
 

Research Article / Araştırma Makalesi 

 

Cite as/ Atıf: Aydın, S. (2021). Endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin sosyal medya kullanımı: Müşteri yönelimi, 

uyum sağlayıcı satış davranışları ve satış performansı ilişkisi. Turkish Studies - Economy, 16(2), 705-724. 

https://dx.doi.org/10.47644/TurkishStudies.48973 

Received/Geliş: 20 January/Ocak 2021                 Checked by plagiarism software 

Accepted/Kabul: 20 June/Haziran 2021 Published/Yayın: 25 June/Haziran 2021  

 CC BY-NC 4.0 

 

 

Endüstriyel Pazarlarda Satış Temsilcilerinin Sosyal Medya Kullanımı: Müşteri Yönelimi, 

Uyum Sağlayıcı Satış Davranışları ve Satış Performansı İlişkisi 

The Use of Social Media by Sales Representatives in Industrial Markets: Customer Orientation, 

Adaptive Selling Behavior, and Sales Performance Relationship 

 

Samet Aydın*  

 

Abstract: In industrial markets, sales representatives usually play the most important role in the relationships 

that businesses establish with their customers. Sales representatives represent their customers in in-house 

processes and also act as a consultant on the customer side and try to solve customer problems and needs. 

With the development of technology, social media has become a useful tool that can be used by sales 

representatives. The platforms, which were used for individual purposes in the past, today support stages 

such as finding candidate customers, contacting customers, and managing the necessary communication in 

sales processes. In addition, social media has become an important source of information for sales 

representatives regarding the sector and competitors. This research tried to explore the relationship between 

the use of social media by sales representatives in industrial markets with customer orientation, adaptive 

selling behaviors, and sales performance. As a result of the literature review, the measurement form 

determined for the research variables was applied to the sales representatives working in the industrial 

markets. The data obtained in the study (n = 408) were analyzed with AMOS 21 software using the 

covariance-based Structural Equation Modeling. As a result of the research, it was found that customer 

orientation in industrial markets has a positive effect on sales representatives' use of social media and 

adaptive selling behavior. The use of social media by sales representatives also reinforces adaptive selling 

behavior. Another finding of the study is that the positive effect of adaptive selling behavior on sales 

performance was determined. Considering that the studies on the effect of social media on business results 

are increasing, but given the limited studies conducted for Turkey, this research is expected to contribute to 

the literature. 

Structured Abstract: The development of information technologies has led to significant changes in many 

areas of business life. First of all, the change observed in areas such as production processes, product 

development, and improvement, and communication with suppliers has later evolved to include all 

stakeholders, including customers. Communication technologies have begun to offer much more with the 

rapid acceptance of the Internet by individuals after the use of the Internet by official institutions and then by 

private companies. 
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Social media, one of these new technology tools, is as important for personal selling as the other 

components of the promotional mix. The use of social media by sales representatives is defined as the 

integration of social media technology into sales processes and its use for business purposes (Ahearne et al. 

2005; Rapp et al., 2008). Andzulis et al. (2012) defined social media as a technological component of the 

communication, sales, and relationship-building functions of businesses, encompassing a network of existing 

and potential customers, promoting value creation for both parties. 

Adaptive selling behavior is defined by Weitz et al. (1986) as the changes in selling behaviors of 

sales representatives within the framework of their evaluations based on the environment they are in and the 

person they are in contact with. Sales representatives are expected to adapt their behaviors to establish a 

common ground with the people who are communicated. Sujan et al. (1994) stated that adaptive selling 

behaviors will increase the productivity of sales representatives. 

Customer orientation is applying the marketing concept individually, especially by sales and 

marketing staff (Shapiro, 1988). It contributes to customers for making a satisfactory purchasing decision 

(Saxe and Weitz, 1982). According to Kohli and Jaworski (1990), customer orientation is very effective for a 

market-oriented organizational culture. Customer-oriented sales representatives develop long-term customer 

satisfaction while develop sustainable relationships that will benefit both parties and, in turn, build customer 

loyalty. 

Business management often viewed the performance of sales representatives as quantitative 

contributions to business goals. This situation has been addressed in the same way in the literature (Behrman 

& Perreault, 1982; Piercy et al., 2007). Babakus et al. (1996), Churchill et al. (1985), Flaherty and Pappas 

(2004) suggested that sales performance can be measured by the increase of the market share of the firm, 

increase in sales revenues, selling products that are more important to the business or providing more profit, 

and completing sales targets budgeted on an individual basis. 

This research tried to explore the relationship between the use of social media by sales 

representatives in industrial markets with customer orientation, adaptive selling behaviors, and sales 

performance. It has been determined in previous studies that new tools that rely on technology have positive 

effects on the productivity and sales performance of sales representatives (Ahearne et al., 2004; Ahearne et 

al., 2005). Social media, enables the seller-buyer relationship to develop and thus positively affects customer 

satisfaction (Agnihotri et al., 2016; Andzulis et al., 2012). This research will contribute to the literature by 

determining the relationship between customer orientation and adaptive behaviors (Rapp et al., 2008) and 

social media usage, which were thought to be closely related, in Turkish industrial markets. 

Based on the research problem, considering the findings of the past research a research model was 

developed and harnessing the literature scales for measurement were determined. The scales were then 

translated into Turkish and a survey was created by adding demographic questions. Five-point Likert scale 

was used for all items except demographic ones. The measurement form was applied to sales representatives 

working in industrial markets with the online survey method in 2019. 408 fully filled questionnaires were 

obtained in the study by using convenience sampling method. The data obtained within the scope of the 

research were analyzed by using covariance-based structural equation modeling. In the two-step analyses, 

firstly the suitability of the measurement tools was discussed, and then the model tests were carried out to test 

the research hypotheses. The maximum likelihood estimation option was used in the analyzes where AMOS 

21 software was preferred. In line with the findings, it was determined that the scales had discriminant 

validity and convergent validity. In addition, the results support that the scales are reliable. 

The model was tested in the second stage. As a result of the analysis, it was determined that the 

goodness of fit indices of the model were within acceptable ranges and showed a good fit (χ2 / df = 3.54, NFI 

= 0.916, CFI = 0.957, RFI = 0.921, IFI = 0.951, GFI = 0.896, AGFI = 0.903, RMSEA = 0.047). A significant 

effect of Customer Orientation on Social Media Usage (ß = 0.288, p <0,001), a significant effect of Customer 

orientation on Adaptive Sales Behaviors (ß = 0.486; p <0.001), a significant effect of Social Media Use on 

Adaptive Selling Behavior (ß = 0.394; p <0.001), and a significant effect of Adaptive Selling Behavior on 

Sales Performance (ß = 0.415; p <0.001) were found. 

Social media offers important opportunities for sales representatives who try to understand the needs 

of customers and find the best solution for customer problems. According to the results of the research, 

customer orientation is an important driver of social media use by sales representatives. In addition, social 
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media contributes to the sales representatives obtaining the correct information about the customer and 

processing this information for the success of adaptive selling behaviors. Another result of the research is that 

customer orientation positively affects the adaptive selling behaviors in industrial markets, thus contributing 

to sales performance. 

Based on the research results, business managements and especially sales managers are suggested to 

consider how employees in their teams can benefit from social media and determine a strategy in this regard. 

The use of social media by sales representatives should be encouraged and coordinated by the business 

without infringing on personal rights. Necessary training and support should be provided to sales 

representatives in this regard.  

Keywords: Marketing, social media, customer orientation, adaptive selling behavior, sales performance, 

industrial markets. 

