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ÖN SÖZ 

Çok hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı günümüzde, tüm örgütlerin görevi bu değişime uyum 
sağlamaktan daha çok, kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda değişime yön verebilmek olmalıdır. 
Kâr amaçsız örgütler de işletmeler gibi başarılı olmak, önde olmak, daha ileri gitmek için sürekli ve 
vazgeçilmez bir gayret içindedirler. İşletmecilik ve pazarlama alanındaki değişimler sosyal 
gelişmelere nazaran çok daha süratli gerçekleşmektedir. Bu yönüyle de işletmelerin yakın ve uzak 
çevrelerindeki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve kendilerini çevresel değişimlere göre sürekli 
olarak yenilemeleri büyük önem taşımaktadır. 

Günümüzde işletmelerin değişimleri ve gelişmeleri takip edebildikleri derecede ayakta 
kalabilecekleri açıkça anlaşılmıştır. Bu gerçekten hareketle, 13. Ulusal Pazarlama Kongresinin 
konusunun “Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar” olarak belirlenmesi oldukça anlamlıdır. 
Üniversitemizin kuruluşunun birinci yılında böylesi önemli bir konuda düzenlenen bu kongreye 11 
yaşındaki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin ev sahipliği yapması bizim için ayrı bir kıvanç 
vesilesidir. 

Uzun ve titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkan ve tüm üniversitelerimizin kütüphanelerine de 
göndereceğimiz bu kongre kitabının tüm pazarlama akademisyenleri ve uygulayıcıları ile işletme ve 
pazarlama öğrencilerine yararlı olacağına inanıyorum. 

Nevşehir Üniversitesi olarak 13. Ulusal Pazarlama Kongresini düzenlemekten büyük bir mutluluk 
duymaktayız. Kongremize bildirili ve bildirisiz olarak katılan tüm akademisyenlere, Ulusal 
Pazarlama Kongrelerinin hamisi Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneğine, Bilim Kurulu 
Üyelerine, finansal destek sağlayan kuruluşlara, kongremize katılan işadamlarına ve öğrencilere 
teşekkür ederim. Bu güzel ve anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde görev alan başta Sayın 
Dekan Prof. Dr. Şükrü Akdoğan olmak üzere tüm Düzenleme Kurulu Üyelerini kutlar, 
gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. 

 

 

Rektör 

Prof. Dr. Filiz KILIÇ 
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SUNUŞ 

Bilim tarihin bir ürünüdür, insanlık ise tarih içinde sürekli farklılaşarak ve farklılaştırarak gelişmiş ve yenilenmiştir. 
Yenilik, yenilenmek ve yenilenerek tanımak ve tanımlanmak ise geçmişi, bugünü ve yarını kapsayan bir olgudur. 
Günümüz dünyasının yoğun rekabet ortamında işletmeler durmadan değişen iç ve dış çevre koşullarında başarılı 
olmak için sürekli olarak yenilik arayışlarına girmekte, farklı stratejilere ve politikalara yönelmektedirler. Bu 
tarihsel yolculukta pazarlama, en hızlı değişen ve yenilenen bilim dallarından biridir. 

Sadece işletmelerin değil tüm kâr amaçsız örgütlerin de sürekli arayış içinde oldukları yenilik fikrinden hareketle 13. 
Ulusal Pazarlama Kongresinin teması, “Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar” olarak belirlenmiş ve bu kapsam 
çerçevesinde hazırlanan bildiriler ile pazarlama akademisyenleri ve uygulayıcılarının birikimlerini paylaşmaları, 
tartışmaları, ortak akıl yürütmeleri ve farklı bakış açıları kazanmaları amaçlanmıştır. 

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği ve Ulusal Pazarlama Kongreleri Akademik Kurulunun kararıyla 13. 
Ulusal Pazarlama Kongresinin Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde 
yapılmasına karar verildiği 18 Ocak 2008 tarihinden beri yoğun bir çaba sarf ettik. Hazırlık çalışmaları kapsamında 
Türkiye’deki ve Türk Cumhuriyetlerindeki ilgili tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen afiş ve broşürler 
yanında internet üzerinden yapılan yoğun duyurularla pazarlama alanında çalışan tüm akademisyenler ve doktora 
öğrencilerine ulaşmaya çalıştık.   

Hazırlanma süresinin kısalığına rağmen 63 üniversiteden ve 4 özel sektörden toplam 225 araştırmacı ve 
akademisyenin tek başına ya da ortaklaşa hazırladıkları 135 bildiri, yazar isimleri gizlenerek Akademik Kurulun 
değerlendirmesine sunulmuştur. Ulusal Pazarlama Kongreleri Akademik Kurulunun bildiri özeti değerlendirme 
kriterlerine göre internet üzerinden bir veri tabanı oluşturulmuştur. Ulusal pazarlama kongrelerinde ilk defa 
uygulanan on-line değerlendirme sistemi sonucunda 72 adet bildiri özeti kabul edilmiş ve özeti kabul edilen 
bildiriler kongre web sayfasında 3 Haziran 2008 tarihinde ilan edilmiştir. Bildiri sahiplerine kabul yazıları 
Akademik Kurulun önerileri ile birlikte gönderilmiş ve nihaî değerlendirmenin tam metinler üzerinden yapılacağı 
bildirilmiştir.  

Bildiri tam metinleri de yine on-line olarak Akademik Kurul üyelerinin değerlendirmelerine sunulmuştur. Yapılan 
değerlendirmeleri takiben Akademik Kurul, 13 Eylül 2008 tarihinde Ankara’da Gazi Üniversitesinde toplanmıştır. 
Burada internet üzerinden yapılan değerlendirmeler tekrar gözden geçirilmiş ve 40 adet bildiri sunum için kabul 
edilmiştir. Titiz bir çalışma ile değerlendirmelerini yapan Akademik Kurul, kabul edilen bildiriler için yazarlara 
önerilerde bulunurken sunuma kabul edilmeyen bildiriler için de gerekçelerini belirtmiştir. Sunum için kabul edilen 
40 bildiri, biri özel sektörden ve yedisi vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 33 üniversiteden gerçekleştirilen 
katılımlarla 84 akademisyen tarafından kaleme alınmıştır. 

Yazarları arasında Akademik Kurul üyelerinin de bulunduğu üç adet bildirinin Prof. Dr. İlhan CEMALCILAR adına 
düzenlenen özel oturumda sunulması Akademik Kurulun Ankara’da yaptığı toplantıda kararlaştırılmıştır. 19 yıl önce 
25 Ekim 1989 tarihinde elim bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrılan Prof. Dr. İlhan Cemalcılar Türkiye’de 
Pazarlama biliminin öncülerindendi. Kuruluşundan beri görev yaptığı Eskişehir’de Anadolu Üniversitesinde 30 
Mart-1 Nisan 1989 tarihlerinde düzenlenen “Pazarlama Terimleri ve Tanımları, Pazarlamadaki Güncel Gelişmeler” 
temalı ikinci pazarlama kongresinin başkanlığını yapmış ve eşsiz bir ev sahipliği göstermişti. Vefatından bir yıl önce 
1988 yılında yayımlamış olduğu Pazarlama kitabı hâlâ büyük ilgi gören Hocamız Prof. Dr. İlhan Cemalcılar’ı 
burada şükranla anıyor ve aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.  

Düzenlemiş olduğumuz 13. Kongre ile artık tam anlamıyla kurumsallaşan ve Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 
Derneğinin çabalarıyla bu yıl yasal korunma altına alınan Ulusal Pazarlama Kongrelerinin ilki 1984 yılında 
İstanbul’da düzenlenmiştir. Beş yıl aradan sonra 1989 yılında Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde, ikinci pazarlama kongresi yapılmıştır. Altı yıl kadar bir aradan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesinin ev sahipliğinde üçüncü pazarlama kongresi gerçekleştirilmiştir. 1998 yılında Akdeniz 
Üniversitesi tarafından Antalya’da düzenlenen 6. Ulusal İşletmecilik Kongresinde aralarında benim de bulunduğum 
pazarlama öğretim üyeleri tarafından yapılan toplantıda alınan kararlarla yeni bir döneme girilmiş ve 1999 yılında 
Antakya’da Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde dördüncü pazarlama 
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kongresi düzenlenmiştir. Antakya Kongresinden sonra düzenli bir şekilde her yıl farklı bir üniversitemizde 
yapılmaya başlanan Ulusal Pazarlama Kongrelerinin 14.’sü gelecek yıl Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinin ev sahipliğinde “Küreselden Yerele: Glokal Pazarlama” temasıyla yapılacaktır. 

Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak “Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar” adıyla 
onüçüncüsünü düzenlediğimiz Ulusal Pazarlama Kongresi, 2004 yılında kurulan Pazarlama ve Pazarlama 
Araştırmaları Derneğinin himayeleri ve koordinasyonuyla bundan sonra da aralıksız olarak her yıl düzenlenmeye 
devam edecektir. Ayrıca bu kongrenin ulusal boyuttan çıkarılarak uluslararası bir kongre haline getirilmesi 
gerektiğini de burada vurgulamak istiyorum.  

Kongrelerin düzenlenmesinde önemli faktörlerden biri de hiç şüphesiz sponsor desteğidir. Sponsorların desteği 
olmaksızın günümüz ekonomik koşullarında böyle bir kongre düzenlemek mümkün değildir. Bu bakımdan 
kongremize finansal katkı sağlayan başta Nevşehir Valisi Sayın M. Asım Hacımustafaoğlu olmak üzere, Nevşehir 
Belediye Başkanı Sayın Hasan Ünver’e, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Arif Parmaksız’a, 
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Sayın Tuncer Gök’e, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Sayın Mustafa Boydak’a, 
toplantımıza ev sahipliği yapan Kapadokya Dedeman Otel Genel Müdürü Sayın Gündüz Yeşil’e, kongre 
katılımcılarımızın Nevşehir’deki tüm transferlerini sağlayan Nevşehirliler Seyahat firması Genel Müdürü Sayın Erol 
Turan’a, afiş, broşür ve davetiyelerimizin ilgili kişi ve kurumlara ulaştırılmasında destek veren MNG Kargo 
Nevşehir acentesi Sayın Yeliz Yurttutar’a değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. 

