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Abstract 

The problem of sales force management and sales unit reorganization which 
may affect sales force performance constitutes the subject of the thesis. The 
universe of study Turkey's telecommunications sector sales unit employees; 
the sample is composed of all employees of a company operating in the 
sector, serving to large-scale customers. According to the research findings; 
when the factors within the organization are analyzed, the professional 
knowledge and skills, sectoral experience and brand awareness, 
communication and persuasion ability are seen as the most powerful aspects 
of the sales unit. As a result; in accordance with the nature of the work and 
the requirements of the sector, reorganization and proper management of 
the sales force can affect the performance of sales force positively. 
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Özet 

Satış gücü yönetimi ve satış birimi reorganizasyonunun satış gücü 
performansına etki edebileceği problemi, tezin konusunu oluşturmaktadır. 
Araştırmanın evrenini Türkiye telekomünikasyon sektörü satış birimi 
çalışanları; örneklemini ise sektörde faaliyet gösteren bir şirketin büyük 
ölçekli müşterilere hizmet veren satış biriminin tüm çalışanları 
oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre; örgüt içi faktörler 
incelendiğinde mesleki bilgi ve beceri, sektörel tecrübe ve marka bilinirliği 
ile iletişim ve ikna kabiliyeti satış biriminin en güçlü yönleri olarak 
görülmektedir. Sonuç olarak; yapılan işin niteliğine ve sektörün 
gerekliliklerine uygun olarak reorganizasyon yapılması ve satış gücünün 
doğru yönetilmesi, satış gücü performansını olumlu etkileyebilmektedir. 
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1. Giriş 

Geleceğin en gözde sektörü olarak değerlendirilen telekomünikasyon sektörü tüm 
dünyada ve Türkiye’de hızla büyümektedir. Bankacılıktan ticarete, sağlıktan 
eğitime kadar birçok sektörel atılım, telekom sektörüyle bağlantılı hale gelmiştir. 
Bugün birçok kişinin kullandığı sabit telefon, mobil telefon, internet ve mobil 
internet hizmeti, bu sektör sayesinde son kullanıcılara sunulmaktadır.  

Telekomünikasyon sektörüne her geçen gün yeni oyuncuların dâhil olması ve yeni 
teknolojilerin hızla hayata geçmesi nedeniyle sektördeki satış birimleri üzerindeki 
başarı baskısı artmaktadır. Şirketler, pazarda karşılaştıkları güçlükleri aşabilmek 
için satış gücü yapılanmalarını daha etkin hale getirmeye çalışmakta ve değişime 
yönelmektedir. 

Değişim çabası elbette sonucunda varılmak istenen noktanın belirlenmesi ve bu 
vizyonu gerçekleştirmek için stratejiler, planlar ve yönergeler geliştirilmesiyle 
başlar. Ancak bu süreçte çalışanlar tarafından değişime karşı gösterilecek direnç, 
organizasyonlar için önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle değişim, ortaya 
çıkması muhtemel sorunları öngörerek etkin bir şekilde yönetilmeli, planlar 
dâhilinde saptanan hedeflere doğru yol alınmalı ve elde edilen sonuçlar mutlaka 
değerlendirilmelidir.  

Araştırmanın amacı, Türkiye telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ve 
bünyesinde 30.000’den fazla çalışanıyla çağının teknolojik gelişmelerini pazarda 
sunan bir firmanın, büyük ölçekli müşterilere hizmet veren satış biriminin 
reorganizasyon sürecini detaylı olarak incelemeyi, mevcut sorunları saptamayı ve 
yeni bir organizasyon modeli önermeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmanın önemi, satış gücünü etkinleştirmek amacıyla satış gücü yönetimi ve 
satış birimi reorganizasyonunun gerekliliğinin araştırılmasıdır. Hızlı teknolojik 
değişmeler ve yoğun rekabet ortamı satış gücünü etkinleştirerek satışları arttırma 
çabasını örgütün önemli bir faaliyeti konumuna getirmektedir. Satış her sektör ve 
her ölçekteki örgütün varoluş amacı olarak kabul edildiği için satışı besleyen, 
çoğaltan ve geliştiren etkinlikler bugün olduğu gibi, gelecekte de önemini 
koruyacaktır. 

Araştırmanın kısıtları bulunmaktadır. Araştırma telekomünikasyon sektörü 
üzerinde yürütüldüğü için, sonuçlar sadece telekomünikasyon sektörü ile 
ilişkilendirilmektedir. 

Örgütlerin değişim faaliyetleri tek bir zaman diliminde incelenmektedir. Farklı 
zaman kesitlerindeki değişim çalışmalarının incelenememesi bir sınır olarak 
düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın birinci bölümünde, satış gücü yönetimi teorik olarak incelenmekte, 
satış gücünü performansını etkileyen faktörler analiz edilmekte, satış biriminin 
hedefleri ve hedeflere en uygun organizasyon yapısının seçiminden 
bahsedilmektedir. 

İkinci bölümde ise, reorganizasyon süreci teorik olarak ele alınmakta olup, 
reorganizasyonun öneminden, nedenlerinden ve modellerinden söz edilmekte, 
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değişim sürecinde ortaya çıkması muhtemel direnç olgusu tahlil edilmekte ve 
üstesinden gelme yöntemleri dile getirilmektedir.. 

2. Satış Gücü Performansını Etkileyen Faktörler 

Bir işletmenin satış birimi, işletme ile müşteriler arasında adeta bir köprü gibidir 
ve müşterilerle olan ilişkiler bu birim aracılığıyla gerçekleşir. Satış hedeflerini 
gerçekleştirmedeki kritik öneminden dolayı, satış gücü performansının nasıl 
artırılacağı, yöneticilerin ve araştırmacıların üzerinde en çok çalıştığı konular 
arasındadır (Johlke, 2006:311).  

Satış gücü performansı 1)rol algısı, 2)kabiliyet, 3)beceri, 4)motivasyon ve 5)kişisel, 
örgütsel ve çevresel faktörlere bağlıdır. Bu faktörler birbirinden bağımsız olarak 
değerlendirilemezler. Faktörlerin birbirlerini nasıl etkilediği tam olarak belli 
olmamakla birlikte, birbirleriyle etkileşim içinde oldukları kesindir (Johnston ve 
Marshall, 2003:237-238).  

Rol farkındalığı, satış personelinin kendisinden beklenen görevleri tüm 
detaylarıyla bilmesidir. Rol çatışması ise, çalışandan istenilen iki veya daha çok 
görevin birbiriyle çelişmesi olarak tanımlanır. Çalışanın rolü gereği yapması 
gereken görevlerin birbirinden çok farklı olması, işin tamamlanabilmesi için yeteri 
kadar çalışanın bulunmaması ve bazen kuralların ihlal edilmesi gibi durumlarda 
rol çatışması yaşanabilmektedir (Ceylan ve Ulutürk, 2006:48-49). Rol belirsizliği 
ise, çalışanın üstlendiği göreve ilişkin bilgi düzeyinin yeterli seviyede olmaması 
(Ünsar ve Oğuzhan, 2009:246), çalışanın görev, yetki ve sorumluluklarının net 
olarak belirlenmemesi, çalışanın işin amaçlarının ne olduğu ve bütün içinde ne 
anlam taşıdığını tam olarak bilmemesi (Sabuncuoğlu, 2008:1) olarak 
tanımlanmaktadır. Net olmayan rol tanımları insanları, kendilerinden ne 
beklendiği ve performanslarının nasıl değerlendirileceğini konusunda belirsizliğe 
sürüklemektedir (Rollinson, 2008:504).  