 

Öz: Endüstriyel pazarlarda satış temsilcileri genellikle işletmelerin müşterileri ile kurdukları ilişkilerde en 

önemli rolü üstlenmektedir. Satış temsilcileri, işletme içi süreçlerde müşterilerini temsil etmekte ayrıca 

müşteri tarafında da adeta bir danışman görevini üstlenerek müşteri sorun ve ihtiyaçlarına çözüm getirmeye 

çalışmaktadır. Satış temsilcilerinin müşterilerin sorunlarını gidermek ve ihtiyaçlarını karşılamak için 

kullandıkları araçlardan biri de sosyal medyadır. Önceleri bireysel amaçlar ile kullanılan sosyal medya 

platformları günümüzde aday müşterilerin bulunması, müşteriler ile temas kurulması ve satış süreçlerinde 

gerekli iletişimin yönetilmesi gibi aşamalara destek vermektedir. Ayrıca sektör ve rakipler ile ilgili olarak da 

sosyal medya satış temsilcileri için önemli birer bilgi kaynağı halini almıştır. Bu araştırmada endüstriyel 

pazarlarda satış temsilcilerinin sosyal medya kullanımı müşteri yönelimi, uyum sağlayıcı satış davranışları ve 

satış performansı bağlamında ele alınmıştır. Literatür taraması sonucunda araştırma değişkenleri için 

belirlenen ölçüm formu endüstriyel pazarlarda çalışan satış temsilcilerine uygulanmıştır. Araştırmada elde 

edilen veri (n = 408) kovaryans bazlı Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılarak AMOS 21 yazılımı ile analiz 

edilmiştir. Araştırma sonucunda endüstriyel pazarlarda müşteri yöneliminin satış temsilcilerinin sosyal 

medya kullanımı ve uyum sağlayıcı satış davranışlarına olumlu etki yaptığı bulunmuştur. Satış temsilcilerinin 

sosyal medya kullanımı uyum sağlayıcı satış davranışlarını da pekiştirmektedir. Araştırmanın bir diğer 

bulgusu ise uyum sağlayıcı satış davranışlarının satış performansı üzerindeki olumlu etkisinin belirlenmiş 

olmasıdır. Sosyal medyanın iş sonuçlarına etkilerini inceleyen araştırmaların artış göstermekte olduğu ancak 

söz konusu alanda Türkiye özelinde yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu gözetildiğinde bu araştırmanın 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, sosyal medya, müşteri yönelimi, uyum sağlayıcı satış davranışları, satış 

performansı, endüstriyel pazarlar. 

 

Giriş 

Bilişim teknolojilerinin gelişmesi iş hayatında birçok alanda önemli değişikliklere yol 

açmıştır. Öncelikle üretim süreçleri, ürün geliştirme ve iyileştirme, tedarikçiler ile iletişim gibi 

alanlarda gözlenen değişim daha sonrasında müşterilerin de dâhil olduğu tüm paydaşları 

kapsayacak yönde evrilmiştir. İnternetin, resmî kurumlar ve ardından özel şirketler tarafından 

kullanılmaya başlamasının ardından bireyler tarafından da hızlı bir şekilde kabul görmesi ve geniş 

kitlelerin internet kullanıcı olması ile iletişim teknolojileri çok daha fazlasını sunmaya başlamıştır. 

GSM teknolojileri ile hızlı ve mobil bağlantı sunulması interneti neredeyse tüm insanların erişimine 

açmıştır. Bu gelişmelerin yardımı ile özellikle son on yılda yükselişe geçen sosyal medya sayesinde 

herkes ücret ödemeden veya üstün donanım/yazılım kullanım bilgisi gerekmeden kendine ait bir 

web sayfası edinme imkânı bulmuş (ör: Facebook) veya kendi sesini tüm dünyaya duyurabileceği 

platformlara (ör: Twitter, forumlar, blog’lar vb.) kavuşmuştur. Böyle bir ortamda tüketiciler ile 

kurulan iletişimlerin de geleneksel medyadan “yeni medya”ya doğru geçişi gözlenmiştir. 

Sosyal medyanın işletmeler tarafından pazarlama amaçlı kullanımı öncelikle tanıtım ve 

duyurma gibi temel pazarlama iletişimi faaliyetleri ile başlamıştır. Televizyon, radyo ve gazete gibi 

kitlesel iletişim araçlarına tüketicilerin ayırdıkları zamanın azaldığı günümüzde sosyal medya 
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mecraları her işletmenin pazarlama organizasyonunun temel odağı halini almıştır. Bununla birlikte 

eskinin tek yönlü bilgi iletiminin yerine hayal edile gelen çift yönlü iletişim bu sayede mümkün 

olmuş ve tüketicilerin, müşterilerin, tedarikçilerin vb. tüm paydaşların etkili geri bildirimlerini 

sağlama ve karşılıklı etkileşim kurma hayata geçmiştir.  

Sosyal medya, tutundurma karmasının diğer bileşenleri kadar kişisel satış için de önem arz 

etmektedir. İnternet teknolojileri ve sosyal medya bu yönden değerlendirildiğinde satış kadroları 

için önemli fırsatlar barındırır. Önceleri yalnızca bireysel amaçlar ile kullanılan LinkedIn gibi 

çevrimiçi iş ağı sitelerinin artık satış temsilcileri tarafından aktif bir şekilde mevcut işleri için 

kullanıldığı görülmektedir. Bu siteleri kullanan profesyonellerin kendileri, görevleri, yaptıkları işler 

ve çalıştıkları şirketler ile ilgili olarak yaptıkları paylaşımlar satış temsilcileri için önemli birer bilgi 

kaynağı halini almaktadır. Bu nedenle satış temsilcilerinin bu kişilerin ağına dâhil olması ve 

beklendiği gibi profesyonel bir çevrimiçi etkinlik göstermesi önemlidir. Gerek kişisel amaçla 

gerekse iş amacıyla yürütülen çevrimiçi etkinlikler (blog, post, mesaj vb.) sayesinde satış 

temsilcileri mevcut ve potansiyel müşterilerden oluşan bir portföye sahip olabilmektedir. Sosyal 

medya bu konuda satış temsilcileri için geleneksel şekilde çok zor elde edilecek kıymetli bilgileri 

barındırmaktadır. Bu nedenle satış temsilcileri müşteri adaylarını bulma ve onlarla ilk temasları 

kurmada veya mevcut müşteriler ile iletişimi geliştirmede sosyal medyayı sıklıkla kullanmaya 

başlamıştır. 

Satış temsilcileri her bir ilişkide iletişim kurdukları kişinin yapısını, özelliklerini ve 

karakterini inceleyerek her durumda en başarılı olacak şekilde iletişimi uyarlamalıdır. Uyum 

sağlayıcı satış davranışı, Weitz vd. (1986) tarafından satış temsilerinin müşteri etkileşimlerinde 

içinde bulundukları ortama ve karşılarındaki kişiye göre oluşan değerlendirmeleri çerçevesinde 

satış davranışlarında değişiklikler yapması olarak tanımlanmaktadır. Satış temsilcilerinin kendi 

karakterlerine uygun olarak yapay durmayacak ve karşı tarafta bu yaklaşımın fark edilerek 

rahatsızlık oluşturmayacak bir biçimde tamamen doğal olarak iletişim kurulan kişiler ile ortak bir 

düzlem kuracak şekilde davranışlarını uyarlamaları beklenmektedir. Sujan vd. (1994) uyum 

sağlayıcı satış davranışlarının satış temsilcilerinin üretkenliğini arttıracağını ifade etmiştir. 

Pazarlama literatüründe pazar yönelimi teorisinden yola çıkarak geliştirilen müşteri 

yönelimi kavramı (Shapiro, 1988) ise özellikle pazarlama ve satış organizasyonlarında çalışan 

kişilerin birey bazında pazarlama yaklaşımını ne denli uyguladığı ve müşteriler açısından tatminkâr 

bir satın alma kararı verilmesine yapılan katkı şeklinde ifade edilmektedir (Saxe ve Weitz, 1982). 

Kohli ve Jaworski’ye (1990) göre müşteri yönelimi, pazar yönelimli bir örgüt kültürü için oldukça 

etkilidir. Müşteri yönelimli satış temsilcileri müşterilerde uzun vadeli bir memnuniyet oluştururken 

her iki taraf için fayda yaratarak karşılıklı ilişkileri sürdürülebilir bir şekilde geliştirir ve böylece 

müşteri sadakati oluştururlar.  