Üniversitemizdeki görevine başladığında, kongremiz hakkında kendilerini bilgilendirdiğim Nevşehir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sayın Filiz Kılıç’a o günden itibaren verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Nevşehir 
Üniversitesinin ilk kongresi olma özelliği taşıyan 13. Ulusal Pazarlama Kongresinin düzenlenmesinde aktif olarak 
çalışan ekip arkadaşlarıma özellikle de Erciyes Üniversitesindeki bilgi işlem ve iletişim destek birimlerindeki 
çalışmaları organize etmek suretiyle kongremize önemli teknik destek sağlayan Yard. Doç. Dr. Sayın Kenan 
Güllü’ye, siz değerli katılımcılarla yaptığımız her türlü iletişimde görev yapan Arş. Gör. Sayın Elif Sayın’a, yoğun 
iletişim görevi yanında kongre kitabını basıma hazırlayan Arş. Gör. Sayın Gökhan Seçme’ye, basılı 
malzemelerimizin tasarımını yapan Okutman Sayın Pınar Güngür’e ve tüm baskı işlerimizi titizlikle yapan M Grup 
Matbaacılık AŞ yönetici ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. 

 Kongrelerin temel malzemesi şüphesiz sunulan bildiriler, temel çıktısı ise kongre kitabının yanı sıra yapılan 
tartışmalar, yenilenen ve yeni kazanılan bilgiler, edinilen yeni bakış açıları, açılan ufuklar, kurulan dostluklardır. Bu 
anlamda en büyük teşekkür bu yararların oluşmasında; bildiri özeti göndermek suretiyle kongreye ilk harcı koyan 
araştırmacılara, bildiri özet ve tam metinlerini değerlendirerek kongre programını oluşturan Akademik Kurul 
üyelerine, bildiri sahiplerine ve siz değerli katılımcılaradır. Saygılarımla. 16 Ekim 2008    

 

 

       Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN 

        Dekan 

       13. Ulusal Pazarlama Kongresi 

Düzenleme Kurulu Başkanı 
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Özet: Mobil aygıtların günlük yaşamımızdaki hızlı nüfuzu ile pazarlamacılar; tüketicilere her zaman, her yerden 
hatta hareket halindeyken bile ulaşabilme imkânı elde etmişlerdir. Bu durum, gerçek zamanlı olarak ürün ya da 
hizmetler hakkında bilgi sunumunu beraberinde getirmiştir. Özellikle kısa mesaj servisinin artan popülaritesi 
reklâmlar için yeni bir kanal oluşturmuş ve mobil reklâm olarak adlandırılmıştır. Günümüz tüketicisinin maruz 
kaldığı yoğun mesaj trafiği içinde mobil reklâmların başarılı olabilmesi, firmaların bu iletişim kanalını müşterinin 
isteği dışında ya da rahatsızlık verecek biçimde gerçekleştirmemesine bağlıdır. Bu yeni iletişim kanalının 
başarısında anahtar soru, tüketicilerin cep telefonlarına gelen reklâmlar hakkında ne hissettikleridir.  

Bu çalışmanın amacı, geleneksel pazarlama iletişimine yönelik eleştirilere yönelik bir alternatif olarak sunulan izinli 
pazarlama yaklaşımının mobil (cep telefonu) pazarlamadaki uygulamalarını incelemek, tüketicilerin mobil 
pazarlama uygulamalarına ilişkin algı ve tutumlarını anlamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mobil Pazarlama, SMS (Kısa Mesaj Servisi) Reklâmlar, İzinli Pazarlama, Mobil Pazarlama 
İletişimi. 

A STUDY ON CONSUMERS’ PERCEPTIONS OF AND ATTITUDES TOWARDS 
PERMISSION MARKETING PRACTICES ON MOBILE MARKETING PLATFORMS 

 

Abstract: The rapid diffusion of the mobile technologies such as mobile phones into today’s modern life has 
allowed marketers to reach customers any time and anywhere they want, even when they are in motion. This 
development provided the opportunity to give information about goods and services in real time. In particular, the 
SMS applications has provided a new communication channel for the industry and called as mobile advertisement. 
Under intense message bombardment of today’s consumer markets, the success of mobile communication practices 
depends on the elimination of factors causing consumer disturbances and, hence, firms need to seek for consumers’ 
permission for comunication. Hence, the key to success for this new communication channel depends on a good 
grasp of consumers’ perception of and attitudes towards SMS messages received through mobile phones. The 
purpose of this study is to examine mobile marketing applications (SMS messages) as a permission marketing 
practice, which was proposed as an alternative to traditional marketing communication practices, to understand 
consumers’ attitudes towards and perceptions of commercial messages received via mobile phones.       

Keywords: Mobile Marketing, SMS (Short Message Services) Advertising, Permission Marketing, Mobile Marketing 
Communication. 

 

GİRİŞ 

Günümüz tüketicisi yoğun bir mesaj bombardımanı 
altındadır. Bu yoğun mesaj bombardımanı altında 
tüketicilerin satın alma kararlarını vermeleri giderek 
daha da zorlaşmaktadır. Bir tüketici günde ortalama 
200 ile 1000 arasında pazarlama iletişimi mesajına 
maruz kalmaktadır (Silverman, 2007). Bu da firmaları 

bu yoğun mesaj trafiği altında tüketiciye ulaşmada ve 
rakiplerin girişimlerinden farklılaşmada yeni yollar 
aramaya itmektedir. Bu bağlamda son yıllarda mobil 
pazarlama uygulamalarının popülaritesi artmaktadır. 
Dolayısıyla pazarda firmalar arası rekabet yeni 
boyutlar kazanmakta ve pazar dinamikleri 
değişmektedir. Bu rekabet ortamında firmaların 
tüketicilere ulaşması giderek zorlaşmaktadır. Çok 
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sayıda firma, çok sayıda ürünle sınırlı sayıdaki 
tüketicileri kendi müşterileri haline getirmeye 
çalışmaktadır.  

Bu yeni pazar şartlarında pazarlamacılar, tüketicilere 
ulaşmak amacıyla etkileşimli ve odaklanmış yeni 
iletişim kanalları kullanma yoluna gitmektedirler. 
Yeni iletişim platformları müşterilere ulaşmada 
etkileşimli ve kişiselleştirilmiş esnek bir içerik imkânı 
sunmaktadır. Özellikle e-posta ve kısa mesaj servisi 
(SMS1) aracılığıyla gerçekleştirilen dijital pazarlama 
faaliyetleri bu noktada önem kazanmaktadır. 

Karşılıklı etkileşime imkân veren internet ve mobil 
telefonların kolay ulaşılabilirliği, bilhassa mobil 
telefonların kolay ulaşılabilir ve daha kişisel aygıtlar 
haline gelmesiyle birlikte, izinli pazarlama kavramının 
ön plana çıkmasına yardımcı olmuştur. İzinli 
pazarlama, geleneksel pazarlama bağlamında yaygın 
uygulaması olan mesaj bombardımanı ile dikkat 
çekme girişimlerine yönelik eleştirilere karşı Seth 
Godin tarafından ortaya atılmıştır. Özünde izinli 
pazarlama, tüketicilere gönderilecek mesajların daha 
önceden tüketicinin değişik yollarla izninin alınması 
suretiyle yapılmasını vurgulayan bir yaklaşımı ifade 
etmektedir (Godin, 1999). Son yıllarda tüketicilerin 
yaşamında önemli bir yer teşkil eden dijital iletişim 
platformları izinli pazarlama uygulamaları için son 
derece uygun bir ortam sağlamaktadır.  

Cep telefonlarının tüketiciler arasındaki yayılma hızı, 
küresel ölçekte hızlı boyutlardadır (Bauer ve diğ., 
2005). Bu hızlı yayılma ise mobil pazarlama 
potansiyelini artırmakta ve yeni uygulamalara imkân 
tanımaktadır. Uluslar arası araştırma şirketi Gartner’ın 
verilerine göre, 2007 yılında dünyada 3,3 milyar GSM 
abonesi (yaklaşık olarak dünya nüfusunun yarısı) 
tarafından 2,3 trilyon adet SMS gönderildiği 
belirtilmektedir. Buna göre dünyada kişi başına yılda 
696 adet SMS düşmekte ve bu da yaklaşık günde iki 
SMS anlamına gelmektedir. Atılan tüm mesajların 
karşılığında ise GSM operatörleri 52 milyar dolar gelir 
elde etmişlerdir (www.gartner.com). Türkiye'de ise 
2007 yılında günlük 45-60 milyon adet SMS 
yollanmış olup, bu da ortalama yılda 2,2 milyar 
dolarlık bir pazar anlamına gelmektedir 
(www.radikal.com.tr). 2007 yılı sonu rakamlarına 
göre Türkiye’de 60 milyonun üzerinde cep telefonu 
abonesi bulunmakta ve ayda ortalama 1 milyon yeni 
cep telefonu satılmaktadır (www.ntvmsnbc.com).  

Dijital ekonomideki yeni medya doğrudan ve 
etkileşimli pazarlama için güçlü araçlar yaratmaktadır. 
Bu gelişmeler, bilgi çağında günümüz tüketicilerini 
güçlendirmekte ve onlara 24 saat ulaşılabilir bilgi 
sunmaktadır. Nihayetinde, tüketici davranışları 

                                                           

1 SMS, mobil aygıtlar arasında – genelde yalnızca metin içeren – 
kısa mesaj gönderimine izin veren telefon mesaj sistemi için bir 
standarttır. Bir kısa mesaj 160 karakter almaktadır (Leppaniemi, 
2008). 

 

değişmekte (Heinonnen ve Strandvik, 2002), çoğu 
tüketicinin tutumları ve satın alma davranışları 
geçmişe nazaran farklılık göstermektedir. Bu durum 
araya girme temelli (tacizkar pazarlama) iletişimi 
zorlaştırmaktadır.  

Yukarıda belirtilen değişimler, geleneksel pazarlama 
yaklaşım ve yöntemlerinin etkinliğini azaltmakta ve 
değişen pazar dinamikleri altında tüketici 
davranışlarının daha yakından incelenmesini gerekli 
kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, geleneksel 
pazarlama iletişiminin eksik yönlerine bir alternatif 
olarak sunulan izinli pazarlama yaklaşımının mobil 
pazarlamadaki uygulamalarını incelemek, tüketicilerin 
mobil pazarlama uygulamalarına ilişkin algı ve 
tutumlarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda,  
araştırmada cevap aranan araştırma soruları şunlardır: 

1- Tüketicilerin cep telefonuna gelen kısa mesaj 
reklâmları hakkındaki düşünceleri ve bu 
reklâmlara karşı tutumları nedir?  

2- Tüketicilerin tutumlarını mesajın geldiği 
kaynak (sektör) etkilemekte midir?  

3- Tüketici tutumları mesaj içeriği ve sunulan 
tekliflerden etkilenmekte midir?  

4- Tüketicileri tutumları bireyin teknoloji ve cep 
telefonlarına yatkınlıklarından etkilemekte 
midir? 

5- Mobil pazarlamaya karşı olan tutumlar 
demografik özelliklere göre değişmekte midir? 