Satış gücü performansını etkileyen satış kabiliyeti faktöründe 1)fiziksel faktörler 
(yaş, boy, cinsiyet ve fiziksel çekicilik), 2)yetenekler (iletişim yeteneği ve 
matematiksel düşünce yapısı), 3)kişisel karakter (empati, sosyallik, agresiflik, 
hakimiyet) gibi birçok etmen rol almaktadır. Bu faktörlerin etkinliği, üründen 
ürüne, firmadan firmaya ve endüstriden endüstriye göre değişmektedir. Aynı 
motivasyona, eşit rol algısı düzeyine ve aynı becerilere sahip iki satış elemanı, 
farklı seviyelerde performans gösterebilirler. Bunun sebebi, birinin kabiliyetinin 
diğerininkinden daha fazla olmasıdır (Johnston ve Marshall, 2003:239).  

Başarılı bir satışçı; güvenilir, hassas, dürüst, nazik, sabırlı, cesur, tarafsız, gerçekçi 
(Taşkın, 1987:32), düzenli, istekli, hırslı, ikna kabiliyeti ve iletişim becerisi yüksek 
(Johnston ve Marshall, 2003:296-297) olmalıdır. Doğuştan gelen bu özelliklere 
sahip olan çalışanlar diğerlerine kıyasla şanslıdır. 

Satış gücü performansını etkileyen bir diğer faktör çalışanların motivasyonudur. 
Motivasyon için üretilen birçok teori mevcuttur. Her bir teori, motivasyon 
sürecinin bir parçasını açıklamaktadır. Ancak Beklenti Teorisi birçok teorinin en 
önemli yanlarını bir araya getirmiş olması sebebiyle, yöneticilerin satış gücünü 
motive etmek için kullandığı faydalı bir modeldir. Bu yaklaşıma göre, motivasyonu 
iki faktör etkilemektedir. İlki işi yapmak için harcanan çabanın, işin 
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gerçekleşmesine yetip/yetmeyeceği “beklenti”sidir (Johnston ve Marshall, 
2003:240).  

Çalışan, performansı sonucunda elde edeceği faydayı ne kadar istediğini kolaylıkla 
tespit edebilir, ancak daha önemli olan hangi aktivitelerin performansı için daha 
etkili olacağını belirlemektir. Nitekim çalışan, yanlış bir konumlandırma yaparak 
performansına az etkide bulunacak işlere daha fazla efor harcayıp, performansı 
için daha önemli olan diğer faaliyetlere yeteri kadar zaman ayıramayabilir 
(Johnston ve Marshall, 2003:266).  

Çalışanlar, tecrübe kazandıkça satış yeteneklerini geliştirir, doğru alana odaklanma 
sezileri çoğalır, işleri hakkında kendilerine duydukları özgüvenleri yükselir. 
Bundan dolayı tecrübeli çalışanların, harcadıkları efor karşılığında işi 
gerçekleştirme beklentileri de artmaktadır. Beklenti Teorisi’nin ikinci faktörü ise, 
işin istenilen düzeyde tamamlanması durumunda elde edilmesi beklenen faydanın, 
işi yapan kişi tarafından ne kadar “değer”li görüldüğüdür (Johnston ve Marshall, 
2003:240). Beklenti ve değer düzeyi arttıkça, çalışanın işi yapma arzusu da 
artmaktadır (Anık, 2007:138).  

Satış gücü performansını etkileyen bir başka faktör ise kişisel, örgütsel ve çevresel 
değişkenlerdir. Kişisel değişkenler arasında; şirket çalışanlarının deneyimi, 
performans hakkında geribildirim ve kontrol alanının büyüklüğü yer almaktadır 
(Johnston ve Marshall, 2003:242). Ayrıca performans değerlendirme sürecinde 
geribildirim yapılması ve performans standartlarının tüm çalışanlar için aynı 
şekilde uygulanması hem bireylerin adalet algısını hem de bu algı nispetince, 
çalışanların işlerinden duydukları tatmini arttırmaktadır (Karapınar, 2011:116). 
Bunların yanı sıra, örgüt içindeki yönetim kontrol sisteminin net ve anlaşılır 
olması, satış personelinin kendisini bağımsız hissetmesi, satış yöneticisi ve satış 
personeli arasında kuvvetli iletişimin olması ve adaletli bir ödüllendirme 
sisteminin kurulması ile satış gücünün verimliliği ve başarısı arasında doğru 
orantılı bir ilişkinin varlığından söz edilmektedir (Taşkın, 1987:109). Bu nedenle 
yöneticiler performans değerlendirmeleri hakkında çalışanlara geri bildirimde 
bulunurken, ödüllendirme politikasının ayrıntılarını da iletmelidir. Ayrıca, dar 
kontrol alanı ve kısıtlı yetki devri, insanların kendilerini değersiz hissetmelerine ve 
başarılı olmak için sınırlı fırsat verildiğini düşünmelerine yol açmaktadır 
(Rollinson, 2008:504). 

Örgütsel değişkenler olarak; reklam harcamaları, firmanın pazar payı ve satış gücü 
denetimi sıralanabilir (Johnston ve Marshall, 2006:203). Güçlü bir markanın büyük 
pazar payına sahip olması, hacimli satış ve kâr anlamına geldiği açıktır (Uztuğ, 
2003:21). Paralel şekilde, reklam harcamaları da gelecekteki satışları 
artırmaktadır (Altın, 2010:62). Başarılı bir satış gücünün, başarısını devam 
ettirmek ve başarısız bir satış gücünün de başarılı olmasını sağlamak için satış 
gücünü denetlemek, örgüt yönetiminin elinde değerli bir araçtır. Denetim 
sayesinde mevcut ve muhtemel sorunların tanımlanması, bu sorunların 
nedenlerinin belirlenmesi ve böylece faaliyetlerin düzenlenmesi olanaklı hale 
gelmektedir (Taşkın, 1987:137-138). Denetimin sıklığı şirket politikalarına göre 
değişmekle birlikte; ideal olarak iki yıllık aralıklarla altı aylık dönemler şeklinde 
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yapılması önerilmektedir. Zira, denetim çok sık yapılırsa hem maliyetleri 
arttırmakta hem de satış personelini huzursuz etmektedir (Taşkın, 1987:145). 