Bu araştırmanın amacı, endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin sosyal medya 

kullanımının müşteri yönelimi, uyum sağlayıcı satış davranışları ve satış performansı bağlamında 

ele alınmasıdır. Leigh ve Tanner’e (2004) göre satış organizasyonları teknolojiden faydalanmanın 

yollarını aramalıdır. Teknolojinin ilerlemesi ile geliştirilen araçların satış temsilcilerinin 

verimliliklerine ve satış performanslarına olumlu etkiler yaptığı daha önceki araştırmalarda tespit 

edilmiştir (Ahearne vd., 2004; Ahearne vd., 2005). Hunter ve Perreault (2007) aynı düşünce ile 

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Satış Gücü Otomasyonu yazılımlarının satışa etkisini araştırmış ve 

bu araçların satış temsilcilerinin bilgisini geliştirdiğini katkı yaptığını belirlemiştir. Rapp vd. (2008) 

satış yöneticilerinin kendi ekiplerine teknoloji kullanımı konusunda teşvik ve destek sağlaması 

gerektiğini öne sürmüştür. Teknolojinin satış temsilcilerine sunduğu olanaklardan biri olarak 

değerlendirilebilecek sosyal medyanın satıcı-alıcı ilişkisinin geliştirmesini sağladığı ve bu sayede 

müşteri memnuniyetini de olumlu etkilediği tespit edilmiştir (Agnihotri vd. 2016; Andzulis vd., 

2012). Bu araştırma, bahsi geçenler doğrultusunda endüstriyel pazarlarda satış performansı 

üzerinde olumlu etkiler doğuran ve birbiriyle yakın ilişkili olduğu düşünülen müşteri yönelimi ve 
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uyum sağlayıcı davranışlar (Rapp vd., 2008) ile sosyal medya kullanımın arasındaki ilişkinin 

belirlenmesini amaçlamaktadır. Ulusal yazında pazarlama alanında yapılan çalışmalarda sosyal 

medyanın müşteri ve tüketici davranışı (Akgün ve Ergün, 2017; Çifci ve Sözen, 2017; Şahin ve 

Dündar, 2019), müşteri bağlılığı (Alan vd., 2018), marka (Alyakut, 2017; Bilgin, 2018) ve iletişim 

(Erişke vd., 2018; Yılmaz, 2018) gibi kavramlar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı görülmektedir. 

Endüstriyel pazarlara ilişkin yapılan çalışmalarda ise e-ticaret (Develioğlu ve Ekinci, 2013; Kuşat, 

2016) ve müşteri yönetimi (Ekergil ve Ersoy, 2016; Gök, 2006; Solmaz ve Türkay, 2019; Uz, 

2019; Ventura ve Küçük, 2017) konularının ağırlıkla ele alındığı anlaşılmaktadır. Bu araştırma, 

konu itibariyle bahsi geçen çalışmalardan ayrışarak literatüre katkı sağlayacaktır. 

Satış Temsilcilerinin Sosyal Medya Kullanımı 

Pazarlama stratejileri açısından değerlendirildiğinde sosyal medya üzerinden 

gerçekleştirilen iletişim “çekme stratejisi” olarak adlandırılan müşterilerde talep oluşturma ve satın 

alma yönünde harekete geçirmeye hizmet etmektedir. Bu yaklaşım özellikle tüketici pazarlarında 

oldukça makuldür. Bu çerçevede değerlendirildiğinde sosyal medya, örneğin hızlı tüketim malları 

sektöründe daha önce müşterilere yönelik tutundurma çabaları için kullanılan reklam, ilan, halkla 

ilişkiler, sponsorluk vb. iletişim faaliyetlerinin yanında kendine yer bulmuştur. Ancak endüstriyel 

pazarlarda tercih edilen “itme stratejisi” müşteriye ulaşmayı, ürünü sunup satış konusunda ikna 

etmeyi ve ürün satış süreçlerinin tamamının aktif bir şekilde yönetilmesini gerektirmektedir 

(Järvinen ve Taiminen, 2016). Bu bağlamda endüstriyel pazarlarda sosyal medyanın hızlı tüketim 

malları sektöründe olduğu gibi mesaj iletme odaklı kullanılması yetersiz kalmaktadır. Tutundurma 

karmasının yoğun bir şekilde kişisel satış faaliyetleri odağında oluşturulduğu bu pazarlarda 

işletmeler satışların gerçekleştirilmesi için donanımlı satış ekiplerinin oluşturulması yolunu tercih 

etmektedir.  

Endüstriyel pazarlarda satış temsilcileri işletmeler açısından oldukça önemli bir role 

sahiptir. Satış temsilcileri yalnızca satışı kapamanın ötesinde satış ile ilgili oldukça fazla görevi eş 

zamanlı olarak yürütür. Potansiyel müşterilerinin belirlenmesi, hedef müşteriler ile ilk temasın 

kurulması, müşteri satın alma merkezlerinde yer alan kişilerin tespit edilmesi, karar sürecinde yer 

alanların yetki, sorumluluk ve etki düzeylerinin belirlenmesi ve satış sonrası süreçlerin yönetimi 

bunlardan bazılarıdır. Bahsi geçen tüm bu satış süreçlerinde iletişim satış temsilcisinin en önemli 

araçlarından biridir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte işletmeler satış organizasyonlarını daha 

nitelikli hale getirmek için bu gelişmelerin tüm imkânlarından faydalanmanın önemini fark etmiştir 

(Rapp vd., 2008). Teknolojik yönden donatım yalnızca bir dizüstü bilgisayar veya tablet 

sağlanmanın ötesinde bu araçlar üzerinde çalışacak yazılım tabanlı Satış Gücü Otomasyonu ve 

Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi uygulamalarının etkin kullanımını da kapsamaktadır. Sosyal medya 

günümüzde bu araçlardan biri haline gelmiştir. Satış temsilcilerinin sosyal medya kullanımı, satış 

süreçlerine sosyal medya teknolojisinin entegre edilmesi ve iş amaçlı olarak kullanılması olarak 

tanımlanmaktadır (Ahearne vd. 2005; Rapp vd., 2008). Andzulis vd. (2012) göre sosyal medya 

müşteriler ile ortaklaşa her iki taraf için de değer yaratmayı teşvik eden, mevcut ve potansiyelden 

oluşan bir ağı kapsayan, işletmelerin iletişim, satış ve ilişki kurma fonksiyonlarının teknolojik bir 

bileşenidir. Endüstriyel pazarlarda müşteriler de kendilerine hizmet veren satış temsilcilerinin 

yüksek performansına ihtiyaç duymaktadır. Zor bir durumda farklı çözümlerin üretilmesinde satış 

temsilcisinin müşteriyi anlaması kadar satın almada görevli kişilerin de kendi ihtiyaçlarını doğru 

bir şekilde etkili bir iletişim ile anlatabilmesi gerekir. Sosyal medyada bir nevi arkadaşlık bağı 

üzerinde kurulan profesyonel iş ilişkisi bu manada her iki taraf için de olumlu etkiler yapabilir. 

Uyum Sağlayıcı Satış Davranışları 

Satış temsilcileri müşterileri ile girdikleri etkileşimlerde farklı roller ve görevler üstlenirler. 