KONUNUN GEÇMİŞİ 

Bu bölümde mobil pazarlama kavramının ne olduğu, 
özellikleri ve pazarlamada mobil teknolojilerden 
yararlanmada başarıyı etkileyen faktörlere 
değinilmektedir.      

Mobil Pazarlama 

Mobil iletişim tekniklerinin yaygınlaşması ve çığır 
açan karakteristikleri pazarlama yöneticileri için 
geleneksel iletişim kanalları ile gerçekleştirilemeyecek 
potansiyeller sunmaktadır. Mobil pazarlama olarak 
adlandırılan bu yeni kanal, pazarlama karmasının 
tutundurma elemanına dayanmakta ve ürün, hizmet ve 
fikirlerin tutundurulmasında mobil iletişim 
tekniklerini kullanarak yapılan bir pazarlama 
iletişimini ifade etmektedir (Pousttchi ve Wiedemann, 
2007).  

Mobil iletişim araçlarının küresel yaygınlığı mobil 
pazarlamanın potansiyelini göstermektedir (Bauer ve 
diğ., 2005). Mobil pazarlamada devam eden 
büyümenin başlıca nedenleri ise mobil aygıtların 
küresel düzeydeki yüksek yaygınlığının yanı sıra; 
daha geniş ekranlı mobil aygıtların benimsenmesi ve 
3G2 aracılığı ile daha hızlı bağlantı imkânıdır 

                                                           
2 3G (üçüncü nesil kablosuz teknoloji) yüksek veri hızları, her 
zaman açık bağlantı ve daha iyi ses altyapısı ile video, yüksek hızda 
internet bağlantısı ve video-konferansa imkan sunan kablosuz 
iletişim hizmetidir (Leppaniemi, 2008). 
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(Pousttchi ve Wiedemann, 2007). Literatürde yer alan 
çalışmalar, mobil pazarlama, özellikle SMS 
reklamların hem müşteri tepkilerinin uyarılması hem 
de marka aracı olarak etkili olduğunu ortaya 
koymaktadır (Barwise ve Strong 2002; Rettie ve diğ. 
2005; Scharl ve diğ. 2005). Tüm bu avantajları ile 
mobil pazarlama, medya mesajlarının artmasına ve 
tüketicilerin dikkatini çekmek için daha yoğun bir 
rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştur 
(Heinonen ve Strandvik, 2003). Bu yoğun rekabet 
ortamında mobil pazarlamanın çekiciliği, spesifik 
içerikle müşterileri hedefleme potansiyeli 
sunmasındadır (Leppaniemi, 2008).  

Geleneksel kitle iletişimi ile karşılaştırıldığında mobil 
pazarlama; etkileşim, kişiselleştirme imkanı, yer ve 
durum bağlılığı (Bauer ve diğ., 2005, Leppaniemi, 
2008), hedeflenen müşteriye yönelme, hızlı işlem ve 
kampanya etkinliğini ölçme imkanı sunar. Bu noktada, 
mobil ve internet reklâmları arasında birçok ortak 
özelliğin varlığından söz edilebilir. Her ikisi de dijital 
metin, resim ve ses kullanımı ile etkileşimli, hızlı, 
kişiselleştirme ve yanıt imkânı sunar (Yoon ve Kim, 
2001). Ancak, mobil reklamcılık tüketiciler için yer ve 
zaman rahatlığı nedeniyle daha çok tercih edilir 
(Tsang ve diğ., 2004). Bu nedenle mobil aygıtlar 
bireyselleştirme ve diyalog-yönlü iletişim için 
idealdirler (Pousttchi ve Wiedemann, 2007). 

Mobil Pazarlamanın Özellikleri: 

Kişiselleştirme (kişiye özel mesaj içeriği imkânı): 
Pazarlama iletişimi çevresi son yıllarda hızlı bir 
değişim göstermektedir. Özellikle, kitle pazarlar, 
parçalanmış pazarlara bölünmekte, bu nedenle 
pazarlamacılar kitle pazarlardan vazgeçmektedirler 
(Dalgıç ve Leeuw, 1994). Mobil telefonların 
neredeyse her zaman ve her yerde ulaşılabilecek 
şekilde daha kişisel aygıtlar haline gelmesiyle 
pazarlamada mobil reklâmcılık giderek daha yaygın 
hale gelmeye başlamıştır (Tsang ve diğ., 2004). 
Ancak, kullanıcıların yaş, eğitim, sosyo-ekonomik 
grup, kültürel geçmişi vb. kişisel özelliklerinin 
çeşitliliği mobil reklâmların nasıl oluşturulması 
gerektiğini etkilemektedir (Barnes ve Scornavacca, 
2004)  Yine bazı kullanıcıların mesajı kabul edip 
etmemelerinde mesajı gönderenin marka veya imajı 
önemlidir. Belli bir marka ya da hizmet sağlayıcıya 
olan yüksek sadakat tüketiciyi o marka ya da hizmet 
firmasından gelen mesajlara karşı daha duyarlı 
yapabilir. 

Her yerde ulaşılabilir olma: Geleneksel pazarlama 
tanımı alıcı ve satıcıların zaman ve mekân olarak ayrı 
olduğunun üzerinde durur. Mobil araçlar ise bunun 
tersi olarak her yerde ulaşılabilirdir. Mobil pazarlama 
ile; yer, zaman ve kişiselleştirme olguları yeni 
boyutlar kazanmakta ve yeni anlamlar yüklenmektedir 
(Scharl ve diğ, 2005).  

Mobil aygıtı iletişim amaçlı kullanmak reklâmcıya 
potansiyel müşterisi ile istediği yer ve zamanda 
iletişim kurma olanağı tanır (Balasubramain ve diğ., 
2002; Anchar ve Dincau, 2002). Cep telefonu sürekli 
olarak kullanıcıyla birlikte olduğundan ve günde 

ortalama 14 saat açık tutulmaktadır (Bauer ve diğ., 
2005) Bu nedenle, mobil pazarlamada en önemli 
başarı faktörlerinin başında izin kavramı gelmektedir 
(Carroll ve diğ., 2005) Belirli bir ürün, hizmet ya da 
içerik hakkındaki mesajı almaya razı olduğunu 
belirten kişilere gönderilecek mesajlar ile pazarlama 
iletişiminin rahatsız ediciliği aşılarak tüketicilere 
ulaşılmaya çalışılır. Tüketiciler izinsiz reklam 
mesajları aldıklarında genelde sabırsızca davranıp 
mesajı reddederler (Tsang ve diğ., 2004). 

Etkileşim: Cep telefonlarındaki pazarlama iletişim 
uygulamalarının önemli özelliklerinden biri de 
etkileşimli olmasıdır. Etkileşim (interaktivite), kaynak 
ve alıcı arasındaki iki yönlü iletişim ya da daha 
kapsamlı olarak birden fazla kaynak ve alıcıların 
arasındaki çok yönlü iletişimdir (Pavlik, 1998:37’den 
aktaran Leppaniemi, 2008). Etkileşim alıcıya mesajı 
yanıtlayıp yanıtlamama seçeneği yanında isterse 
hemen yanıtlayabilme olanağı da vermektedir. 
Böylece alıcı iletişim sürecini etkileyebilmektedir 
(Bauer ve diğ., 2005).  

Yeni iletişim ortamında, pazarlamacılar artan bir 
şekilde yeni, etkileşimli ve çok iyi hedeflenmiş 
kanalları kullanma yoluna gitmektedirler (Barwise ve 
Farley, 2005). Mobil iletişimde etkileşim sayesinde, 
geleneksel pazarlama iletişimdeki tek yönlü mesaj 
akışının dezavantajları ortadan kalkmaktadır. Bugün, 
etkileşimli teknoloji sayesinde milyonlarca tüketici ile 
çok düşük maliyetlerle bireysel diyaloglar 
gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir. Şirket 
tüketiciye satın alma konusunda yardım ederken, 
tüketici de şirketin yapmasını kolaylaştırmaktadır 
(Godin, 1999). 

Lokalizasyon (Konum Tespiti): Mobil teknolojiler 
sayesinde cep telefonu servis sağlayıcısı kullanıcının 
nerede olduğunu tespit etme imkânına sahiptir. GPS 
(Global Positioning System) ve COO (Cell of Origin), 
operatörlere kullanıcının yerini belirleme ve 
konumuna göre pazarlama iletişimini yönlendirmeye 
olanak sağlamaktadır (Barnes, 2003). Bu teknolojiler 
sayesinde tüketiciler yeni ürünler hakkında satış 
noktasında bilgilendirilebilirler ve impulse satın alma 
sağlanabilir. Bunun yanında daha çok kullanılan 
yöntem ise, tüketicinin servis sağlayıcısına yerini 
bildirmesidir. Böylece en yakındaki ürün ya da hizmet 
sağlayıcıya (market, benzin istasyonu ya da ATM) 
ulaşılabilmektedir (Bauer ve diğ., 2005). 

Mobil Pazarlamada İzin Kavramı 

Tüketicilerin ilgisini çekmenin geleneksel yolu olarak 
kabul edilen tacizkar pazarlama anlayışı günümüz 
tüketicisi için rahatsızlık verici boyutlara ulaşmıştır. 
Reklâm kirliliği arttıkça, tüketicinin dikkatini çekmek 
zorlaşmaktadır. Tacizkar pazarlamanın başarısız 
olmasının temel nedeni, tüketicilerin ilgisini yeterince 
çekmemesidir. İzinli pazarlama ise bu sorunu kendi 
lehine çevirir (Godin, 1999).  

Genellikle insanlar kendi cep telefonları ile kişisel bir 
ilişki geliştirirler. Cep telefonlarını sürekli yanlarında 
taşırlar (Kavassalis ve diğ.,2003), ona bir statü 
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sembolü olarak bakarlar ve günlük hayatlarının önemli 
bir parçası olarak görürler. Gençler için cep telefonu 
sürekli taşınan, bir statü sembolü olup, günlük hayatın 
önemli bir parçası olarak görülmektedir. Yetişkinler 
için ise, cep telefonları oldukça kişisel aygıtlardır. 
Rehberdeki kişileri, mesajları,  önemli tarihleri cep 
telefonunda tutarak cihazı kişiselleştirirler (Bauer ve 
diğ., 2005).  