Çevresel değişkenler ise, bölgedeki satış potansiyeli, müşteri yoğunluğu ve rekabet 
gücü olarak sayılabilir. Her satış bölgesinin farklı satış potansiyeli bulunmaktadır. 
Bir bölgede yeteri kadar müşteri yoğunluğu varsa ve müşteriler henüz doyum 
noktasına ulaşmamışsa, bölgede satış potansiyeli olduğu söylenebilir. Eğer satış 
personeli, bulunduğu bölgede bir satış potansiyeli olduğuna inanıyorsa, personelin 
satış yapma motivasyonu artmaktadır. Ayrıca satış personeli, rekabette avantajlı 
olduğunu düşündüğü bir firmada çalışıyorsa, göstereceği satış çabasının başarıyla 
sonuçlanacağına inanır (Johnston ve Marshall, 2006:244). 

3. Satış Biriminin Hedefleri 

İşletme, sınırlı kaynaklarını kullanarak pazar için mal ve hizmet üreten iktisadi bir 
kuruluştur. Genel olarak bir işletmenin satış gelirini arttırma, kâr etme, büyüme ve 
varlığını sürdürme gibi amaçları olabilmektedir (Taşkın, 1987:4). Buna paralel 
olarak satış biriminin de örgütün amaçlarına uygun kendine ait hedefleri 
bulunmaktadır. 

Satış gücünü etkinleştirerek satışları arttırma çabası, örgütün önemli bir faaliyeti 
konumuna gelmiştir, zira satış her sektör ve her ölçekteki işletmenin varlık nedeni 
olarak kabul edilmektedir ve bu sebeple de satışı destekleyen, arttıran ve geliştiren 
etkinlikler bugün olduğu gibi, gelecekte de önemini koruyacaktır (Gülçubuk, 
2007:58). 

Satış biriminin hedeflerinden biri maliyetleri azaltmaktır. Maliyet azaltma gayreti, 
rekabet olduğu sürece son bulmayacaktır (Yıldıztekin, 2009:31). Çünkü bu talep, 
tüketici isteklerine göre şekillendirilmekte (Aksoylu ve Dursun, 2011:364) ve 
dikkate alan işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır (Alagöz, 2006:61). Ürün ve 
hizmet tasarımı esnasındaki maliyet azaltma fırsatlarından (Basık ve Türker, 
2005:56); iş basitleştirme, performansa dayalı ücret politikası ve personel 
planlaması (Özkanlı ve Öncer, 1998:233) gibi işgücü açısından maliyetleri azaltma 
fırsatlarına kadar tüm faaliyetlere ilişkin maliyet kalemlerinin incelenmesi ve 
birbirleriyle olan ilişkilerinin anlaşılması çok önemlidir. 

Satış birimi hedeflerinden bir diğeri kârlılıktır. Gelir ile gider arasındaki farka; 
gelirlerin giderlerden fazla olması durumunda kâr, giderlerin gelirlerden fazla 
olması durumunda ise zarar denir. Bir ürünün fiyatı, satın alma sürecindeki en 
önemli etken haline dönüştükçe kârlılık düşmekte, rekabet avantajı azalmaktadır 
(Aykaç ve Bayraktar, 2009:3).  

Günümüzde hizmet kalitesi, ürün kalitesinden daha önemli bir sipariş kazandıran 
değer olarak anılmaktadır (Aykaç ve Bayraktar, 2009:3). Satış birimi hedeflerinden 
olan hizmet iyileştirme, hizmet başarısızlıklarını belirleyen, problemlerin kök 
nedenlerini tespit eden, müşteri problemlerini çözümleyen, böylelikle hizmet 
kalitesini değerlendiren ve geliştiren bir süreçtir. Hizmet iyileştirme, başarısızlığın 
memnuniyete dönüştürülmesi açısından son derece önemlidir, zira müşterilerinin 
talep ve beklentilerine üstün hizmet kalitesi ile yanıt veren işletmeler, müşteri 
memnuniyetini en yüksek düzeyde elde edebilmektedir (Çakır, 2009:125). Temel 
faydası müşteri memnuniyeti sağlamak ve bağlılık yaratmak olan hizmet 
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iyileştirmenin; pazarlama maliyetini düşürme, müşteri güvenini sağlama, 
müşteride adalet algısı yaratma, yasal işlemler nedeniyle oluşabilecek ek 
maliyetleri önleme gibi dolaylı faydaları da bulunmaktadır (Ekiz ve Köker, 
2010:2860). Hizmet iyileştirme sayesinde örgütler; pazar paylarını ve kârlarını 
artırabilmekte, dolayısıyla varlıklarını sürdürebilmektedir (Çakır, 2009:125). 

Diğer bir satış birimi hedefi ise müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Müşteri 
memnuniyeti; müşteri ihtiyacının giderilmesini, beklentilerinin karşılanmasını ve 
hatta ötesine geçilmesini kapsayan bir kavramdır. Müşterinin memnun 
edilememesi, müşterinin şikâyetlerine ve müşteri kaybına yol açarken; müşteri 
memnuniyetinin sağlanması ise müşteri sadakatinin oluşmasına yardımcı 
olmaktadır. Müşteriler iyi hizmet aldığı firmaları başka kişilere tavsiye ettikleri 
gibi, alınan hizmetten memnun kalmadıklarında yaşadıkları olumsuz deneyimleri 
de çevrelerindeki kişilerle paylaşmaktadır. “Bu noktada firmaya düşen görev, 
şikâyetin ya da memnuniyetsizliğin etkin bir biçimde çözülmesidir” (Özgüven, 
2008:660). 

İşletme için hayati öneme sahip olan müşterinin, beklentilerinin karşılanması ve 
memnuniyetlerinin sağlanması başka bir deyişle müşteri sermayesi yaratılması 
gerekmekte, bunun için mevcut müşterilerin bağlılığını artırmanın yanı sıra, yeni 
müşteri kazanımı da gerekmektedir (Görmüş, 2009:65). “Yeni müşteri, bir 
işletmenin malını veya hizmetini ilk defa satın alan müşteridir” (Demir ve Kırdar, 
2008:299).  

İşletmeler elbette yeni müşteriler elde etmelidir. Fakat bununla birlikte, yeni 
müşteri kazanımıyla, eski müşterileri tutundurma maliyetleri kıyaslanmalıdır. Yeni 
bir müşteri kazanımının maliyeti eski müşterinin korunma maliyetinden 6 kat 
daha fazladır. Bu nedenle sadık müşteri yüzdesindeki küçük bir artış bile, firma 
için yüksek oranda kârlılığa sebep olmaktadır. Rekabetin yoğunlaştığı bir ortamda, 
müşterilerin bir işletmeye bağlanarak, diğer işletmelere rağmen o işletmeyi tercih 
etmeye devam etmesi işletme adına çok önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır 
(Çatı ve Koçoğlu, 2008:168). 