İlişki yönetimi bu hususta en temel yetkinliklerden biridir. Gün içindeki rutin satış görevlerinde çok 

farklı karakterde ve düzeyde yer alan farklı kişiler ile iletişim kuran satış temsilcileri kendileri ve 

şirketleri açısından hedeflerine ulaşmak için kurdukları her ilişkide başarılı olmak durumundadır. 
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Her bireyin kendine has iletişim yöntemleri ve özellikleri olabilir. Bu özellikler ile bazı alanlarda 

veya bazı durumlarda başarılı olup diğerlerinde zayıf kalabilir. Ancak bir satış temsilcisinin görev 

başarımı için kendine uygun şartların ve kendi iletişim türüne uygun kişilerin olmasını beklemek 

gibi bir seçim şansı bulunmamaktadır. Buradan hareketle satış temsilcileri, yürüttükleri görevler 

dahilinde kurdukları her bir ilişkide karşılarındaki kişinin yapısını, özelliklerini ve karakterini 

inceleyerek her durumda en başarılı olacak şekilde davranışlarını uyarlamalıdır. Uyum sağlayıcı 

satış davranışı, Weitz vd. (1986) tarafından satış temsilerinin müşteri etkileşimlerinde içinde 

bulundukları ortama ve karşılarındaki kişiye göre oluşan değerlendirmeleri çerçevesinde satış 

davranışlarında değişiklikler yapması olarak tanımlanmaktadır. Uyum sağlayıcı satış 

davranışlarında ortam ve kişiler ile ilgili olarak bilgi sağlanması en önemli husustur (Park vd., 

2010). Pek çok durumda satış temsilcisi iletişim kuracağı kişi ile karşılaştığı anda o kişi ile ilgili bir 

izlenim edinmeye çalışır. Ancak profesyonel amaçlı bu ilişkilerde zaman önemli ve sınırlı bir 

kaynak olduğundan saniyeler içerisinde verilecek kararlar yetersiz gelebilmektedir. Bu nedenle 

satış temsilcileri görüşmelerinin öncesinde içinde bulunacağını düşündüğü ortam ve karşılaşacağı 

kişiler ile ilgili olarak bilgi edinmeye çalışmalıdır. Sosyal medya kullanımının satış temsilcilerinin 

bu amaç ile görüşme ortamı ve görüşülecek kişiler ile ilgili bilgi toplamasına yardımcı olarak uyum 

sağlayıcı davranışları sergilemesi yönünde avantaj sağlayacağı düşünülür.  

Müşteriler rakipler tarafından da ziyaret edilmekte ve onlarla temasta bulunmaktadır. Bu 

ilişkiler de müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini etkileyebilir (Kohli ve Jaworski, 1990). Satış 

temsilcileri rakiplerinin ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu ve rakipler ile görüşen müşterilerde ne 

gibi etkiler oluştuğunu anlamaya çalışmalıdır. Bunun için her zaman satış ile sonuçlanan etkinlikler 

yerine bazen de daha önce hiç satış yapılmamış veya satış yapılamayan ya da rakibe kaybedilen 

müşteriler ziyaret edilerek rakiplerin iletişim teknikleri ve yaklaşımları ile ilgili bilgi edinilmeye 

çalışılmalıdırlar (Leigh ve McGraw, 1989; Sujan vd., 1994). Böylece satış temsilcileri olası farklı 

senaryolar için davranışlar geliştirebilir. En azından kısa vadede çalışılması mümkün olmayan bu 

müşteriler ile geçirilen zaman bir kayıp olarak görülmemelidir. Sosyal medya bu çerçevede 

müşteriler kadar rakipler hakkında da veya rakip satış temsilcilerinin yaklaşımları adına da bilgi 

toplamak için önemli bir mecradır. Rakip işletmeler ile çalışan müşterilerin nelerden memnun 

olduğunun, neleri tercih ettiğinin öğrenilmesi değerli bir kazanımdır. 

Müşteri Yönelimi 

Pazar koşullarında rekabet yoğunlaştıkça işletmeler ürün ve satış odaklı yaklaşımlar yerine 

gittikçe daha fazla müşteri yönelimli hale gelmektedir. Müşteri yönelimde müşteri ilişkilerinin 

müşteri nezdinde değer yaratması yönüne vurgu yapılır. Endüstriyel pazarlarda tüketici pazarlarına 

nazaran marka algısı, hazcı davranışlar, eğlence, duygular vb. etkenler satın alma kararında daha az 

etkilidir. Bu nedenle endüstriyel pazarlarda müşteri değeri oluşturmada satış temsilcilerinin rolü 

oldukça önemlidir. Satış temsilcileri sayesinde her iki işletme için karşılıklı değer yaratacak ve 

katkı sağlayacak uzun vadeli ilişkiler kurulması mümkündür.  

Müşteri yönelimi, ilişkisel pazarlama yaklaşımı ile aynı doğrultuda müşteri ile kurulan 

ilişkilerde uzun vadeli başarıyı öne çıkaran, kısa vadeli ve tek taraflı kazanımları dışlayan bir 

yaklaşımdır. Shapiro (1988), pazarlama yaklaşımının organizasyonun tamamını kapsadığını, 

müşteri yöneliminin ise müşteriye dokunan satış ve pazarlama fonksiyonlarında çalışan bireyler ile 

ilgili olduğunu ifade etmiştir. Hurley ve Hult’a (1998) göre organizasyon kültürü çalışanların iş 

görevlerinde sergiledikleri davranışlar üzerinde doğrudan etkilidir. 

Satış Performansı 

İşletmenin üretim, Ar-Ge, tedarik zinciri gibi bütün diğer faaliyetleri tarafından oluşturulan 

ve müşteri açısından bir değer oluşturan ürün ve hizmet sunuşları satış fonksiyonu ile müşteriye 

ulaştırılır. Özellikle endüstriyel pazarlarda müşteri ile ilişkilerinin yönetilmesi açısından da satış 

kritik bir öneme sahiptir (Churchill vd., 1974). Endüstriyel pazarlarda pazarın ve ürünlerin yapısı 
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gereği özellikle tutundurma karmasında kitlesel iletişim araçları kullanımının müşteri kazanımı ve 

müşterilerin elde tutulmasında yetersiz kalması nedeniyle işletmeler tüketici pazarlarına göre sayıca 

daha kısıtlı olsa da oldukça yetkin ve alanında uzman kişilerin yer aldığı bir satış organizasyonu 

kurmaya çalışırlar (Weitz vd., 1986).  

Endüstriyel pazarlarda satış fonksiyonunun görevi ürün ve hizmet satışının haricinde 

bunlara dair sunuşların müşterilere göre uyarlanmasını da kapsar (Spiro ve Weitz, 1990; Verbeke 

vd., 2010). Satış temsilcileri, işletme tarafından oluşturulan mesajların iletilmesinden sorumlu iken 

aynı zamanda bu mesajları müşteriye göre uyarlar, müşteriye seçimlerinde yardımcı olur, dahası 

müşteriden edinilen geri bildirimleri de işletmenin diğer fonksiyonlarına aktarır (Chakrabarty vd., 

2008).  

Tüm bu görevlerine karşın işletme yönetimleri genellikle satış temsilcilerinin 

performansını işletme hedeflerine yapılan nicel katkılar olarak değerlendirir. Bu durum literatürde 

satış üzerine yapılan çalışmalarda da aynı şekilde ele alınmıştır (Behrman ve Perreault, 1982; 

Piercy vd., 2007). Babakus vd. (1996), Churchill vd. (1985), Flaherty ve Pappas (2004) gibi 

araştırmacılar satış performansının işletmenin pazar payının arttırılması, satış gelirlerinin 

arttırılması, işletme açısından daha fazla önem taşıyan ya da daha fazla kâr sağlayan ürünlerin 

satılması ve kişi bazında bütçelenen satış hedeflerinin tamamlanması olarak ölçülebileceğini öne 

sürmüştür. 

Hipotez Geliştirme 

Müşteri yönelimli satış temsilcileri, müşterileri hakkında olabildiğince bilgi edinmeye 

çalışırlar. Kurdukları ilişkilerde iletişim şekilleri ve davranışları ile baskıcı bir tutumun aksine 

müşteri açısından bir danışman rolünü alırlar. İşlemsel pazarlama yaklaşımını yadsıyan müşteri 

yönelimli satış temsilcileri sürdürülebilir bir ilişkinin uzun vadeli bir satış başarının temel koşulu 

olduğunu benimserler (Dunlap vd., 1988). Müşteriler ile sürdürülebilir bir ilişki kurmanın yolunun 

onları daha iyi tanımaktan, müşterilerin işi hakkında bilgi sahibi olmaktan ve onların ilgi alanları, 

kendi müşterileri ve rakipleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmaktan geçeceği düşüncesiyle H1 

hipotezi geliştirilmiştir. 