Mobil aygıtların kişiselleştirilebilme özelliklerinin 
artması ve tüketicilerce benimsenmesi, izin temelli 
mobil pazarlamayı ön plana çıkarmaktadır. İzin-
temelli mobil pazarlama; müşterilerce talep edilen 
(örneğin müşterilerin müşteri kayıt formunu 
doldururken mobil numaralarını yazmaları ve 
ilgilendikleri bilgiler ve reklâm mesajlarını alma 
konusunda razı olduklarında) SMS ya da MMS 
(Multimedya mesaj servisi; resim, müzik, video, 
zengin metin gibi multimedya öğeleri gönderme 
imkânı veren mobil telefon mesaj sistemi 
standartlarından biridir (Leppaniemi, 2008)) şeklinde 
mesajlar olarak tanımlanabilir (Leppaniemi, 2008).  
Mobil pazarlamada, belirli bir ürün, hizmet ya da 
içerik hakkındaki mesajı almaya razı olduğunu 
belirten kişilere gönderilecek mesajlar ile pazarlama 
iletişiminin rahatsız ediciliği aşılarak tüketicilere 
ulaşılmaya çalışılır.  

İzin bağlamında üzerinde durulması gereken başlıca 
etmenler; zaman, frekans ve kontroldür.  

Zaman: Mesajın kabulü için geldiği zaman önemlidir. 
Li ve diğ. (2002)’ye göre araya girmeler beklenmedik 
zamanlarda olduğunda oldukça rahatsız edici 
algılanabilir. Örneğin, bir cep telefonuna pazarlama 
mesajı alışverişte, bir görüşmede ya da bir randevuda 
gelebilir. Bu nedenle tüketiciler mesajı almak 
istedikleri zamanı kendileri seçebilmelidirler (Carroll 
ve diğ.,2005).  

Frekans (Sıklık): Alınan reklâm sayısı makul ölçüde 
olması izin konusunda ele alınması gereken bir diğer 
faktördür. Mesaj sayısının sıklığı, tüketicileri 

okumadan silme ya da mobil operatörü değiştirme gibi 
tepkilere yöneltir. 

Kontrol: İzin kavramını destekleyecek şekilde mobil 
servis sağlayıcının da tüketicilerine engelleme/izin 
verme seçeneği ile istenilen mesajların alınıp, 
istenilmeyenlerin alınmamasını sağlayacak filtreleme 
imkânı sunması gerekir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE VERİ 
ANALİZİ 

Bu araştırmada yaklaşım olarak keşifsel bir araştırma 
yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmada veri toplama 
yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi tercih 
edilmiş olup, anket uygulaması internet üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama enstrümanı olarak 
kullanılan anket formu web sayfasında 30 günlük bir 
süreyle açık tutulmuş olup, bu süre zarfında 317 
katılımcı ankete cevap vermiştir.  

Araştırmada kullanılan anket formunun 
oluşturulmasında Bauer ve diğ, (2005), Heinonnen ve 
Strandvik (2002), Tsang ve diğ., (2004), Merisavo ve 
diğ., (2007) tarafından yapılan çalışmalardan 
yararlanılmıştır. Anket formu çeşitli pilot denemelere 
tabi tutulduktan sonra son olarak 20 kişi üzerinde 
yapılan bir pilot uygulama neticesinde elde edilen geri 
beslemeler doğrultusunda ankette çeşitli iyileştirmeler 
yapıldıktan sonra nihai haline ulaştırılmıştır. Elde 
edilen verilen SPSS programında analiz edilerek 
yorumlanmıştır. 

VERİ ANALİZİ 

Demografik Özellikler 

Katılımcıların demografik özelliklerine baktığımızda 
yaklaşık %60’ının erkek, %65’inin ise bekâr olduğu 
görülmektedir. Anket internet üzerinden yapıldığından 
katılımcıların yaklaşık %80’i 21-32 yaş arasındaki 
gençlerden oluşmaktadır. Eğitim durumu açısından ise 
yüksek eğitimli bir örneklem olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların %53’ü üniversite ve %35’i lisansüstü 
eğitim gördüklerini belirtmişlerdir. 

 
Tablo 1:Katılımcıların demografik özellikleri 

Cinsiyet % Medeni Hal % 
Kadın 40,4 Bekar 64,6 
Erkek 59,6 Evli 35,4 
Yaş % Meslek % 
15-20   3,0 İşçi 22,2 
21-26 44,7 Memur 27,3 
27-32 37,0 Serbest Meslek 11,6   
33-38 11,3 Öğrenci 17,8 
39 ve üstü 4,0 Akademisyen 7,6 
  Çalışmıyor 3,3 
  Diğer 10,2 
Eğitim Durumu % Aylık Ortalama Geliriniz %
İlköğretim 1,0 1000 YTL’den az 24,9 
Lise 6,0 1001-1500 YTL 38,5 
Üniversite 55,6 1501-2000 YTL 20,9 
Lisansüstü 37,4 2001 YTL ve üzeri 15,6 

Meslek dağılımda memur ve işçiler başı çekmekte, 
onları öğrenciler ve serbest meslek sahipleri takip 

etmektedir. Özel sektör çalışanları da işçi grubuna 
dâhil edilmişlerdir. Gelir durumuna bakıldığında 1000 
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YTL ila 2000 YTL arasında geliri olanlar %60’lık bir 
orana sahiptir. 

Katılımcıların Cep Telefonlarına Gelen Reklâm 
Mesajlarına Karşı Tutum ve Algıları 

Tüketici tutumlarına yönelik katılımcılara yöneltilen 
Likert ifadeleri incelendiğinde tüketicilerin cep 
mesajlarına yönelik tutumlarının dört başlık altında 
toplanabileceği görülmektedir. Bunlar; cep 
telefonlarına genel bakış, memnuniyet, rahatsızlık ve 
kontrol edebilmedir. 

Birinci grupta, cep telefonunun olmadığı bir hayat 
düşünemiyorum sorusuna katılım oranının yüksek 
olduğu söylenebilir. Katılımcıların yarıdan fazlası cep 
telefonlarını hayatları için olmazsa olmaz bir araç 
olarak görmektedirler. Son teknolojik gelişmelerde 

ilgili ifade de katılım oranı düşmektedir. Katılanlar ve 
katılmayanlar arasında hemen hemen bir eşitlik söz 
konusudur. Cep telefonları özel hayatı kısıtlamaktadır 
ifadesine ise katılım oldukça artmıştır. Genel olarak 
bakıldığında, hem telefonun özel hayatı kısıtladığı 
düşünülmekte hem de onsuz bir hayat 
düşünülememektedir. Bu da cep telefonunun 
tüketicilerin hayatındaki önemi hakkında bize ipuçları 
vermektedir. 

Bu grup sorulara yapılan t-testi sonuçlarına göre, 
kadınların cep telefonuna erkeklerden daha fazla önem 
verdiği söylenebilir (t=2,785). Erkeklerin ise son 
teknolojik gelişmeleri daha yakından takip ettikleri 
sonucuna varılmıştır (t=-2,965).  Özel hayatı 
kısıtlaması konusuna da gene erkekler daha fazla 
katılmaktadırlar (t=-2,029).  

Tablo 2: Katılımcıların cep telefonuna reklam amaçlı gelen mesajlara karşı tutum ve algılarını 
değerlendirmeye yönelik ifadeler 
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 % % % % %  
1.Cep telefonunun olmadığı bir hayat düşünemiyorum. 14,2 16,9 8,9 37,7 22,2 3,37 

2.Cep telefonuyla ilgili son teknolojik gelişmeleri takip 
ederim. 23,5 21,9 10,9 35,1 8,6 2,83 

3. Cep telefonları özel hayatı kısıtlamaktadır. 11,3 14,9 12,6 36,8 24,5 3,48 

4. Cep telefonuma reklâm amaçlı kısa mesajı gelmesinden 
rahatsız olmam. 44,0 22,2 9,3 18,2 6,3 2,21 

5. Cep telefonuma gelen reklâm amaçlı mesajların 
bilgilendirici olduklarını düşünüyorum. 35,4 19,5 11,9 28,5 4,6 2,47 

6. Cep telefonuma gelen reklâm amaçlı mesajlar bazen 
beni satın almaya yöneltir. 49,3 10,3 10,3 25,5 4,6 2,26 

7. Cep telefonuma "adıma özel" olarak hazırlanmış bir 
reklâm mesajı gelmesi hoşuma gider. 38,4 13,2 13,9 23,2 11,3 2,56 

8. İlginç bulduğum cep telefonu reklâm mesajlarını 
çevremdekilerle iletirim. 63,2 8,3 7,6 17,9 3,0 1,89 

9. Karşılığında bir kazanç elde edeceksem (konuşma 
süresi, kontör, indirim vb.) cep telefonuma reklâm mesajı 
gelmesinden rahatsız olmam. 

20,3 11,3 13,6 25,6 29,2 3,32 

10. Cep telefonuma gelen reklâm amaçlı mesajların 
tümünü rahatsız edici buluyorum. 9,6 17,9 8,3 29,1 35,1 3,62 

11. Uygun olmayan zamanlarda cep telefonuma gelen 
reklâm mesajları beni rahatsız eder. 4,0 6,6 2,3 23,8 63,2 4,36 

12. Cep telefonuma gelen reklâm mesajlarının zamanımı 
çaldığını düşünüyorum. 8,9 14,9 9,3 25,8 41,1 3,75 

13. Cep telefonuma gelen reklâm mesajlarını özel 
hayatıma müdahale olarak görüyorum. 20,3 17,9 13,3 22,9 25,6 3,16 

14. Cep telefonuma gelen reklâm mesajlarını 
reddedebilme (gelmesini engelleme) özgürlüğümün 
olmasını isterim. 

1,7 4,0 3,0 14,6 76,7 4,61 

15. Cep telefonuma gelen reklâm amaçlı mesajlardan 
sadece ilgi alanıma girenleri okurum. 14,0 7,3 6,0 32,2 40,5 3,78 

16. Firmalara cep telefonu numaramı zorunlu olmadıkça 
vermemeye özen gösteririm. 4,0 6,0 7,3 25,6 57,1 4,26 

17. GSM operatörüm bana cep telefonuma gelen reklâm 
mesajlarını filtreleme veya engelleme seçeneğini 
sunmalıdır. 

1,3 1,7 3,0 10,3 83,7 4,73 
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Memnuniyetle ilgili sorulara bakıldığında, en düşük 
katılımın ilginç bulunan mesajları başkalarına iletme 
ifadesinde olduğu görülmektedir. Bunun sebebi SMS 
reklâmlarının metinden oluşması ve yaratıcılığa pek 
de imkân vermemesi olabilir. Ayrıca genel mesajlar 
sıklıkla kişiye özel mesajlardır ve bir başkası için 
uygun olmayabilirler. Memnuniyetle ilgili diğer 
ifadelere katılım oranına bakıldığında ise 
katılımcıların bu mesajlardan pek de memnun 
olmadıkları görülmektedir. 