4. Satış Gücü Organizasyon Yapıları 

Satış gücü organizasyon yapısı, işletmenin organizasyon yapısının bir parçasıdır. 
Satış birimi, işletmenin temel amaçlarına ulaşması için, kendi üzerine düşen 
görevleri yerine getirmeye çalışır. Ancak birimin bütün gereksinimlerini 
karşılayabilen tek bir organizasyon tasarımı yoktur (Taşkın, 1987:55). Bu sebeple, 
öncelikli amaçları ve sahip oldukları kaynakları doğrultusunda kendilerine en 
uygun organizasyon yapısını geliştirmeye çalışırlar. Bu bölümde, çeşitli satış gücü 
organizasyon yapılarından uygulamada daha çok karşılaşılan; fonksiyonel, 
bölümsel (ürün bazlı, müşteri bazlı, coğrafik) ve karma örgüt yapıları, yararlı ve 
sakıncalı yönleriyle ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

4.1. Fonksiyonel Satış Gücü Organizasyon Yapısı 

Aktivitelerin fonksiyonlara göre gruplandırıldığı örgütlenmeye Fonksiyonel 
Yapılanma denir (Daft, 2007:202). Satış faaliyetleri gruplandırılarak, satış 
personelinin belirli işlerde uzmanlaşması sağlanır. Aynı fonksiyonda çalışan kişiler, 
benzer yetenek ve deneyime sahiptir. Birbirinden daha çok şey öğrenme, özellikli 
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bir alanda uzmanlaşma, daha üretken olma ve birbirlerinin davranışlarını daha 
rahat kontrol etme fırsatı elde ederler (Jones, 2010:170).  

4.2. Bölümsel Organizasyon Yapısı 

Örgüt zaman içinde büyüdükçe, portföyündeki ürün sayısı artar, müşteri tipi 
çeşitlenir, faaliyet gösterdiği coğrafik alan genişler. Bu sebeple örgütlenme 
fonksiyonel yapıdan, bölümsel yapıya geçer. Bölümsel organizasyon yapısıyla daha 
küçük ve yönetilmesi daha kolay alt birimler oluşturulur. Bölümsel organizasyon 
yapısı ürüne, müşteriye ve coğrafyaya göre üç farklı şekilde gerçekleşebilir (Jones, 
2010:175-187). Eğer kontrol sorunu ürün sayısı ve çeşitliliğinden kaynaklanıyorsa, 
satış gücü ürüne göre yapılandırılır ve bu tür örgütlenmeye, Ürün Bazlı Satış Gücü 
Organizasyon Yapısı denir. Eğer kontrol sorunu, çok sayıda farklı tip müşteri 
gruplarına hizmet verme ihtiyacından kaynaklanıyorsa, satış gücü müşteri 
gruplarına göre yapılandırılarak Müşteri Bazlı Satış Gücü Organizasyon Yapısı; 
eğer kontrol sorunu, satış yapılan lokasyon sayısından kaynaklanıyorsa, satış gücü 
coğrafik bölgelere göre yapılandırılarak, Coğrafik Satış Gücü Organizasyon Yapısı 
elde edilir.  

 Ürün Bazlı Satış Gücü Organizasyon Yapısı 

 Müşteri Bazlı Satış Gücü Organizasyon Yapısı 

 Coğrafik Satış Gücü Organizasyon Yapısı 

4.3. Karma (Matris) Satış Gücü Organizasyon Yapısı 

Karma (matris) organizasyonlar, çalışan ve kaynakların aynı anda iki yönlü 
gruplandığı yapılardır. Dikey akış fonksiyonel birimin sorumluluklarını; yatay akış 
ise ürüne, müşteriye ve coğrafyaya göre üç farklı şekilde bölünmüş takımların 
sorumluluklarını göstermekte olup, çalışanlar hem dikey olarak bağlı oldukları 
fonksiyon yöneticisine, hem de yatay olarak bağlı oldukları takım yöneticisine 
raporlamaktadır (Jones, 2010:189). Dolayısıyla karma (matris) organizasyonlarda 
her personelin iki amiri bulunmaktadır (Hatiboğlu, 1986:109). Çalışanlar bir 
taraftan fonksiyonel yöneticilerine karşı sorumluyken, öte taraftan katıldıkları 
takımlarda aldıkları görevleri yerine getirmek durumunda olduklarından takım 
yöneticileri tarafından da değerlendirilirler (Dikmen ve Özpeynirci, 2010:83). 

Karma (matris) yapılarda, çalışanlar yeteneklerine göre takımlara bölünürler. Eğer 
bir takım üyesine, nitelikleri bakımından diğer bir takım tarafından daha çok 
ihtiyaç duyuluyorsa, takım üyesi takımlar arası geçiş yapabilir (Jones, 2010:190). 
Bu sayede, çalışanların yetenekleri örgüt tarafından etkin olarak kullanılır. Ayrıca 
çalışanların farklı takımlarda görevlendirilmesiyle, yeteneklerini ve bilgilerini 
arttırmalarına fırsat sağlanır (Daft, 2007:211).  

Diğer örgüt yapılarında dikey ilişkiler esas, yatay ilişkiler istisnayken; buna karşın 
karma (matris) yapılarda hem dikey hem de yatay ilişkiler aynı derecede öneme 
sahiptir. Bu yapılarda âdemi merkezi (merkezkaç) anlayış hâkim olup, yetkinin 
kaynağı mevki ve pozisyon değil, bilgi ve yetenektir. Karar verme ve verilen kararı 
uygulamada yetkiler çalışanlara dağıtılmış durumdadır (Şimşek, 2007:166-167).  

Karma (matris) yapıda, çalışanlar arası sürekli iletişim ve konunun tüm yönleriyle 
ele alınabilmesi için açık bir tartışma ortamı söz konusudur. Birimler arasında, 
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koordinasyonu arttırmak ve eşgüdümü sağlamak için düzenli toplantılar 
yapılmaktadır. Birimler arası iletişimi güçlendirmek ve örgütleri daha esnek hale 
getirmek, değişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı adapte olmayı sağlar (Şimşek, 
2007:170). Bu nedenle karma (matris) yapılar, yüksek teknoloji üreten firmalar 
tarafından öncelikli olarak tercih edilir (Jones, 2010:191).  

Diğer taraftan, çalışanların aynı anda iki yöneticiye bağlı olarak çalışması, kimi 
zaman rol çatışmasına neden olmaktadır (Jones, 2010:191). Bu sebeple, bu tür bir 
yapıda çalışacak personelin örgütlenme modeli hakkında bilgilendirme 
programına dâhil edilmesi gerekir (Daft, 2007:211). Karma (matris) yapıların en 
önemli dezavantajlarından biri hiyerarşinin kesin kurallarla belirlenmemiş olması 
nedeniyle, belirsizliğin önemli ölçüde artmasıdır. Bu yüzden bazıları, yapılması 
gerekeni diğerlerinin yapmasını bekleyebilir. Bu noktada çalışanlar arasında 
koordinasyonun sağlanmasına büyük önem verilmelidir. 