 H1: Endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin müşteri yönelimi, sosyal medya 

kullanımı üzerinde etkilidir.  

Kısa dönemde satışı kapatmaya odaklanan satış yöneliminde müşteriye sunulan ürün ve 

hizmetlerin müşteri açısından ne derece değer oluşturduğu üzerinde fazlaca durulmaz (Boles vd., 

2001), aksine müşterinin satın almaya hazır olduğu veya daha hızlı ikna edileceği sunuşlar üzerinde 

durulur (Schwepker, 2003). Satış yöneliminde karşılıklı iletişimin anlamak için dinleme ve çözüm 

üretme yerine konuşmak için bekleme ve karşılık verme şeklinde olduğu görülmektedir. Öte 

yandan, müşteri yönelimi ise müşteriye anlatması için fırsat yaratmayı ve müşterinin işini 

geliştirmek için bir çözüm ortağı yaklaşımını benimsemeyi öne çıkarır. Müşteri yönelimli satış 

temsilcilerinin uyum sağlayıcı satış davranışlarını daha fazla benimseyeceği düşüncesi ile H2 

hipotezi geliştirilmiştir. 

 H2: Endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin müşteri yönelimi, uyum sağlayıcı 

satış davranışları üzerinde etkilidir. 

Uyum sağlayıcı satış davranışı üzerine yapılan çalışmalar göstermektedir ki müşteriler, 

rakipler ve dahası pazarın geneli hakkında bilgi sahibi olunması satışçıların değişen koşullara uyum 

göstermesi, satış sunumlarını gereken şekilde değiştirmesi ve güncellemesi ve iletişimini bu 

kişilerin algı seviyeleri, beklentileri ve ihtiyaçlarına daha uygun bir biçimde uyarlaması olanağı 

sağlamaktadır (Park vd., 2010). Satış temsilcileri farklı kanallardan edindikleri bilgileri 

birleştirerek sonraki müşteri görüşmelerinde daha başarılı olmak için kullanabilirler (Hunter ve 
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Perreault, 2007). Bu bilgiler yalnızca müşterinin kendisi ile de sınırlı olmayıp müşterinin 

bulunduğu endüstrideki diğer işletmelerin neler yaptığını, müşterinin en önemli rakiplerinin kimler 

olduğu ve bunların ne gibi ürünler/hizmetler sunduğu, pazarda nasıl farklılaştığı gibi konuları da 

içerir. Bu yönde toplanan her bilgi satış temsilcilerinin uyum sağlayıcı satış davranışlarına ve 

dolayısıyla başarılarına katkı yapar (Marks vd., 1996). 

İnternet ve özellikle sosyal medya bu konuda önemli bir fırsattır. Sosyal medya, satış 

temsilcileri ve satış yöneticilerine sektör profesyonelleri ile ilişki kurma, bağlantıda kalma ve bu 

ilişkileri kalıcı olarak koruma için önemli imkanlar sunar ve satış başarısını arttırır (Marshall vd., 

2012). Sosyal medya bilgi sağlamanın yanında daha iyi etkileşim kurmak için de faydalıdır. Sosyal 

medya, müşteri ihtiyaçlarını anlamak için onların sorularına yanıt vermek ve sorunlarına çözüm 

oluşturmak için güzel bir iletişim ortamı sunar (Trainor, 2012). Özellikle rekabet hukuku 

çerçevesinde rakipler ile kurulan temasın pek çok iş kolunda sınırlandırıldığı, işletmelerin satış 

ekiplerine rakipler ile ilişki kurmamalarını hatta aynı yerde bulunmamalarını telkin ettiği 

düşünüldüğünde sosyal medyanın sağladığı faydalar daha fazla önem kazanmaktadır. Üstelik 

sosyal medya sayesinde ihtiyaç duyulan bilgilere doğrudan erişmek de mümkün olur (Agnihotri 

vd., 2012). Belirtilenlerden yola çıkarak H3 hipotezi aşağıdaki gibi geliştirilmiştir. 

 H3: Endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin sosyal medya kullanımı, uyum 

sağlayıcı satış davranışları üzerinde etkilidir.  

Endüstriyel pazarlarda satış temsilcileri genellikle karmaşık ürün ve hizmetleri 

müşterilerine sunmakta, müşterilerin bir o kadar karmaşık satın alma süreçlerini takip ederek hem 

çalıştıkları şirketin stratejilerini uygulamakla hem de müşterilerinin haklarını şirketin diğer 

birimlerine karşı korumakla meşguldür. Tüm bu aşamalarda satış temsilcileri müşterilerin 

ihtiyaçlarındaki farklılıklara göre satış sunuşlarını her bir müşteriye göre ayrı şekilde uyarlamak 

durumundadır (Spiro ve Weitz, 1990; Verbeke vd., 2010). Endüstriyel pazarların yapısındaki bu 

değişikliğin farkına varan Sujan vd. (1994), Park ve Deitz (2006) gibi araştırmacılar uyum 

sağlayıcı satış davranışı gösteren satış temsilcilerinin satış performanslarının da daha iyi olduğunu 

öne sürmektedir. Buradan hareketle H4 hipotezi geliştirilmiştir. 

 H4: Uyum sağlayıcı satış davranışları endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin 

satış performansı üzerinde etkilidir. 

Araştırma probleminden hareketle endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren satış 

temsilcilerinin sosyal medya kullanımı, müşteri yönelimi, uyum sağlayıcı satış davranışları ve satış 

performansı değişkenleri arasındaki ilişkileri ele alan hipotezleri betimleyen araştırma modeli Şekil 

1’de sunulmuştur. 
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Veri ve Yöntem 

Araştırma değişkenlerinin ölçümü için literatürde farklı araştırmalarda kullanılan ölçekler 

tespit edilmiştir. Müşteri yönelimi için Thomas vd. (2001) tarafından kullanılan ve Saxe ve 

Weitz’ten (1982) uyarlanan aşağıdaki beş ifade tercih edilmiştir. 

1. Müşterilerin benimle kendi ihtiyaçlarını tartışmalarını sağlamaya çalışırım. 

2. İyi bir satış temsilcisi, müşterinin çıkarlarını göz önünde bulundurmalıdır. 

3. Bir sorunu olan bir müşteriyi, bu sorunu çözmeye yardımcı olan bir ürünle bir 

araya getirmeye çalışırım. 

4. Müşterinin sorununa en uygun olan ürün ve hizmetleri sunarım. 

5. Bir müşteriye en çok ne tür bir ürünün yardımcı olacağını bulmaya çalışırım. 

Satış temsilcilerinin sosyal medya kullanımı, Agnihotri vd. (2009) tarafından geliştirilen 

aşağıdaki üç ifade ile ölçülmüştür.  

1. Sosyal medyayı bütün potansiyelinden faydalanacak şekilde kendi işimi 

desteklemek için kullanıyorum. 

2. İşimde bana yardımcı olması için sosyal medyanın tüm yeteneklerini en iyi şekilde 

kullanıyorum. 

3. Sosyal medya kullanımım neredeyse normal çalışma rutinimin ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiştir. 

Uyum sağlayıcı satış davranışı için Spiro ve Weitz (1990) tarafından geliştirilen ADAPTS 

ölçeğinden aşağıdaki beş ifade seçilmiştir. 

1. Satış yaklaşımımın işe yaramadığını hissettiğimde kolaylıkla başka bir yaklaşıma 

geçebilirim. 

2. Farklı satış yaklaşımlarını denemeyi severim. 

3. Kullandığım satış yaklaşımında duruma göre esneklik gösteririm. 

4. Çok çeşitli satış yaklaşımlarını kolayca kullanabilirim. 

5. Her müşterinin benzersiz bir yaklaşım gerektirdiğine inanırım. 

Araştırmada satış performansının ölçümü için Sujan vd. (1994) tarafından Behrman ve 

Perreault’un (1982) çalışmasına dayanılarak geliştirilen aşağıdaki yedi ifade tercih edilmiştir. 