Ülkemizde tüketicilere hiç ilgisi olmayan yerlerden 
gelen mesajlar oldukça sık gelmektedir. Ayrıca bu 
reklâmların alınmasını önlemek için herhangi bir 
seçenek sunulmamaktadır. Oysa cep telefonları çok 
kişisel aygıtlardır ve izinli pazarlama kavramının 
uygulanması gereken bir alandır. İzin alınmadan 
yollanan reklâm mesajları yüzünden sonuçlarda da 
görüldüğü gibi tüketiciler rahatsız olmaktadır, bu 
rahatsızlık hem firmaya hem de markaya zarar 
verebilir. Diğer ifadelerden farklı olarak 9. ifadeye 
katılım diğerlerinden daha fazla çıkmıştır. Bu da cep 
telefonu reklâm mesajlarının nasıl daha başarılı 
olabileceğinin göstergelerinden biridir. 

Rahatsızlıkla ilgili ifadelerde özellikle zaman konusu 
ön plana çıkmaktadır. Anketi cevaplayanların 
çoğunluğu uygun olmayan zamanlarda gelen reklâm 
mesajlarından rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. 
Diğer ifadelere katılım oranı yüksektir fakat emin 
olmayanların sayısı da azımsanmayacak kadardır. Bu 
da her reklâm mesajının rahatsız edici olmadığının bir 
göstergesi olarak algılanabilir. 

Kontrol kavramı da mobil pazarlamada oldukça 
önemli bir kavramdır. Katılımcıların büyük bir kısmı 
gelen mesajları engelleme özgürlüklerinin olması 
gerektiğini ortaya koymuşlardır. Bunun yanında GSM 
operatörünün de bu engellemeyi yapmasını 

isteyenlerin oranı oldukça yüksektir (%88). Tüketiciye 
istediği zaman mesaj listesinden çıkma özgürlüğünün 
tanınması, etkileşimli mobil pazarlamanın en önemli 
özelliklerinden biridir ve ancak bu uygulandığında 
başarı sağlanabilir.  

Gelen bir reklâm mesajının alıcıya hitap edebilmesi 
için onun ilgi alanına uygun olması gereklidir. 
Tutumlarla ilgili sorunun cevapları da göstermiştir ki, 
katılımcılar genellikler ilgi alanlarına giren mesajları 
okuma eğilimi gösterirler. Çok ilgisiz mesajlar 
yarardan çok zarar getirebilir. Tüketici, marka ya da 
sektöre olumsuz bir tutum geliştirebilir. 

Cep Telefonlarına Çeşitli Sektörlerden Gelen 
Reklâm Mesajlarının Geliş Sıklığı (Reklâm 
Mesajlarının Sektör Bazında Geliş Sıklığı) 

Katılımcılara sıklıkla hangi sektörlerden mesaj 
geldiğine baktığımızda, GSM hizmetleri ve 
bankacılığın başı çektiğini söyleyebiliriz. Cep 
telefonları numaralarına ulaşmak bu hizmetleri veren 
firmalar için diğerlerinden daha kolaydır çünkü 
örneğin bankacılık işlemleri (kredi kartı sahibi olma, 
hesap açtırma, havale vb) için telefon numarası 
istenmektedir.  

Sektörlerden gelen mesajların sıklığına demografik 
özellikler açısından bakıldığında ise şu sonuçlara 
ulaşılmıştır. Kadınlar erkeklere kıyasla kozmetik (t=-
3,559) ve giyim (t=-4,224) mesajlarını daha çok 
aldıklarını belirtmişlerdir. Buna karşın erkekler ise 
otomotiv (t=3,895) ve beyaz eşya (t=2,561) 
reklâmlarını kadınlardan daha fazla almaktadırlar. 
Burada kadın ve erkeklerin ilgi duydukları alanların 
farklılıkları ve pazarlamacıların da bunun farkında 
oldukları anlaşılmaktadır. Katılımcıların cep telefonu 
numaralarını bu sektörlerde faaliyet gösteren 
firmalardan yaptıkları alışverişte veya başka yollarla 
vermiş olmaları mümkündür. 

Şekil 1: Sektörlerden Gelen Reklam Mesajlarının Geliş Sıklığı 
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Medeni hal açısından da çeşitli farklar bulunmuştur. 
Evli katılımcılar bankacılık (t=5,841), giyim t=1,977), 
süpermarket ( t=3,866), otomotiv (t= 2,174) ve beyaz 
eşya (t=2,787) reklâmlarını evli olmayan katılımcılara 
nispeten daha fazla almaktadırlar. 

Yaş gruplarına bakıldığında, istatistikî fark sadece 
bankacılık sektöründe ortaya çıkmaktadır. 20 yaşın 
altındakilere bankacılıkla ilgili reklâm mesajı gelme 

sıklığı diğer gruplardan anlamlı olarak az çıkmıştır. En 
belirgin fark 39 yaş ve üzeri ile oluşmuştur.  

Katılımcıların Çeşitli Sektörlerden Gelen Reklâm 
Mesajlarına Karşı Tutumları 

Katılımcılara çeşitli sektörlerden gelen reklâm 
mesajlarına bakış açılarının ne olduğu sorulmuş ve 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

  
Şekil 2. Katılımcıların Çeşitli Sektörlerden Gelen Reklam Mesajlarına Karşı Tutumları 

 

 

Grafikte görüldüğü gibi mesajlara karşı tutum 
sektörden sektöre değişmektedir. Eğitim ve sağlık gibi 
sektörlerde olumlu tutum nispeten yüksekken beyaz 
eşya, kozmetik ve otomotiv sektörlerinde ise olumlu 
tutum gösterme oranı diğerlerine kıyasla düşüktür. 

Sektörden gelen mesaja karşı tutumun demografik 
özelliklere göre değişimine bakıldığında şu sonuçlara 
ulaşılmıştır. Kadınlar, kozmetik ve giyime erkeklere 
kıyasla daha olumlu tutum gösterme eğilimindedirler. 
Ayrıca evli katılımcılar evli olmayanlara kıyasla 
sağlık sektörü ve süpermarketlerden gelen mesajlara 
karşı daha olumlu bakmaktadırlar.  

Cep Telefonu Özelliklerinin Kullanım Sıklığı 

Katılımcılar cep telefonlarında en sık SMS özelliğini 
kullanmaktadırlar. Bunu kamera ve müzik dinleme 
özelliği takip etmektedir. Gelişmiş teknolojik 
uygulamalar ise nadiren kullanılmaktadır. 

Kadınlar ve erkekler t-testi ile kıyaslandığında 
erkeklerin kısa mesaj   (t=-3,354), oyun (t=2,269), 
TV/Video (t=2,469) ve Wap/Mobil internet (t=4,130) 
uygulamalarını kadınlara oranla daha fazla 
kullandıkları ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 3. Cep telefonu özelliklerinin kullanım sıklığı 
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Katılımcıların Cep Telefonu Sahipliği ve Harcama 
Miktarları 
Tablo 3’te katılımcıların cep telefonu sahipliği ve cep 
telefonu harcamalarına ilişkin çeşitli rakamlar yer 
almaktadır. 1’den çok cep telefonu olanların oranı 

%48 çıkmıştır. Bu da ülkemizde ikinci bir telefona 
sahip olma yaygınlığının ve cep telefonunun öneminin 
bir göstergesidir. Cep telefonu değişimine ilişkin soru 
bu konuda son teknolojik gelişmelerin takip edilip 
edilmediğine yönelik sorulmuştur.  

 
Tablo 3: Katılımcıların Cep Telefonu Sahipliği ve Harcama Miktarları 

Sahip Olunan Cep Telefonu Sayısı       
                                                           % 

Aylık Ortalama Cep Telefonu   
Faturanız / Kontör Harcamanız              % 

1 52,0 25 YTL’den az 20,2 
2 43,7 26-50 YTL 40,4 
3 ve üzeri 4,3 51-75 YTL 17,9 

76-100 YTL 8,6 Son 5 Yıl İçerisinde Cep  
Telefonu Değişimi                            % 101-150 YTL 7,9 
Hiç Değiştirmedim  7,0 151 YTL ve üzeri 5,0 
1 25,2   
2 30,1   
3 22,5   
4 7,6   
5 ve üzeri 7,6   

 
Cep telefonları modelleri çok hızlı yenilenmektedir ve 
yeni teknolojik özellikler eklenmektedir. 
Katılımcıların da yaklaşık %78’i son 5 yıl içersinde 
cep telefonlarını en az 2 kez değiştirmiştir. 
Katılımcıların harcamalarına bakıldığında ise 
çoğunluğun 26-75 YTL arasında cep telefonu 
fatura/kontör harcaması yaptığı görülebilir. 

SONUÇ 

Mobil pazarlama uygulamaları gelişen mobil aygıtlar 
sayesinde güncel ve etkin pazarlama araçlarından biri 
haline gelmiştir. Tüm diğer pazarlama 
uygulamalarında olduğu gibi mobil pazarlama için 
doğru ve yerinde uygulamalar oldukça önemlidir. 
Yöntemin başarısı ancak doğru kullanılmasıyla 
sağlanabilir. Bu bağlamda izinli pazarlama çerçevesi 
mobil pazarlama için kayda değer fırsatlar 
sunmaktadır. Cep telefonları özelinde baktığımızda, 
çok kişisel aygıtlar olmaları sebebiyle bunlar 
aracılığıyla yapılacak olan reklâm çabalarında dikkatli 
olunması gerekir. Tüketicilerin izinlerini almadan 
uygulanabilecek bir kampanya neticesinde istenmeyen 
sonuçlar doğabilir, marka ve firma bu durumdan zarar 
görebilir.  

Türk tüketicisinin cep telefonlarına gelen reklâm 
mesajlarına tepkisi genellikle olumsuzdur. 
Tüketicilerin izni alınmadan cep telefonlarının başka 
firmalara verilmesi ve ilgi alanı olmayan mesajların 
uygun olmayan zamanlarda gelmesi tüketicileri 
rahatsız etmektedir. Buna rağmen, reklâm mesajının 
bir fayda sağlaması ya da ilgi alanına yönelik 
olduğunda kabul edilebilirliğinin artacağı 
görülmektedir ki bu durum mobil pazarlama 
uygulamalarının başarısı konusunda önemli bir 
husustur. Tüketicilerin önemli bir bölümü, kişisel 
olarak ya da servis sağlayıcı aracılığıyla reklâm 
mesajlarına karşı bir filtreleme özelliği ile bu iletişim 
kanalının kontrolünü ellerinde bulundurmak 
istemektedirler.  

