkate alınarak 

tüketicilere yönelik bankacılık hizmetleri sunması tatmin olmuş müşterileri meydana 

getirebilir. Benzer şekilde tüketicilerin mobil bankacılık uygulamaları vasıtasıyla çeşitli 

bankacılık kanalları üzerinden senkronize bir şekilde ve kişiye özel olmak üzere güven 

düzeylerinin arttırılabildiği görülmüştür. Bankaların ve ilgili paydaşlarının tüketicilerin 

güven düzeylerine olumlu katkı sunduğu bu olanakları yaygınlaştırılması, güven duyan 

tüketici kitlelerinin oluşmasına katkı sunacaktır. Böylelikle sadakat düzeyi arttırılan 

tüketici kitlesi oluşturulabilir. 
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