Bununla beraber, çalışanların karma (matris) organizasyon yapısında başarılı 
olabilmeleri için, eğitim ve deneyim düzeyi yüksek ve kişilerarası iletişim 
kabiliyetleri güçlü olmadır (Şimşek, 2007:164). Eğitim ve deneyim düzeyi yüksek 
uzmanların çalışması sebebiyle diğer örgüt yapılanmalarına nazaran daha 
maliyetlidir. Buna ilave olarak, çalışanlar arasında koordinasyon sağlamak için de 
yüksek iletişim ve ulaşım maliyetlerine katlanılmak zorunda kalınır (Holbeche, 
2006:110). Tüm bu nedenlerden dolayı, karma (matris) örgüt yapısı, çevresi hızla 
değişen, orta ölçekli ve yeteri ölçüde ürün/müşteri/pazar grubuna sahip 
organizasyonlar için uygundur (Daft, 2007:210-211). 

5. Örgütlerde Reorganizasyon 

Kurulmuş ve çalışmakta olan bir örgütün değişen koşullara göre yeniden 
düzenlenmesine reorganizasyon (değişim) denir (Ford ve Ford, 1995:545). Jones 
ise örgütsel değişimi, organizasyonların mevcut durumlarından etkinliklerini 
attırmak için istenilen yeni duruma geçiş olarak tanımlamaktadır (Jones, 
2010:292). Daft’a göre değişim ise, bir organizasyonun yeni fikir ve davranışları 
benimsemesidir (Daft, 2004:291). Değişim bazen örgütün büyümesi için bir fırsat 
olarak algılanırken; bazen de yaşamaya devam etmek için kaçınılmaz bir yoldur 
(Pasmore ve Woodman, 2003:16). 

Değişim birçok şekil ve boyutta olabilir, bazen organizasyonun tamamı, bazense 
birkaç parçası etkilenir. Reorganizasyonla, organizasyon şeması, birimlerin 
isimleri, örgüt içi ve dışı haberleşme kanalları, kişilerin ünvanları, sorumluluk 
alanları, görev tanımları, işin yapılması için aranan vasıf, tecrübe ve eğitim düzeyi 
ve hatta çalışanların bizatihi kendileri dahi değişebilir (Rollinson, 2008:504). 

5.1. Reorganizasyonun Önemi 

Örgütler değişen gerek iç gerekse dış faktörleri, mevcut düzenleri ile yönetmeye 
çalışırlar. Hâlbuki şartlar değişimi gerekli kılıyorsa, değişim yapılmalıdır. Ne yazık 
ki statükocu yöneticiler hala yaygındır ve yöneticilerin çoğu geçmişi muhafaza 
etmeyi tercih ederler. Değişimler çoğunlukla büyük bir değişiklik gereksinimi 
bulunduğunu gören yeni, iyi bir yöneticinin örgütün başına geçtiğinde meydana 
gelir.  
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Kâr marjı azaldığında, pazar payı daraldığında, kazanç sabitlendiğinde, müşteriler 
değiştiğinde, yeni teknolojiler ortaya çıktığında veya rekabet kızıştığında değişim 
kaçınılmazdır. Ancak değişim; şirket satın alma, şirket devralma, şirket evlilikleri, 
firmaların birleşme ya da küçülme kararı sonrasında da gerçekleşebilir. Nasıl 
olursa olsun, değişim belirsizliği beraberinde getirdiği için tedirgin edicidir. Bu 
sebeple itinayla planlanmalı ve kontrollü uygulanmalıdır. Değişimle başa 
çıkabilmenin en iyi yolu esnek örgüt yapılarını oluşturmak ve bu yapıya uygun 
bilgi ve becerilere sahip işgörenleri istihdam etmektir. 

5.2. Reorganizasyonun Nedenleri 

Mevcut düzenle kötüye gidildiğinde ya da sorunlarla karşılaşıldığında, çözüm 
olarak değişime karar verilebilir. Ya da her şey yolundayken mevcut durumdan 
daha iyiye gitmek için de değişime gidilebilir. Değişim, açık sistem olan örgütlere 
etki eden dış koşulların zorlamasıyla da yapılabilirken, içsel isteklerin bir sonucu 
olarak da gerçekleşebilir (Holbeche, 2006:159).  

Dolayısıyla değişim nedenleri “Örgüt İçi” ile “Örgüt Dışı” olarak ikiye ayrılır. Örgüt 
içi faktörler, organizasyon içindeki etmenlerden oluşan iç çevreden; örgüt dışı 
faktörler ise, işletmelerin kontrolü dışındaki dış çevreden kaynaklanır.  

5.2.1. Örgüt İçi Faktörler 

İnsan kaynağı profili, organizasyonun yapısı ve kapasitesi, yönetim anlayışı 
değişimi tetikleyen örgüt içi faktörlerdir (Jones, 2010:292). İnsan kaynağı, bir 
organizasyonun en önemli varlığı olup, kalifiye personelin uygun pozisyonlarda 
konumlandırılması organizasyona rekabet avantajı sağlar (Jones, 2010:292). 
Yapılan araştırmalar, insan kaynakları yönetimi ile işletme performansı arasından 
bir ilişki olduğunu desteklemekte ve insan kaynaklarının işletmenin rekabet 
avantajı sağlayabileceği kaynaklardan biri olduğunu göstermektedir (Deniz ve 
Bakkalbaşı, 2010:183). Bundan dolayı organizasyonlar; çalışanların yeteneklerini 
keşfetmek, mevcut pozisyonlara uygunluğunu gözlemlemek ve en etkin 
motivasyon yollarını bulmak için insan kaynağı yapısını sürekli olarak takip eder 
ve organizasyon kabiliyetini arttırmak için insan kaynağı politikalarında gerekli 
değişiklikleri yaparlar (Jones, 2010:292). 

5.2.2. Örgüt Dışı Faktörler 

Örgüt dışı faktörler; sosyal, kültürel, demografik, teknolojik, ekonomik, siyasi ve 
hukuki çevre ile içinde bulunulan rekabet ortamı olarak sıralanabilir (Jones, 
2010:294). Çevresel faktörler, işletmenin dışında kalması sebebiyle örgüt 
tarafından kontrol edilmesi güç faktörlerdir (Jones, 2010:85). Örgütün çevreye 
bağımlılığı ve çevrenin işletme üzerindeki kontrolü ne kadar fazlaysa örgüt 
çevresel değişikliklerden o denli etkilenir. İster istemez, çevrenin belirsizliği ve 
olayları önceden tahmin etmenin imkânsız hale gelmesi örgütleri olumsuz 
etkilemektedir. Bu sebeple örgütler çevresel faktörleri değiştirmeye çalışmaktan 
çok; bu faktörlere göre konumlanmaya ve faaliyetlerini şekillendirmeye 
odaklanmalıdır.  

 Sosyal, Kültürel ve Demografik Çevre 

 Teknolojik Çevre 
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 Ekonomik Çevre 

 Siyasi ve Hukuki Çevre 

 Rekabet Ortamı 

6. Araştırmanın Kapsamı, Varsayımları ve Yöntem 

Bu araştırma, Türkiye telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir 
işletmenin büyük ölçekli müşterilere hizmet veren satış biriminin reorganizasyon 
sürecini kapsamaktadır. 