Araştırma bulguları tüketicilerin iletişim odaklı mobil 
pazarlama uygulamalarına bakış açısının üründen 
ürüne değiştiği, iletişim amacının ne olduğu ve 
iletişim formatı ve sunuş şekli yanında tüketiciyle 
iletişimin zamanlamasının önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu sebeple, geleneksel iletişimde öne 
çıkan mesaj içeriği ile mesajın sunum şekli yanında 
iletişim bağlamını da (context)  önemli hale 
getirmektedir. Dolayısıyla, mobil pazarlama 
uygulamalarının kurgulanmasında mesaj içeriği, mesaj 
formatı ve mesajın sunum şekli yanında mesajın 
tüketiciye gönderilmesi açısından zamanlama da 
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobil 
pazarlama uygulamalarının hayata geçirilmesinde 
izinli pazarlama yaklaşımının temel alınmasının 
başarıya ulaşmada katkı sağlayacağı açıktır.    

ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI VE 
ÖNERİLER 

Mobil pazarlama uygulamalarının giderek daha fazla 
yaygınlaşmaya başlamasına rağmen, bu uygulamaların 
geleneksel pazarlama uygulamalarının yerini alıp 
alamayacağı, başarılı olup olamayacağı konularında 
sınırlı sayıda çalışmanın bulunduğu görülmektedir.  
Bu çalışmanın amacı, literatürdeki bu eksikliği 
giderme konusunda katkı sağlama girişimlerinden 
biridir. Ancak, her çalışmada olduğu gibi bu 
çalışmanın bulgularının geçerliliğinin belirli kısıtlar 
altında olduğunu unutmamak gerekir. Bunlardan 
birincisi, tüm online araştırmalarda olduğu gibi örnek 
kitlenin sadece ankete cevap verme konusunda istekli 
kişilerle sınırlı olduğudur. Bu da örneklemin tüm 
evreni temsil konusunda kısıt içereceği anlamına 
gelmektedir. İkincisi, birinci kısıtla ilişkili olarak, 
araştırma kapsamının kısıtlı olmak zorunda olmasıdır. 
İnsanların anket doldurma konusundaki isteksizlikleri 
dikkate alındığında, araştırmanın kapsamına sınırlı 
sayıda konunun dahil edilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Üçüncüsü, katılımcıların anketi doldurduğu andaki ruh 
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hali hakkında bilgi sahibi olmamak, verilen cevapların 
güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratabilir.  

Gelecekte mobil pazarlama bağlamında yapılacak 
çalışmalarda bazı hususların dikkate alınması gerekir. 
Öncelikle, bu tür araştırmaların sadece on-line 
ortamda değil, değişik tüketici gruplarına farklı veri 
toplama yöntemleri kullanarak saha çalışmaları 
yürütülmelidir. Kapsam olarak da, mobil pazarlama 
uygulamalarının genel eğilimleri tespit şeklinde değil 
de, belirli ürün grupları ve mobil uygulama formatına 
yönelik spesifik uygulamalar olmasında yarar vardır. 
Bunun da ötesinde mesaj bazlı mobil pazarlama 
uygulamalarına karşı tüketici duyarsızlığının 
çözümüne yönelik diğer çalışmaların da yapılması 
gerekmektedir.  
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Özet: Kuramsal nitelikteki bu çalışmada pazar yönlülükteki yeni yaklaşımların tartışılması ve girişimcilik 
perspektifinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Zira pazarlama ve girişimcilik arasında yakın bir ilişki vardır ve 
bu ilişkiyi gerek pazarlamanın değişim sürecinde gerek pazar yönlülükteki yeni yaklaşımlarda görmek mümkündür. 
Ayrıca AMA tarafından yapılan pazarlama tanımında da bu ilişkinin etkisi olduğu söylenebilir. 2000’li yılların 
başlarında pazar yönlülüğün birbirini tamamlayan iki boyutundan söz edilmeye başlanmıştır: Pazarı takip eden pazar 
yönlülük ve pazarı yönlendiren pazar yönlülük. Bu yaklaşımların yanında pazar yönlülüğü tepkisel pazar yönlülük 
ve proaktif pazar yönlülük olmak üzere iki boyutlu olduğu da farklı bir yaklaşım olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada 
bu yaklaşımların girişimci sıklığı ve girişimci derecesi kapsamında değerlendirmesine yer verilmiştir. Pazar 
yönlülüğün hem girişimci sıklığının hem de girişimci derecesinin en fazla olduğu noktada görüldüğü söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Pazar Yönlülük, Girişimcilik, Pazarı Yönlendirme, Pazarı Takip Etme 

 

EVALUATION OF THE NEW APPROACHES ON MARKET ORIENTATION UNDER 
THE ENTREPRENEURSHIP PERSPECTIVE 

Abstract: The aim of the study is to evaluate the new approaches on market orientation under the entrepreneurship 
perspective. Since there is close relationship between marketing and entrepreneurship the evaluation of the 
approaches is applicable and the influence of entrepreneurship on development of marketing is seen. Moreover on 
the new definition of AMA, this relationship and influence are also seen.  In early 2000, it is argued that the notion 
of market orientation has two complimentary approaches: a market driven and a driving market approach.  Besides 
distinguishing market driven and market driving, market orientation is also distinguished between responsive and 
proactive marketing orientation. In this study, those four approaches are examined with the context of 
entrepreneurship frequency and entrepreneurship degree. We argued that market driving behavior involves high 
entrepreneurship frequency and degree. 

Key words: Market Orientation, Entrepreneurship, Market Driven, Market Driving 

 

Giriş 

Pazarlama kavramı üzerindeki tartışmalar ve 
pazarlamadaki yeni yaklaşımlar çerçevesinde, pazar 
yönlülük konusunda da yeni yaklaşımlar tartışılmaya 
başlanmıştır. Pazarlama literatüründe 1990’ların 
başlarında tartışılmaya başlanan pazar yönlülük 
(Narver ve Slater, 1990; Jaworski, Kohli, 1990), 
2000’lerden sonra farklı boyutlarla yeniden ele 
alınmaya başlanmıştır (Narver, Slater ve MacLachlan 
2000 ve 2004; Jaworski, Kohli ve Sahay 2000; 
Kumar, Scheer ve Kotler, 2002). Pazarlama 
kavramı üzerindeki tartışmalar kapsamında, pazarlama 
literatüründe ayrıca pazarlamanın girişimcilikle 
ilişkisini ortaya koymaya başlayan bir akım ortaya 

çıkmıştır (Morris ve Paul, 1987; Miles ve Arnod 1991; 
Jaworski ve Kohli 1993). Yapılan birçok araştırmada 
özellikle pazar yönlülük ile girişimci yönlülük 
arasında güçlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir; 
George ve Zahra, 2002; Matsuno, Mentzer ve 
Özsomer, 2002; Bhuian, Menguc ve Bell, 2005). 
Pazar yönlülükteki yeni yaklaşımlarda ve hatta 
AMA’ın 2004 ve 2007 pazarlama tanımlarında bu 
ilişkinin etkisi görülebilmektedir. Pazarlamadaki 
değişim sürecinde temel paradigma olan “değişim” 
yerini müşteri ilişkileri ve değer yaratma 
paradigmasına bırakmıştır. Pazarlama ile girişimcilik 
arasındaki ilişkinin temeli değer yaratma ve değerin 
benimsetilmesi sürecidir (Schindehutte, Morris ve 
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Kocak, 2008). Pazarlamanın yeni tanımında odak 
noktası değer yaratmadır (Jagsish ve Uslay, 2007; 
Torlak 2008). 

Ama yıllardır sürdürdüğü tanımı 2004 yılında 
“müşteriler için değer yaratan, benimseten ve 
ulaştıran, örgüt ve paydaşlar için ise fayda sağlayacak 
şekilde müşteri ilişkilerini yöneten örgütsel bir 
fonksiyon ve süreçler bütünü” olarak tanımlamıştır. 
2007 yılında ise bu tanımı tekrar ele alarak 
pazarlamayı, “mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve 
daha geniş olarak toplum için değeri olan pazar 
sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, 
ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve 
bireyler tarafından örgütsel birimler ve süreçlerle 
gerçekleştirilen faaliyetlerdir” şeklinde değiştirmiştir.  

Bu değişim soncunda pazarlama karmasında da 
değişim kaçınılmaz olmaktadır. Torlak (2008) 
pazarlamanın yeni karmasını “Erdem” odak noktada 
olmak üzere, üç katmanda açıklamıştır. İkinci 
katmanda “eser, erişim, etkileşim, eder”, üçüncü 
katmanda ise “estetik, emek, esneklik ve eğlence” 
(9E) yer almaktadır. 

Schindehutte, Morris ve Pitt (2008) ise yeni pazarlama 
karmasını; üründen bir ihtiyaca ortaklaşa çözüm 
yaratmaya (Co-Crateted), tutundurmadan iletişime 
(Communication), fiyattan uyarlanabilir kişisel değere 
(Customizable personal value) ve son olarak 
dağıtımdan seçim ve uygunluğa (Choice ve 
Convinience) geçtiğini ifade etmiştir.  

Kuramsal nitelikteki bu çalışmada pazarlama 
literatüründe tartışılan pazar yönlülük kavramlarının 
girişimcilik perspektifinden değerlendirilmesine yer 
verilecektir. Pazar yönlülükteki değişimi daha net 
ortaya koyabilmek için pazarlamadaki değişim 
sürecinin ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle bu 
çalışmanın ilk kısmında pazarlamadaki değişim süreci 
ele alınacaktır. Daha sonra pazar yönlülük kavramı 
konusunda literatür incelemesi yapılacak ve pazar 
yönlülükteki kavramlar girişimcilik perspektifinden 
ele alınacaktır. Böylece pazarlamanın 2004 ve 2007 
tanımlarına ulaşılma süreci de ele alınmış olacaktır.  

1. Pazarlamadaki değişim Süreci 

Teknoloji, demografi, yaşam standartları, bilgiye 
kolay ve hızlı erişim,  bireylerin kendilerine özgü 
ürünlere yönelmesi ve rekabet yoğunluğu gibi 
faktörler pazarların nasıl tanımlanması ve onlara nasıl 
yaklaşılması gerektiğini dramatik olarak 
etkilemektedir. Bu da pazarlamada yeni yaklaşımların 
ortaya çıkmasına ve değişimin gerekli hale gelmesine 
neden olmuştur. Pazarlamada meydana gelen temel 
değişimlerde amaç sürdürülebilir rekabet avantajına 
ulaşmaktır.  