1. Şirketimin iyi bir pazar payına sahip olmasına katkıda bulunmada oldukça 

etkiliyim. 

2. Yüksek kâr marjına sahip ürünleri satmada oldukça etkiliyim. 

3. Yüksek düzeyde ciro oluşturmada oldukça etkiliyim. 

4. Şirketimin yeni ürünlerinin satışında oldukça etkiliyim. 

5. Satış bölgemdeki önemli müşterileri belirlemede ve onlara satış yapmada oldukça 

etkiliyim. 

6. Satış hedeflerimi aşmada oldukça etkiliyim. 

7. Satış yöneticimin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmada oldukça etkiliyim. 

Ölçekler daha sonra Türkçeye çevrilmiş ve demografik soruların eklenmesi ile ölçüm 

formu oluşturulmuştur. Demografik olanlar dışındaki tüm ifadeler için beşli Likert ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçüm formu 2019 yılı Eylül ve Kasım ayları arasında çevrimiçi anket yöntemiyle 



714                                                Samet Aydın 

 

Turkish Studies - Economy, 16(2) 

endüstriyel pazarlarda çalışan satış temsilcilerine uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yönteminin 

kullanıldığı araştırmada tam olarak doldurulmuş 408 anket elde edilmiştir. Araştırma örneklemine 

ilişkin demografik özellikler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Örnekleme İlişkin Demografik Özellikler 
Özellik Gruplar f % 

Yaş 20-30 155 37.99 

 31-40 191 46.81 

 41-50 57 13.97 

 51+ 5 1.22 

Medeni Hâl Evli 243 59.56 

 Bekâr 204 40.44 

Eğitim Durumu Lise 27 6.62 

 Yüksekokul 88 21.57 

 Üniversite 234 57.35 

 Lisansüstü 59 14.46 

Sektör Kimya 71 17,40 

 Gıda 48 11,76 

 Otomotiv 56 13,73 

 Hizmet 69 16,91 

 Ticaret 84 20,59 

 Finans 23 5,64 

 Diğer 57 13,97 

Satış Deneyimi 0-3 yıl 71 16,67 

 4-7 yıl 117 26,72 

 8-12 yıl 164 35,29 

 12+ yıl 96 21,32 

Bulgular 

Araştırma kapsamında elde edilen veri, kovaryans bazlı yapısal eşitlik modellemesi 

kullanılarak analiz edilmiştir. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen analizlerde önce ölçüm araçlarının 

uygunluğu ele alınmış sonrasında ise araştırma hipotezlerinin testi için model sınamaları 

gerçekleştirilmiştir. AMOS 21 yazılımının tercih edildiği analizlerde maksimum olabilirlik 

kestirimi (maximum likelihood estimation) seçeneği kullanılmıştır.  

Ölçüm araçlarının geçerliliği ve güvenirliği için yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi 

sonuçlarına göre bütün ifadelerde 0,70 üzerinde faktör yüklemesi gözlenmiştir (t > 2,57; p < 0,01). 

Sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

No Ölçek 
Faktör 

Yükü 

 Müşteri Yönelimi  

1 Müşterilerin benimle kendi ihtiyaçlarını tartışmalarını sağlamaya çalışırım. 0,741 

2 İyi bir satış temsilcisi, müşterinin çıkarlarını göz önünde bulundurmalıdır. 0,719 

3 
Bir sorunu olan bir müşteriyi, bu sorunu çözmeye yardımcı olan bir ürünle bir araya 

getirmeye çalışırım. 0,801 

4 Müşterinin sorununa en uygun olan ürün ve hizmetleri sunarım. 0,783 

5 Bir müşteriye en çok ne tür bir ürünün yardımcı olacağını bulmaya çalışırım. 0,768 

 Sosyal Medya Kullanımı  
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1 
Sosyal medyayı bütün potansiyelinden faydalanacak şekilde kendi işimi desteklemek 

için kullanıyorum. 0,733 

2 
İşimde bana yardımcı olması için sosyal medyanın tüm yeteneklerini en iyi şekilde 

kullanıyorum. 0,838 

3 
Sosyal medya kullanımım, neredeyse normal çalışma rutinimin ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiştir. 0,796 

 Uyum Sağlayıcı Satış Davranışı  

1 
Satış yaklaşımımın işe yaramadığını hissettiğimde kolaylıkla başka bir yaklaşıma 

geçebilirim. 0,711 

2 Farklı satış yaklaşımlarını denemeyi severim. 0,729 

3 Kullandığım satış yaklaşımında duruma göre esneklik gösteririm. 0,812 

4 Çok çeşitli satış yaklaşımlarını kolayca kullanabilirim. 0,846 

5 Her müşterinin benzersiz bir yaklaşım gerektirdiğine inanırım. 0,757 

 Satış Performansı  

1 Şirketimin iyi bir pazar payına sahip olmasına katkıda bulunmada oldukça etkiliyim. 0,758 

2 Yüksek kâr marjına sahip ürünleri satmada oldukça etkiliyim. 0,785 

3 Yüksek düzeyde ciro oluşturmada oldukça etkiliyim. 0,792 

4 Şirketimin yeni ürünlerinin satışında oldukça etkiliyim. 0,815 

5 Satış bölgemdeki önemli müşterileri belirlemede ve onlara satış yapmada oldukça etkili 0,809 

6 Satış hedeflerimi aşmada oldukça etkiliyim. 0,833 

7 Satış yöneticimin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmada oldukça etkiliyim. 0,777 

   

Analiz sonuçlarına göre tüm ölçekler için elde edilen Bileşik Güvenilirlik (CR: Composite 

Reliability) ve Cronbach’s α değerleri ve Açıklanan Ortalama Varyans (AVE: Average Variance 

Extracted) değerleri Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3: Bileşik Güvenilirlik ve AVE Değerleri 

   Cronbach’s α CR AVE 

Müşteri Yönelimi 0,801 0,887 0,549 

Sosyal Medya Kullanımı 0,798 0,854 0,512 

Uyum Sağlayıcı Satış Davranışı 0,853 0,907 0,568 

Satış Performansı 0,881 0,933 0,581 

Araştırma değişkenlerinin kendi aralarındaki ilişkileri belirten faktörler arası korelasyon 

analizi sonuçları ve geçerlilik sınamalarında kullanılan Açıklanan Ortalama Varyans değerlerinin 

karekökü (√AVE) Tablo 4’te yer almaktadır.  

 

Tablo 4: Faktörler Arası Korelasyon Analizi  

   √AVE F1 F2 F3 F4 

F1: Müşteri Yönelimi 0,741 1 
  

 

F2: Sosyal Medya Kullanımı 0,716 0,312** 1 
 

 

F3: Uyum Sağlayıcı Satış Davranışı 0,754 0,527** 0,469** 1  

F4: Satış Performansı 0,762 0,316** 0,236** 0,523** 1 

** p < 0,01      

Yapısal eşitlik modellemesinde kurulan modelin değerlendirilmesi için ki-kare uyum testi 

(χ2/df: chi-square goodness), iyilik uyum indeksi (GFI: goodness of fit index), düzeltilmiş iyilik 

uyum indeksi (AGFI: adjusted goodness of fit index), karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI: 

comparative fit index), normlaştırılmış uyum indeksi (NFI: normed fit index), artırılmış uyum 

indeksi (IFI: incremental fit index) ve tahmin hataları ortalamasının karekökü (RMSEA: root mean 
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square error of approximation) gibi istatistikler kullanılmaktadır. Bu indekslerin alacağı değerler ile 

ilgili kesin sınırlamalar bulunmamakla birlikte Tablo 5’te verilen aralıkların model iyiliği hakkında 

yaygın olarak fikir verdiği belirtilmektedir (Bentler, 1980; Bentler ve Bonett, 1980; Byrne, 2010). 