Araştırma aşağıda sıralanan varsayımlara bağlı kalınarak uygulanmıştır: 

 Araştırmada yer alan birim çalışanlarına anket aracılığıyla yöneltilen 
maddeler, gerçeği yansıtacak şekilde yanıtlanmıştır.  

 Geçerli anket yanıtları, örneklemin tamamını temsil etmektedir. 

6.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada incelenen birimin tüm çalışanlarına anket uygulanarak veri 
toplanmıştır. 

6.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni; telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir 
işletmenin büyük ölçekli müşterilere hizmet veren satış biriminin 25 çalışanıdır. 
Bütün evrenin araştırmaya dahil edilmesinin ideal olduğu ifade edilmektedir (Lin, 
1976:146). Zira evren, büyüklüğü bakımından tümüyle incelenebilir konumdadır. 

6.3. Araştırma Veri Toplama Teknikleri 

Araştırmada verileri toplamak için anket çalışması uygulanmıştır. Anketler 
çalışanlara elektronik posta yoluyla iletilmiştir.  

Ankette satış gücüne yönelik özellikler analiz edilmeye çalışılmıştır. Satış gücü 
anketindeki yazılı ifadelere katılma derecelerine göre 5’li Likert ölçeği ile 
düzenlenmiş maddelere yanıt vermeleri istenmiştir. Anket maddelerinde 
kullanılan ifadeler Folger, Konovsky ve Cropanzano (1992:129-177) ile McFarlin 
ve Sweeney (1997:83-98) çalışmalarından uyarlanmıştır.   

6.4. Veri Analizi 

Araştırma sonucunda ulaşılan verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 
istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, frekans, yüzde) yanı sıra Mann 
Whitney U testi ile Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Bu testlerin kullanılma 
amacı karşılaştırılan gruplardaki gözlem sayılarının 15’ten daha az olmasıyla 
ilişkilidir. Bağımsız iki grup ortalaması arası fark testi (Student’s t testi) yerine 
Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Mann Whitney-U Testi, normal dağılım 
özelliği göstermeyen bir dağılımda iki bağımsız grup ortalamalarını karşılaştırmak 
amacıyla kullanılan parametrik olmayan bir yöntemdir (Otrar, 2019a:1). Benzer 
sebepten dolayı ikiden fazla kategorik grup için de parametrik testlerden tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) yerine parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis H 
testi kullanılmıştır (Otrar, 2019b:1). Ölçeklerin güvenilirliği Cronbach Alfa 
katsayısına göre hesaplanmış ve anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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6.5. Bulgular 

Satış biriminin 26 çalışanına iletilen anketlerden, 25 tanesinden %96,2 oranıyla 
geri dönüş elde edilmiştir. Geri dönen anketlerde eksik verilerin varlığı incelenmiş, 
ancak eksik veriye rastlanmadığı için, 25 anket verisinin tamamı analize dâhil 
edilmiştir. Toplanan veriler bilgisayar ortamında SPSS 21 yazılımıyla analiz 
edilmiştir. 

6.5.1. Demografik Verilere İlişkin Bulgular 

Çalışmaya konu olan satış biriminin cinsiyet, yaş aralığı, eğitim durumu ve şirkette 
çalışma süresi gibi demografik özellikleri incelenmiştir. 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin Tablo 1’de yer alan veriler 
incelendiğinde, araştırmaya katılan 25 çalışanın %68 gibi büyük çoğunluğunun 
erkek, %32’sinin kadın olduğu, katılımcıların %36’sının 30 yaş altında, %56’sının 
30-39 yaş aralığında, %8’inin 40-49 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Ankete 
katılan bireylerin %28’i yüksek lisans derecesine sahipken, %72’lik oranla büyük 
çoğunluğu ise üniversite mezunudur. Toplanan verilere göre, çalışanların %68’inin 
5 yıldan fazla, %24’ünün 3-5 yıl arasında, %4’ünün 1-3 yıl arasında ve 
katılımcıların %4’ünün ise 1 yıldan az süre ile firmada çalıştığı belirlenmiştir. 

Tablo 1. Anket Katılımcılarına İlişkin Demografik Özellikler  

Demografik 
Özellikler 

Grup n Yüzde 

Cinsiyet 

Kadın 8 32,0 
Erkek 17 68,0 

Toplam 25 100,0 

Yaş Aralığı 

<30 9 36,0 
30-39 14 56,0 
40-49 2 8,0 

Toplam 25 100,0 

Eğitim Durumu 
Üniversite 18 72,0 

Yüksek Lisans 7 28,0 
Toplam 25 100,0 

Şirkette Çalışma 
Süresi 

x  1 1 4,0 

1< x 3 1 4,0 

3< x 5 6 24,0 
x > 5 17 68,0 

Toplam 25 100,0 

6.5.2. Satış Gücünün Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmada satış gücüne yönelik bulguların elde edilmesi amacıyla 41 maddeli 
ölçeğin tüm maddeleri üzerinde SPSS 21 yazılımı yardımıyla yapılan güvenilirlik 
analizi sonucu Tablo 2’de gösterilmekte olup, Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 
0,944 olarak tespit edilmiş, yüksek düzeyde güvenilir bulunduğu kararı verilerek 
ölçeğin kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 2. Ölçeğin Bütününe Ait Güvenilirlik Katsayısı Sonucu 

Cronbach Alfa Değeri 
Standardize Edilmiş 

Cronbach Alfa Değeri 
Ölçekteki Madde Sayısı 

,944 ,938 41 

41 maddenin anlamlı alt gruplara ayrıştırılması ve maddelerin ilgili alt gruplarla 
ilişkilerini tespit etmek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Varimax rotasyonu 
sonucunda 0,55 üzeri kabul edilmektedir (Dede ve Yaman, 2008:27). Bu çalışmada 
da 0,55 ve üzeri faktör yükleri olan değişkenler faktörleştirilmiştir. Faktör analizi 
neticesinde herhangi bir faktör altında toplanmayan 12 madde ölçekten 
çıkartılmıştır. Geriye kalan 29 maddenin toplam 5 faktör altında incelenebileceği 
belirlenmiştir. 

Anket yanıtlarına uygulanan faktör analizi ile, 10 faktöre ayrışan yanıtlardan ilk 5 
faktör anlamlı gruplar oluşturmakta, geriye kalan diğer 5 faktör ise ya bir 
maddeden oluşan çok zayıf bir faktör özelliği göstermesi nedeniyle, yapılan 
güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa değerinin literatürde önerilen 0,60 
güvenilirlik katsayısından düşük olması sebebiyle (Akgül ve Çevik, 2003:435-436), 
ya da faktör yüklerini gösteren dönüştürülmüş bileşenler matrisi tablosunda 0,55 
değerinin altında değer almaları gerekçesiyle sonraki analizlerde kullanılmamıştır. 