Pazarlamadaki değişim süreci üç boyutta incelenebilir; 
müşterilere yaklaşımdaki değişim, pazarlama 
karmasının kullanımındaki değişim ve performans 
hedeflerindeki değişim (Tablo 1). İlk değişim boyutu 
şirketin müşterilerle karşılıklı olarak neye ulaşmaya 
çalıştığını içermektedir.  Gelenekçi yaklaşım 
müşteriler ile “bir defalık veya tekil” ilişki ve işlem 

üzerine odaklanırken, pek çok şirket artık hayatta 
kalabilmek adına davranışsal olarak kendilerine bağlı 
müşteriler oluşturmanın ve hatta yeni teknolojiler, 
ürünler veya lojistik yaklaşımlar geliştirmede onlarla 
ortaklaşa çalışmanın gerektiğini anlamaktadır. 
Markalar arasındaki farkların azalması, birbirine 
benzer markaların çokluğu işletmeleri tüketicilerin 
ihtiyaçlarını sağlayarak sadakat oluşturma yerine 
onlarla duygusal bağlar kurmaya ve sahiplik duygusu 
oluşturmaya yöneltmiştir (Gobe, 2001). Artık 
işletmelerin rekabet avantajı sağlayabilmek için “bu 
bana uygun marka” yerine “bu benim markam, 
oluşumunda benimde rolüm var”ı sağlayabilmeleri 
gerekmektedir. 

Tablo 1’in ikinci sütunu pazarlama karmasının 
kullanımındaki değişim sürecini göstermektedir. 
Toplumsal, ekonomik ve teknolojik değişim 
sonucunda artık çoğu gelişmiş ekonomide kitlesel 
pazarların kalmadığını, bölümlenmiş ve niş hale 
gelmiş pazarların oluştuğunu görmekteyiz. Böylece, 
şirket yönetimleri pazarları bölümlere ayırmaya; bir 
veya iki alt pazara öncelik vererek onları hedef pazar 
olarak belirlemeye ve her bir pazar bölümü için 
pazarlama karmasını ayrı ayrı belirlemeye 
başlamışlardır. Değişim sürecinin bir sonraki 
aşamasında ise işletmeler rekabet avantajı sağlamak 
üzere sıklıkla tek bir pazar bölümüne veya bir nişe 
hizmet vermek üzerine uzmanlaşmaya başlamışlardır. 
Bunun bir sonraki aşaması ilişki pazarlamasıdır ve 
şirketler müşterilerine eşsiz yatırımlar yapmakta, 
onlarla yakın ilişki ve etkileşim içinde olmakta ve 
pazarlama karmasını ilişkiyi koruyacak/sağlayacak 
şekilde oluşturmaktadırlar. Buradaki son aşama, 
şirketin birebir pazarlamaya girmesi ve pazarlama 
karmasını tamamen bireysel müşteri detayına kadar 
indirgemesidir. Müşterileri işletmeler olan pazarlarda 
(B2B) bu yıllardır yapılmakta iken, tüketici 
pazarlarına hitap eden yenilikçi şirketler de günden 
güne artan bir sayı ile bu yaklaşımı uygulamaktadır.   

Üçüncü değişim boyutu performansın ölçülmesi ile 
ilgilidir. Genel satış gelirlerini ve pazar paylarını 
arttırma işletmelerin öncelikli hedefleri iken daha 
sonra stratejik iş birimlerinin karlarını arttırma işletme 
performansında önemli olmaya başlamıştır. Artık 
şirketler müşterinin “yaşam boyu değeri”ni 
vurgulamakta ve yaşamboyu veya belirli bir zaman 
diliminde, belirli bir ürün grubunda, o müşterinin ilgili 
harcamalarından ne kadar pay alınabileceği üzerinde 
durarak hedefler oluşturmaktadır. 

Bu değişim sürecinde süregelen hareket, pazarlama 
alanında gerekli beceri setleri ve kaynak 
gereksinimleri konusunda temel değişikliklere yol 
açmıştır. Spesifik olarak pazarlama çabaları daha 
yoğun, odaklanmış, proaktif, pahalı, karmaşık ve daha 
çok çalışma eforu gerektiren bir hal almıştır. 

Bu değişimler çerçevesinde pazarlamanın yeni 
biçimleri meydana çıkmıştır. Geçmiş on yılda pek çok 
alternatif pazarlama yaklaşımı literatürde tartışılmaya 
başlanmıştır. Örneğin,  keşif pazarlama (Hamel ve 
Prahalad, 1992), gerilla pazarlama (Levinson, 1993), 
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yıkıcı/bozucu pazarlama (Dru, 1996, 2002), radikal 
pazarlama (Hill ve Riflcin, 1999), kontr-sezgisel 
pazarlama (Clancy ve Krieg, 2000), söylenti 
pazarlaması (Rosen, 2000), viral pazarlama (Gladwell, 
2000), birbirine yaklaşan pazarlama (Wind, Mahajan 

ve Gunther, 2002) ve girişimci pazarlama (Morris, 
Schindehutte ve Laforge, 2002). Tüm bu pazarlama 
türleri, şirketlerin rekabet etmeleri gereken yeni 
çevrelerde bir reçete sağlaması niyetiyle 
geliştirilmiştir.  

 

Tablo 1: Pazarlamanın Değişim Sürecinde Farklı Yollar 

Kaynak: Morris, Schindehutte ve Laforge, 2002’den uyarlanmıştır. 

 

Bu alternatif yaklaşımlar taktik veya stratejik olarak 
göz önüne aldıkları tutundurmaya veya tüm pazarlama 
karmasına verdikleri öneme göre, küçük işletmeler 
veya büyük işletmeler tarafından tercih edilmeleri 
açısından çeşitlilik arz etmektedir. Bununla beraber, 
bu yöntemler arasında; kaynakları kaldıraç gibi 
kullanarak pazarlama harcamalarında etkinliği 
sağlamak, pazarlama değişkenlerini yönetmek 
konusunda yaratıcı ve alternatif yöntemler sunmak, 

ürün ve süreç yeniliği sunmak, müşteri yoğunluğu 
sağlamak ve çevrede efektif olarak değişimi sağlamak 
gibi modern pazarlama özellikleri konusunda, çeşitli 
benzerlikler de bulunmaktadır (Morris ve diğerleri 
2002). 

Müşteriye Yaklaşım Pazarlama Karmasına Yaklaşım Performans Hedefleri 

 

SÜREKLİLİĞİ OLMAYAN 
İŞLEMLER 

“Müşteri faydalanılacak bir 
nesnedir” 

 ↓ 

 

TEKRARLI İŞLEMLER 

     "Müşteriyi bağla" 

  ↓ 

 

MARKA             BAĞLILIĞI 

“Sürdürülebilir tercih yarat.” 

  ↓ 

 

İLİŞKİYE ODAKLANMA 

“Çift taraflı karşılıklı kazançlı 
ilişkilere yatırım yap.” 

   ↓ 

ORTAKLIĞA ODAKLANMA 

“Ürünleri, süreçleri, hizmetleri, 
kanalları, teknolojileri 

müşterilerle birlikte geliştir" 

KİTLE PAZARLAMASI 

 

“Bir beden tümüne uyar anlayışına 
dayanır” 

↓ 

 

       BÖLÜMLENMİŞ 

PAZARLAMA 

 

“Homojen ihtiyaçları veya alım 
davranışları olan müşterileri 

belirle” 

 ↓ 

 

NİŞ PAZARLAMA 

“Bir pazar bölümü (segment) 
üzerine uzmanlaş.” 

  ↓ 

 

İLİŞKİ PAZARLAMASI 

“Çift taraflı karşılıklı kazançlı 
ilişkilere yatırım yap.” 

  ↓ 

 

BİREBİR PAZARLAMA 

“Bireysel müşteri düzeyinde 
özelleştirmeler yap.” 

           SATIŞ 

"Pazarlığı kapat" 

↓ 

 

PAZAR PAYI 

“Pazarın tümünü veya 
alabileceğin hepsini ele 

geçir” 

↓ 

 

STRATEJİK İŞ BİRİMİ 

“ürün/segment/kanal 
yatırımları üzerinde kabul 
edilebilir bir geri dönüş 

oranı yarat.” 

↓ 

 

  MÜŞTERİ DEĞERİ 

“Yıllar içinde müşterilerin 
toplam harcamalarının içinde 
arzuladığımız paya odaklan” 
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2. Pazar Yönlülük Kavramındaki Yeni 
Yaklaşımlar 

2.1. Klasik Anlamda Pazar Yönlülük 

1990’lardan başlayarak pazar yönlülük literatürde 
geniş bir şekilde tartışılmaya başlamıştır. Ancak pazar 
yönlülüğün tanımında ve/veya bakış açısında 
farklılıklar göze çarpmaktadır. 1990’ların başlarında 
literatürde egemen olan iki temel bakış açısı vardı:  
Davranışsal (Kohli ve Jaworski, 1990) ve Kültürel 
(Narver ve Slarter, 1990) bakış açıları. Narver ve 
Slater (1990) işletme kültürü olarak ele aldığı pazar 
yönlülüğü, müşteriler için üstün değer yaratmak ve 
böylece sürekli üstün işletme performansı sağlamak 
için etkin ve etkili bir şekilde gerekli davranışların 
oluşturulması şeklinde tanımlamıştır. Narver ve Slater 
(1990), pazar yönlülüğü kültürel açıdan ele alsalar da 
pazar yönlülüğün üç davranışsal boyutunun olduğunu 
da vurgulamışlardır. Bu boyutlar;  müşteri yönlülük, 
rakip yönlülük ve bölümlerarası koordinasyondur. 
Narver ve Slater (1990) ‘ın pazar yönlülüğe bakış açısı 
müşteri mezkezli bir bakış açısıdır. Zira müşteri 
yönlülük diğer boyutları yanında en temel boyut ve 
örgüt kültürünün yansımasıdır. Kohli ve Joworksi 
(1990) ise pazar yönlülüğü davranışsal bakış açısı ile 
ele almıştır. Yazarlar pazar yönlülüğü, müşterilerin 
mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik olmak 
üzere pazar bilgisinin toplanması, bölümler arasında 
yayılması ve bu bilgilere göre tepki verilmesi şeklinde 
tanımlamışlardır. Kohli ve Jaworksi (1990)’nin tanımı 
her ne kadar müşterilerle bağlantılı faaliyetleri içerse 
de (Hills ve Sarin, 2003), yazarlar tanımlarında, esas 
boyut olarak müşteriye odaklanma yerine, pazar 
bilgisi üzerine yoğunlaşmışlardır (Verhees ve 
Meulenberg 2004). 

Bu iki bakış açısının yanında Day (1994) pazarlama 
yönlülüğü, işletmenin rekabet avantajı sağlamadaki bir 
kaynağı/yeteneği olarak ele almıştır. Pazar yönlülük, 
müşteriler, kanal üyeleri ve tedarikçiler ile sağlıklı 
ilişki kurmayı, pazar gereklerini rakiplerden önde 
oluşturmayı sağlayan ve dış çevre ile bağları oluşturan 
işletme yeteneği olarak ele almışlardır.  Hunt ve 
Morgan (1996) ile Morgan ve Hunt (1995) benzer bir 
yaklaşımla pazar yönlülüğü rekabet avantajı sağlama 
aracı olarak ele almışlardır. 