Tablo 5: Uyum İndeksleri Referans Aralıkları  

Uyum İndeksi Kabul Edilebilir Uyum Mükemmel Uyum 

χ2/df                       < 5,00                       < 2,00 

GFI  > 0,90  > 0,95 

AGFI  > 0,90  > 0,95 

RFI  > 0,90  > 0,95 

NFI  > 0,90  > 0,95 

IFI  > 0,90  > 0,95 

CFI  > 0,90  > 0,95 

RMSEA < 0,08 < 0,05 

 

Ölçüm modelinin uygunluğu için kurulan modele uygulanan Doğrulayıcı Faktör Analizi 

sonucunda uyum indeksleri incelenmiş ve modelin kabul edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır 

(χ2/df = 3,22; NFI = 0,928; CFI = 0,966; RFI = 0,928; IFI = 0,959; GFI = 0,909; AGFI = 0,890; 

RMSEA = 0.039).  

Ölçekler tek tek değerlendirildiğinde: 

 Tablo 2’de görüldüğü üzere tüm faktörlere atanan ifadelerin faktör yüklerinin 

0,70’den büyük olduğu (t > 1,96, p < 0,05), 

 Tablo 3’te görüldüğü üzere faktörlerin AVE değerlerinin 0,50’den büyük olduğu, 

 Tablo 4’te yer aldığı üzere faktörlerin AVE değerlerinin kareköklerinin diğer 

faktörler ile olan korelasyonlarından daha büyük olduğu tespit edilmiştir. 

Belirtilen bulgular doğrultusunda ölçeklerin ayrışma geçerliliği (discriminant validity) ve 

yakınsama geçerliliğinin (convergent validity) sağlandığı tespit edilmiştir (Anderson ve Gerbing, 

1988; Fornell ve Larcker, 1981; Hair vd., 2006). Ayrıca Tablo 3 incelendiğinde Bileşik (kompozit) 

Güvenilirlik (CR) ve Cronbach’s α değerlerinin 0,70’den büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuç 

ölçeklerin güvenilir olduğunu desteklemektedir.  

Ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu tespit edildikten sonra ikinci aşamada hipotez 

testleri için kurulan model test edilmiştir. Analiz sonucunda modelin uyum iyiliği indekslerinin 

kabul edilebilir aralıklarda olduğu ve iyi bir uyum gösterdiği tespit edilmiştir (χ2/df = 3,54; NFI = 

0,916; CFI = 0,957; RFI = 0,921; IFI = 0,951; GFI = 0,896; AGFI = 0,903; RMSEA = 0,047). 

“Müşteri Yönelimi”nin “Sosyal Medya Kullanımı” üzerinde anlamlı etkisi tespit edilmiştir (ß = 

0,288; p < 0,001). Dolayısıyla “H1: Endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin müşteri yönelimi, 

sosyal medya kullanımı üzerinde etkilidir.” hipotezi desteklenmiştir. Benzer şekilde “Müşteri 

yönelimi”nin “Uyum Sağlayıcı Satış Davranışları” üzerinde de anlamlı etkisi tespit edilmiştir (ß = 

0,486; p < 0,001). Sonuç doğrultusunda “H2: Endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin müşteri 

yönelimi, uyum sağlayıcı satış davranışları üzerinde etkilidir.” hipotezi desteklenmiştir. “Sosyal 

Medya Kullanımı”nın “Uyum Sağlayıcı Satış Davranışları”nı etkilediği belirlenmiştir (ß = 0,394; p 

< 0,001). Neticesinde “H3: Endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin sosyal medya kullanımı, 

uyum sağlayıcı satış davranışları üzerinde etkilidir.” hipotezi desteklenmiştir. Son olarak “Uyum 

Sağlayıcı Satış Davranışları”nın “Satış Performansı” üzerinde belirleyici olduğu tespit edilmiş (ß = 

0,415; p < 0,001) ve “H4: Uyum sağlayıcı satış davranışları endüstriyel pazarlarda satış 

temsilcilerinin satış performansı üzerinde etkilidir.” hipotezi desteklendiği görülmüştür.  
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Araştırma hipotezleri test edildikten sonra bir “post hoc analiz” olarak “Sosyal Medya 

Kullanımı” değişkeninin “Müşteri Yönelimi” ve “Uyum Sağlayıcı Satış Davranışları” arasındaki 

ilişkide olası bir aracılık rolü incelenmiştir. Bu ilişkinin tespit edilmesi amacıyla “Sosyal Medya 

Kullanımı” değişkeninin yer almadığı yeni bir model kurulmuştur. Baron ve Kenny (1986) 

tarafından belirtildiği üzere aracılık etkisinden söz edebilmek için bağımsız değişkenin aracı 

değişken üzerindeki etkisi ile aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin istatiksel 

olarak anlamlı olduğu koşullarda bağımsız değişkenin aracı değişken vasıtasıyla bağımlı değişken 

üzerindeki etkisinin ya azalması (kısmi aracılık) ya da anlamlılığını yitirmesi (tam aracılık) 

gerekmektedir. “Müşteri Yönelimi” değişkeninin “Uyum Sağlayıcı Satış Davranışları” üzerindeki 

doğrudan etkisini inceleyen modelin uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir aralıklarda olduğu 

görülmüştür (χ2/df = 4,32; NFI = 0,895; CFI = 0,922; RFI = 0,904; IFI = 0,913; GFI = 0,872; AGFI 

= 0,862; RMSEA = 0,064). Test için kurulan modelde, “Müşteri Yönelimi” değişkeninin “Uyum 

Sağlayıcı Satış Davranışları” üzerindeki doğrudan etkisinin (ß = 0,513; p < 0,001) araştırma 

modelindeki etkiye göre (ß = 0,486; p < 0,001) yüksek olması nedeniyle “Sosyal Medya 

Kullanımı” değişkeninin kısmi aracılık rolü sergilediği anlaşılmış olmasına karşın kısmi aracılık 

etkisi Sobel Testi ile sınandığında bu etkinin (Sobel Z = 1,90; p > 0,05) istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı tespit edilmiştir (MacKinnon vd., 2007; Sobel, 1982). 

Sonuç 

Sosyal medyanın pazarlama amaçlı kullanılması önceleri ajanslar tarafından yönetilen 

kurumsal hesaplar üzerinden gerçekleşmekte iken sonrasında pek çok işletme içinde bu amaçla özel 

birimlerin kurulduğu gözlenmiştir. Sosyal medyada varoluş, işletme ve/veya markaları için 

oluşturulan hesapların yanı sıra bilhassa teknoloji şirketlerinden aşina olunduğu üzere CEO gibi üst 

yöneticilerin şahsi hesaplarının da bu doğrultuda aktif bir şekilde kullanımı ile devam etmektedir. 

Her halükârda önceki dönemlerde yaşanan tek yönlü tanıtım ve duyurum iletimleri yerini 

müşteriler nezdinde onların görüşlerine değer verildiği izlenimi oluşturacak şekilde bir çift yönlü 

iletişime dönüşmüştür. Buna ilaveten sosyal medya satış süreçlerinde kurulan iletişim için satış 

temsilcilerinin kullanabileceği bir araç haline gelmiştir. Yeni müşteri adaylarının tespit edilmesi, 

müşterilerle ilk temasın kurulması ve mevcut ilişkilerin sürdürülmesinde sosyal medya satış 

temsilcileri tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Marshall vd. (2012) belirttiği 

üzere sosyal medya satıcı-alıcı arasındaki etkileşim kurma şeklini tamamen değiştirmiştir. 

Bireylerin sosyal medyada kendi hayatlarına dair kişisel paylaşımlar yaptığı da göz önünde 

alındığında satıcı ve alıcı arasındaki ilişkinin arkadaşlık bağı üzerinde kurulan profesyonel bir iş 

ilişkisine dönüşmesi gerek satış temsilcileri gerekse müşteriler açısından olumlu etkiler yapma 

potansiyeline sahiptir. Giamanco ve Gregoire’ye (2012) göre günümüzde satın alma rolündeki 

kişiler daha fazla dijitale başvurmakta ve sosyal medya kullanıma dikkat etmektedir. Fraccastoro 

vd. (2020) ise sosyal medyanın geleneksel satışın tüm aşamalarında yer alabileceğinin altını 

çizmiştir. Lacoste (2016), özellikle stratejik müşteri yönetiminde (key account management) sosyal 

medyanın satış temsilcilerine duyulan güven ve saygınlığı olumlu etkileyebileceğini belirtmiştir.  