Faktör analizinde isimlendirme; boyutu oluşturan ifadelere göre yapılabilmektedir 
(Nakip, 2013:524). Buradan hareketle, faktörlerdeki maddelerin taşıdıkları 
anlamlar göz önünde tutularak, elde edilen 5 faktör aşağıdaki gibi adlandırılmış ve 
gruplanmıştır: 

 Faktör analizi sonucunda Satış Gücünün Yeterliliği faktörü için puanlamaya 
10 madde etki etmektedir.  

 Rekabete Dayalı Performans ve Eşgüdüm faktörü için yapılan faktör analizi 
sonucunda 10 ifadenin tek boyut altında toplandığı görülmüştür. 

 Faktör analizi sonucunda Güçlü Marka Algısı ve Dış Motivasyon faktörü için 
puanlamaya 4 madde etki etmektedir.  

 Faktör analizi sonucunda Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti faktörü için 
yapılan faktör analizi sonucunda 4 madde etki etmektedir. 

 İş Yapış Şekli faktörü için yapılan faktör analizi sonucunda 2 madde etki 
etmektedir. 

Faktör analizi sonucunda hiçbir faktör altında toplanmayan 12 maddenin ölçekten 
çıkartılması ve geriye kalan 29 maddenin toplam 5 faktör altında toplanması 
sebebiyle güvenilirlik analizi geriye kalan 29 maddenin tamamı ve 5 faktör için 
ayrı ayrı olmak tekrar uygulanmıştır. Bu analizlere ilişkin tablolar aşağıda 
sunulmaktadır. 

Tablo 3. 5 Faktörden Oluşan Ölçeğin Bütününe Ait Güvenilirlik Sonucu 

Cronbach Alfa Değeri 
Standardize Edilmiş 

Cronbach Alfa Değeri 
Ölçekteki Madde Sayısı 

,950 ,952 29 
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Tablo 3’te yer verilen 5 faktör altında toplanan 29 maddenin bütününe ilişkin 
güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,950 olarak 
hesaplanmış ve yüksek düzeyde güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.  

Faktör analizi sonucu oluşan 5 faktörün her birine ilişkin ayrı ayrı yapılan 
güvenilirlik analizi sonuçları ve açıklamaları ise aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 4. Satış Gücünün Yeterliliği Faktörüne Ait Güvenilirlik Sonucu 

Cronbach Alfa Değeri 
Standardize Edilmiş 

Cronbach Alfa Değeri 
Ölçekteki Madde Sayısı 

,940 ,946 10 

Tablo 4’te yer verilen satış gücünün yeterliliği faktörü için Cronbach Alfa 
güvenilirlik değerinin 0,940 olduğu görülmüş olup, oldukça güvenilir olduğu 
sonucuna varılmıştır.  

Tablo 5. Cinsiyet Değişkeninin Faktörlere Ait Algı Puanlarına Etkisi 

Faktör Cinsiyet n 
Ortalama 

Sıra Değeri 

Sıra 
Değerlerinin 

Toplamı 

Mann 
Whitney 
U Değeri 

p 

Satış 
Gücünün 
Yeterliliği 

Kadın 8 12,94 103,50 
67,500 ,977 Erkek 17 13,03 221,50 

Toplam 25   
Rekabete 
Dayalı 
Performans 
ve Eşgüdüm 

Kadın 8 11,88 95,00 

59,000 ,628 
Erkek 17 13,53 230,00 

Toplam 25   

Güçlü Marka 
Algısı ve Dış 
Motivasyon 

Kadın 8 11,13 89,00 
53,000 ,406 Erkek 17 13,88 236,00 

Toplam 25   

Müşteri 
Deneyimi ve 
Memnuniyeti 

Kadın 8 11,63 93,00 
57,000 ,549 Erkek 17 13,65 232,00 

Toplam 25   

İş Yapış 
Şekli 

Kadın 8 10,75 86,00 
50,000 ,315 Erkek 17 14,06 239,00 

Toplam 25   

Tablo 5’te Mann Whitney U testi kullanılarak yapılan ve cinsiyet değişkeninin 
faktörlere ait algı puanlarına etkisi araştırılmış olup, cinsiyet değişkeninin bu 
faktörler için anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür (p ≥ 0,05).   
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Tablo 6. Eğitim Değişkeninin Faktörlere Ait Algı Puanlarına Etkisi 

Faktör Eğitim n 
Ortalama 

Sıra 
Değeri 

Sıra 
Değerlerinin 

Toplamı 

Mann 
Whitney 
U Değeri 

p 

Satış Gücünün 
Yeterliliği 

Üniversite 18 13,25 238,50 
58,500 ,790 Yüksek Lisans 7 12,36 86,50 

Toplam 25   

Rekabete Dayalı 
Performans ve 
Eşgüdüm 

Üniversite 18 11,56 208,00 
37,000 ,125 Yüksek Lisans 7 16,71 117,00 

Toplam 25   

Güçlü Marka 
Algısı ve Dış 
Motivasyon 

Üniversite 18 13,06 235,00 
62,000 ,976 Yüksek Lisans 7 12,86 90,00 

Toplam 25   

Müşteri Deneyimi 
ve Memnuniyeti 

Üniversite 18 13,47 242,50 
54,500 ,615 Yüksek Lisans 7 11,79 82,50 

Toplam 25   

İş Yapış 
Şekli 

Üniversite 18 12,97 233,50 
62,500 ,976 Yüksek Lisans 7 13,07 91,50 

Toplam 25   

Tablo 6’da Mann Whitney U testi kullanılarak yapılan ve eğitim değişkeninin 
faktörlere ait algı puanlarına etkisi araştırılmış olup, eğitim değişkeninin bu 
faktörler için anlamlı bir fark yaratmadığı gözlemlenmiştir (p ≥ 0,05). Zira, satış 
gücüne sadece belirli iyi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun adaylar tercih 
edildiği için, satış biriminde yer alan kişiler arasında eğitim farkı bulunmadığı, bu 
nedenle de eğitim değişkeninin faktörler için anlamlı bir fark yaratmadığı 
düşünülmektedir. 