Bu araştırmada kişisel satışın etkin bir şekilde kullanıldığı endüstriyel pazarlarda satış 

temsilcilerinin sosyal medya kullanımı müşteri yönelimi, uyum sağlayıcı satış davranışları ve satış 

performansı değişkenleri bağlamında ele alınmıştır. Literatürde, sosyal medyanın satış alanında 

kullanımına dair verilen önemin arttığı görülmektedir (Agnihotri vd., 2012; Andzulis vd., 2012; 

Moncrief vd., 2015; Rodrigues vd., 2020; Trainor, 2012). Söz konusu alanda Türkiye özelinde 

yapılan araştırmaların kısıtlı olduğu gözetildiğinde bu araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırma sonuçlarına göre endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin müşteri yönelimli 

olması onların sosyal medya kullanımını olumlu etkilemektedir (ß = 0,288; p < 0,001). Endüstriyel 

pazarlarda satış temsilcilerinin müşteriler ile kurdukları ilişkilerdeki yaklaşımları çalıştıkları 

işletmeler hakkında da müşterilere önemli ipuçları verecektir. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamaya 
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çalışan, onlara kendi talep ve isteklerini anlatma konusunda her türlü fırsatı sunmaya çalışan, 

dahası müşteri sorunlarına ilişkin en iyi çözümü oluşturmaya gayret eden satış temsilcileri için 

sosyal medya müşterileri tanıma ve anlama bakımından önemli fırsatlar barındırmaktadır. 

Dolayısıyla müşteri yönelimi satış temsilcilerinin sosyal medya kullanımı açısında önemli bir 

belirleyici durumundadır.   

Endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin müşteri yöneliminin uyum sağlayıcı satış 

davranışları üzerinde de anlamlı etkisi tespit edilmiştir (ß = 0,486; p < 0,001). Endüstriyel 

pazarların yapısı gereği her müşterinin ihtiyacı farklılık gösterebilmektedir. Bu alanda faaliyet 

gösteren satış temsilcilerinin farklı satış yaklaşımlarını bir arada kullanabiliyor olması ve 

müşterinin yapısı veya içinde bulunduğu ortama göre yaklaşımlarında değişiklikler yapabiliyor 

olması önemli bir gerekliliktir. Araştırma sonucunda müşterilerine bir danışman edasıyla yaklaşan 

müşteri yönelimli satış temsilcilerinin uyum sağlayıcı satış davranışlarına daha yatkın olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmanın bu sonucu müşteri yöneliminin uyum sağlayıcı satış davranışlarına 

olumlu etkisini bildiren Franke ve Park (2006), Pelham ve Kravitz (2008), Kaynak vd. (2016), 

Harindranath vd. (2019) ve Yeo vd. (2019) ile aynı yöndedir. 

Uyum sağlayıcı satış davranışlarının başarıya ulaşması için satış temsilcilerinin müşteri 

hakkında doğru bilgiyi edinmesi, bu bilgileri işlemesi, müşterinin içinde bulunduğu durumu ve 

hatta yer aldığı sektördeki koşulları ve rakiplerini iyi analiz etmesi gereklidir (Itani vd., 2017). 

Sosyal medya kullanımı bu açıdan satış temsilcilerine kolaylık sağlamaktadır. Araştırmada 

endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin sosyal medya kullanımının uyum sağlayıcı satış 

davranışlarını etkilediği belirlenmiştir (ß = 0,394; p < 0,001). Bu sonuç bilgi toplama ve işleme 

süreçlerinin uyum sağlayıcı satış davranışlarına olumlu etkisini öne süren Weitz vd. (1986), 

teknoloji kullanımının satışa katkısını inceleyen Leigh ve Tanner (2004) ve sosyal medya 

kullanımının uyum sağlayıcı satış davranışlarına etkisini araştıran Zhou ve Charoensukmongkol 

(2020) ile uyumludur. Agnihotri vd. (2016) sosyal medyanın satış temsilcilerinin ilişki becerilerini 

geliştireceğini öne sürmüştür. Dolayısıyla endüstriyel pazarlarda satış temsilcileri gelişen 

teknolojik araçları tanımalı ve onların kendi işlerini nasıl geliştireceğini keşfetme yönünde çaba 

göstermelidir (Hunter ve Perreault, 2007; Marshall vd., 2012; Rodriguez vd., 2012). 

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise endüstriyel pazarlarda satış temsilcilerinin uyum 

sağlayıcı satış davranışlarının satış performanslarına olumlu yansıdığıdır (ß = 0,415; p < 0,001). 

Müşterinin ihtiyacına göre satış davranışlarını belirleyen satış temsilcilerinin diğerlerine göre daha 

yüksek bir satış başarısı gösterdiği düşünülmektedir. Bu bulgu Sujan vd. (1994), Park ve Deitz 

(2006), Giacobbe vd. (2016) çalışmalarında da yer almaktadır. Singh ve Das (2013) ise bu ilişkide 

satış temsilcisinin deneyiminin önemli olduğunu belirtmiştir. 

Araştırma sonuçlarından hareketle işletme yönetimlerine ve özellikle satış yöneticilerine 

kendi ekiplerinde yer alan çalışanların sosyal medyadan nasıl faydalanabileceklerini düşünmeleri 

ve bu konuda bir strateji belirlemeleri tavsiye edilmektedir. Satış temsilcilerinin sosyal medya 

kullanımı teşvik edilmeli ve işletme tarafından kişisel hakları ihlal etmeden koordine edilmelidir. 

Bu konuda satış temsilcilerine gerekli eğitimler verilmelidir. Schultz vd. (2012) ve Guesalaga 

(2016), örgütsel yetkinlik ve adanmışlığın satışta sosyal medya kullanımı üzerinde önemli 

olduğunu vurgulamıştır.  Satış temsilcilerinin yapacakları paylaşımların profesyonel gözükmesi 

amacıyla pazarlama departmanı veya diğer bölümler mesajların içeriği, tasarımı vb. konularda 

destek vermelidir. Ayrıca çevrimiçi davranışlarda etik ve hukuki konular için de İnsan Kaynakları 

ve Hukuk birimlerinin yardımı sağlanmalıdır. İşletmeler, personelleri için bir çevrimiçi davranış 

kılavuzu oluşturabilir. 

Araştırmanın kısıtları değerlendirildiğinde kolayda örnekleme kullanımı öne çıkmaktadır. 

Endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren satış temsilcilerine ulaşılması için ortak bir platform 

bulunmaması nedeniyle bu örnekleme yöntemi tercih edilmiş olup bu kısıtı aşabilmek adına 

örneklem hacminin istatistiksel olarak yeterli tutulmasına dikkat edilmiştir. Diğer bir araştırma 
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kısıtı da çevrimiçi anket yönteminin uygulanmasıdır. Bu nedenle endüstriyel satış temsilcilerinin 

internet kullanım bilgisine ve internete erişim imkânına sahip olduğu araştırma varsayımını 

oluşturmaktadır. 

Gelecekteki araştırmalarda bu konunun sektör bazında ele alınması önerilmektedir. Farklı 

sektörlerde ve hatta karşılaştırmalı olarak yapılabilecek araştırmalar konuya ışık tutacaktır. Bir 

başka araştırma konusu ise işletme yönetimlerinin veya satış yöneticilerinin sosyal medya 

kullanımına olan yaklaşımlarının incelenmesi olabilir. İşletmelerin satış temsilcilerine sundukları 

teknik olanaklar, satış temsilcilerinin performans değerlendirme kriterleri ve 

ödüllendirme/ücretlendirme gibi konuları kapsayan çalışmalar da araştırmacılara önerilmektedir.  
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