Tablo 7. Yaş Değişkeninin Faktörlere Ait Algı Puanlarına Etkisi 

Faktör Yaş Aralığı n 
Ortalama Sıra 

Değeri 

Kruskal 
Wallis H 
Değeri 

p 

Satış Gücünün 
Yeterliliği 

<30 9 14,11 

 
,408 

,815 
30-39 14 12,57 
40-49 2 11,00 
Toplam 25  

Rekabete 
Dayalı 
Performans 
ve Eşgüdüm 

<30 9 9,06 

 
7,041 

,030* 
30-39 14 14,04 
40-49 2 23,50 
Toplam 25  

Güçlü Marka 
Algısı ve Dış 
Motivasyon 

<30 9 12,94 

5,727 ,057** 
30-39 14 11,39 
40-49 2 24,50 
Toplam 25  

Müşteri 
Deneyimi ve 
Memnuniyeti 

<30 9 12,39 
 

3,804 
,149 

30-39 14 12,04 
40-49 2 22,50 
Toplam 25  

İş Yapış 
Şekli 

<30 9 12,67 

3,001 ,223 
30-39 14 12,14 
40-49 2 20,50 
Toplam 25  

  * p<0,05 yanılma düzeyinde anlamlı farklılığı göstermektedir. 
** p<0,10 yanılma düzeyinde anlamlı farklılığı göstermektedir. 
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Tablo 7’de Kruskal Wallis H analizi kullanılarak yaş değişkeninin faktörlere ait algı 
puanlarına etkisi araştırılmış olup, rekabete dayalı performans ve eşgüdüm ile 
güçlü marka algısı ve dış motivasyon faktörlerinde anlamlı değişikliğe yol açtığı 
gözlemlenmiştir (p<0,05 ve p<0,10). Fakat yaş değişkeninin satış gücünün 
yeterliliği, müşteri deneyimi ve memnuniyeti, iş yapış şekli faktörlerine ait algı 
puanlarına etki etmediği gözlenmiştir (p ≥ 0,10). 

Tablo 8. Çalışma Süresi Değişkeninin Faktörlere Ait Algı Puanlarına Etkisi 

Faktör 
Çalışma 
Süresi 

n 
Ortalama 

Sıra Değeri 

Kruskal 
Wallis H 
Değeri 

p 

Satış 
Gücünün 
Yeterliliği 

x 1 1 3,00 

2,705 ,439 
1 < x  3 1 19,50 

3 < x  5 6 13,50 
x > 5 17 13,03 

Toplam 25  

Rekabete 
Dayalı 

Performans 
ve Eşgüdüm 

x  1 1 3,50 

4,825 ,185 
1 < x  3 1 8,00 

3 < x  5 6 9,58 
x > 5 17 15,06 

Toplam 25  

Güçlü Marka 
Algısı ve Dış 
Motivasyon 

x  1 1 3,50 

2,811 ,422 
1 < x  3 1 20,50 

3 < x  5 6 12,75 
x > 5 17 13,21 

Toplam 25  

Müşteri 
Deneyimi ve 
Memnuniyeti 

x  1 1 11,50 

3,747 ,290 
1 < x  3 1 22,50 

3 < x  5 6 9,17 
x > 5 17 13,88 

Toplam 25  

İş Yapış 
Şekli 

x  1 1 7,50 

1,648 ,649 
1 < x  3 1 7,50 

3 < x  5 6 14,00 
x > 5 17 13,29 

Toplam 25  

Tablo 8’de Kruskal Wallis H analizi kullanılarak yapılan ve çlışma süresi 
değişkeninin faktörlere ait algı puanlarına etkisi araştırılmış olup, çalışma süresi 
değişkeninin bu faktörler için anlamlı bir fark yaratmadığı gözlemlenmiştir 
(p≥0,05). 

7. Sonuç 

Örgütler değişen gerek iç gerekse dış faktörleri, mevcut düzenleri ile yönetmek 
yerine, şartların gerekli kılması nedeniyle değişime yönelmelidir. Örgütler işletme 
dışındaki çevreye fazla etki edemese de, örgüt içi faktörlere etki edebilmekteir. Bu 
bağlamda; insan kaynağı profili, organizasyonun yapısı ve yönetim anlayışı 
değişimi, kalifiye personelin uygun pozisyonlarda konumlandırılması 
organizasyona rekabet üstünlüğü sağlayabilir. Sosyal, kültürel, demografik, 
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teknolojik, ekonomik faktörler örgüt dışı faktörler olarak sayılmaktadır. Bu 
araştırmanın bulgularından yola çıkarak; satış gücü organizasyonlarının 
demografik yapısında sadece yaş faktörünün etkisi görülmektedir. Yaş değişkenine 
göre; rekabete dayalı performans ve eşgüdüm faktörüne göre gruplar arasında 
farklılık bulunmaktadır. Bu bulgu, çalışanların yaş aldıkça kariyer planlaması ve 
terfi hedefi ile ilişkili olarak rekabeti tetiklediği şeklinde yorumlanabilir. Yaş 
değişkenine göre ikinci farklılık; güçlü marka algısı ve dış motivasyon faktörüne 
göre gruplar arasında farklılık bulunmaktadır. Bu bulgu, çalışanların görece yaşlı 
olmasının olgun, tecrübeli, güvenilir görünüm ile müşteriye güven vererek güçlü 
marka algısında etkisi olabileceği ile açıklanabilir. 

Araştırmada incelenen satış biriminde zayıf yönlerin giderilmesi, tehditlerle baş 
edilmesi ve oluşan fırsatların değerlendirilmesi amacıyla değişim önerilmektedir. 
Çalışanlar arasında bilgi paylaşımının yetersizliği, koordinasyon ve iletişim 
eksikliği değişimi gerekli hale getirmektedir. Ayrıca önerilen değişim ile birlikte 
teknolojiye daha hızlı adapte olabilmek için hiyerarşinin azaltılarak onay sürecinin 
kısaltılması ve yöneticilerin iş hâkimiyetinin arttırılması; piyasada artan rekabette 
mücadele edebilmek için de müşteri segmentasyonu yapılması; böylece müşteri 
ihtiyaçlarının daha sağlıklı olarak belirlenmesi ve müşteri grubuna özel ürün ve 
kampanya çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir. 

Değişim için, örgüt yapıları mekanik değil, organik olmalıdır. Mekanik örgütler 
rutin işleyişe sadık, bürokratik bir yapıdadır. Değişen şartlara uyum sağlamak için 
yeterince esnek değildirler. Örgüt ile çevre arasındaki ilişkinin farkına varılması ve 
örgütlerin çevre koşullarına uymaları halinde yaşamlarını sürdürebileceğinin 
anlaşılmasıyla organik model ortaya çıkmıştır. Organik örgütler, çevre 
değişikliklerine karşı duyarlıdır ve hızla uyum sağlayabilecek esnekliğe sahiptir. 
Değişimle başa çıkabilmenin en iyi yolu esnek örgüt yapılarını oluşturmak ve bu 
yapıya uygun bilgi ve becerilere sahip işgörenleri istihdam etmektir. 

Bütün yeniden yapılanma dönemlerinde hedefleri saptamak, ilerlemeyi 
denetlemek ve geri bildirim sağlamak çok önemlidir. Dolayısıyla şirketler “öğrenen 
örgütler” olmak zorundadır. Şirketlerin yeni fırsatların büyük bölümüne ulaşmakta 
başarısız olmalarının nedeni, hala eski fırsatların büyük bir bölümüne erişmek için 
ellerinden gelenin en iyisini yapıyor olmalarıdır. 

Organizasyonlar ne kadar iyi dizayn edilirse edilsin, organizasyonlar tıpkı biyolojik 
varlıklar gibi zamanla yaşlanır ve yetersiz hale gelir. Bu sebeple değişimin 
sürekliliği ve gerekliliği örgütler tarafından sürekli hatırlanmalıdır. 
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