1990’ların sonlarında ise Slater ve Narver (1998 ve 
1999) 1990’daki tanımlarını, müşterileri izleyen 
işletmeler ile pazar yönlü işletmeler ayrımını yaparak 
geliştirmişlerdir. Yazarlara göre müşterileri izleme 
kısa dönemli, onların belirttiği ihtiyaçlara 
odaklanmayı öngören bir işletme felsefesi iken pazar 
yönlülüğü, uzun dönemli bir işletme felsefesi olarak 
müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihiyaçları ile üstün 
müşteri değeri yaratmada yenlikçi çözümler 
geliştirmeye odaklanma olarak ifade etmişlerdir 
(Slater ve Narver 1998).  Diğer bir ifade ile pazar 
odaklılık, üstün müşteri yaratmak için, farklı 
ihtiyaçları hızlı bir şekilde anlayabilmek ve bunlara 
girişimsel bir şekilde tepki vermeyi içeren bir takım 
davranış normlarını içerir. Pazar yönlülük sayesinde 
oluşan kabiliyetle, hizmet edilen pazarlar ile henüz 

hizmet verilmemiş pazarlardaki fırsatlar 
belirlenebilmekte ve bu fırsatlardan yararlar 
sağlanabilmektedir (Slater ve Narver 1998). 
Yazarların yeni pazarlama yaklaşımı hem girişimciliği 
hem de kaynak/yetenek yaklaşımını içermektedir. 
Ancak bu pazar yönlülük yaklaşımı da hala müşteri 
merkezli bir yaklaşımdır. Buna paralel olarak bazı 
yazarlar tarafından pazar odaklılık hala müşterilere 
yakın olmak olarak ifade edilmiştir  (Avlontis ve 
Gounaris, 1999; Desphande ve Farley, 1998). Avlontis 
ve Gounaris (1999)’e göre pazar yönlü işletmeler 
müşteri tatminine odaklanmakta ve stratejilerini 
tatminin sağlanması üzerine oluşturmaktadır.  

Pazarlama literatüründe pazar yönlülük yaklaşımları 
tartışmaları ile birlikte işletme performansına etkisi de 
yoğun bir şekilde çalışmalara konu olmuştur. 
Çalışmaların çoğunluğunda pazar yönlülük ile üstün 
işletme performansı, karlılık, satış, büyüme ve yeni 
ürün başarısı arasında olumlu yönde bir ilişki vardır 
(Atuahene-Gima 1995 ve 1996; Desphande Farley ve  
Webster, 1993; Jaworski ve Kohli 1993; Slater ve 
Narver 1994; Pelham ve Wilson 1996; Han et. al. 
1998; Li ve Calantone, 1998; Slater ve Narver 1999; 
Pelham 2000 Verhees ve Maulenberg (2004).). Ancak 
bazı yazarlar pazar yönlülük konusunda farklı görüşler 
ileri sürmüşlerdir. Örneğin pazar odaklılığın 
işletmenin yenilikçiliğini azalttığı (Berthon, Hulbert 
ve Pitt 1999),  ar-ge konusunda miyopluğa ittiği 
(Frosch 1996), ar-ge sürecini yanılttığı (MacDonald 
1995) ve sadece müşterilere odaklandığı, onları 
dinlediği için rekabette geri kalmaya neden olduğu 
(Christensen ve Bower, 1996)  ileri sürülmüştür.  

Pazar yönlülük ile işletme performansı arasındaki 
ilişki ulusal pazarlama literatüründe de yoğun bir 
şekilde ele alınmıştır (Ural, Balıkçıoğlu ve Yükselen, 
2002; Karahan ve Varinli, 2002; Günay, 2002; Dalgıç 
ve Gazi, 2003). Uzkurt (2003) ise pazar yönlülük ile 
işletme performansı arasında ters yönlü bir ilişkiyi 
belirlerken bunu ekonomik koşullara bağlamaktadır. 
Günay, Kesken ve Akgüngör (1999), pazar 
yönlülüğün Türk yöneticileri tarafından nasıl 
algılandığını incelemişlerdir. Uzkurt ve Torlak (2007) 
müşteri değeri yaratma çabaları üzerine pazar 
yönlülüğün etkisini araştırmışlardır. Çalbudak ve 
Koçak (2008) da pazar yönlülük ile yenilikçilik 
arasıda olumlu yönde bir ilişkiyi belirlemişlerdir. 
Ancak bu çalışmalar klasik pazar yönlülük 
yaklaşımlarını temel almışlardır. 

2.2. Pazar Yönlülükte Yeni Yaklaşımlar 

2000’lerin başına gelindiğinde pazar yönlülük 
konusunda radikal denilebilecek yaklaşımlar ortaya 
atılmıştır. Bunlardan ilki Narver, Slater, ve 
MacLachlan, (2000 ve 2004) tarafından geliştirilen 
tepkisel ve proaktif pazar odaklılıktır. Yazarlar pazar 
yönlülüğün tepkisel ve proaktif olmak üzere iki temel 
davranış setinden oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. 
Tepkisel pazar yönlülük için yazarlar iki kavramı ileri 
atmışlardır: müşteriyi izleme (Slater ve Narver 1998) 
ve müşteriyi zorlama (Day 1999). Bu yaklaşım pazar 
yönlülük çalışmalarının hemen hepsinde benimsenen 
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yaklaşımdır. Buna karşın proaktif pazar yönlülük 
Slater ve Narver (1998 ve 1999) çalışmalarında ileri 
sürdükleri düşünceye paralel olarak müşterilerin henüz 
ortaya çıkmamış ihtiyaçlarını keşfetme, anlama ve 
tatminini içermektedir.   

Jaworski, Kohli ve Sahay, (2000) ise pazar 
yönlülüğün pazarı izleyen ve pazarı yönlendiren pazar 
yönlülük olmak üzere bir birini tamamlayan iki 
yaklaşımı içerdiğini ileri sürmüşlerdir.  Her iki 
yaklaşımda da müşteriye, rakiplere ve daha geniş 
anlamda pazara odaklanma söz konusudur. Ancak 
pazarı izleyen pazar yönlülük yaklaşımında mevcut 
pazarın öğrenilmesi, anlaşılması ve işletme çevresinin 
algı ve davranışlarına tepki verme olarak 
tanımlanırken pazarı yönlendirme de pazarın 

yapısının, oyuncuların rollerinin ve/veya tüketicilerin 
davranışlarının proaktif bir şekilde değiştirilmesi ifade 
edilmektedir.  

Jaworski ve diğerleri (2000) ile aynı dönemde, Kumar 
ve diğerleri (2002) de pazar yönlülüğü pazarı izleyen 
ve pazarı yönlendiren pazar yönlülük olmak üzere 
ikiye ayırmışlardır. Kumar ve diğerleri (2002) bu 
ayrımı yenilik temeline oturtmuşlardır. Pazarı izleyen 
işletmeler aşamalı yenilik konusunda başarılı olurken 
pazarı yönlendiren işletmeler radikal yenilik yapan 
işletmelerdir. Yazarlar pazarı yönlendirme için ayrıca 
değer yaratmada sıçrama yapmak ve bunu yeni 
benzersiz işletme sistemi ile gerçekleştirmek 
gerektiğini ifade etmişlerdir.  

 

Şekil 1: Yenilik ve Değer İlişkisi 

 

 

Kaynak: Kumar, Scheer  ve Kotlet (2002), “From Market Driven to Market Driving”, European Management 
Journal, Vol: 18, No. 2, s. 130 
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Değer önerileri; müşterilere önerilen faydalar, elde 
etme güçlükleri/maliyetleri ve fiyatın bileşimidir. 
Pazarı yönlendiren firmalar tarafından müşteri 
değerinde sağlanan atılımlar, ya teknolojide yenilik ya 
da pazarlamada yenilik içermektedir. Bu işletmelerin 
başarıları yeni teknolojiden ziyade; pazarı farklı 
görebilmek ve müşterilere geleneksel olmayan bir 
şekilde hizmet vermek için varolan teknolojiden 
saldırganca faydalanmalarına dayanmaktadır. Söz 
konusu firmaların başarısının anahtarı; faydalarda bir 
atılım yaratmaları ve sunmalarının yanı sıra, 
müşterilerin söz konusu faydaları alırken yaptıkları 
uzlaşma ve fedakârlıkları azaltmalarıdır. Bahse konu 
firmalar müşteri beklentilerini ve var olan alternatifleri 
bastıran ürün/hizmet deneyimleri yaratmaktadırlar. 
Sonuç olarak, endüstrinin görünümü esaslı şekilde 
değişmektedir. İş sistemi, değer önerilerini yaratmak, 
üretmek ve müşteriye sunmak için gereken değişik 
faaliyetlerin bileşimdir.  

Pazarı yönlendiren ve pazarı takip eden pazar 
yönlülük yaklaşımları üzerine yapılan çalışmalarda, 
bunların karşılıklı etkileşimi üzerine farklı görüşler 
vardır; i) iki yaklaşım birbirinin ikamesidir (işletme ya 
pazarı yönlendiren ya da pazarı izleyen olabilir) 
(Carpenter, Glazer, ve Nakamoto, 2000), ii) iki 
yaklaşım birbirlerinin tamamlayıcısı olabilir ve aynı 
zamanda iki yaklaşım da olabilir (Jaworski ve 
diğerleri, 2000), iii) iki yaklaşım birbirini izleyen 
yaklaşımlardır (pazarı izleyen yaklaşım zaman içinde 
pazarı yönlendiren yaklaşıma dönüşebilir veya bunun 
tam tersi de olabilir  (Kumar ve diğerleri, 2002).  

Narver ve diğerleri (2000) kendileri tarafından ortaya 
atılan yeni pazar yönlülük yaklaşımını Jaworski ve 
diğerleri (2000) ve Kumar ve diğerleri (2002)’nin 
yaklaşımından farklı olduğunu, özelikle proaktif pazar 
yönlülüğün pazarı yönlendiren pazar yönlülükten 
farklı olduğunu ifade etmişlerdir. Yazarlara göre 
proaktif pazar yönlülükte, pazarı yönlendirmede 
olduğu gibi tüketici tercihlerinin değiştirilmesi 
ve/veya yeniden oluşturulması söz konusu değildir. 

Proaktif pazar yönlülük mevcut pazar yapısında henüz 
belirlenmemiş ihtiyaçların belirlenmesi ve tatmini 
içermektedir. Henüz ortaya çıkmamış ihtiyaçların 
belirlenmesi ve tatmini ile tüketicilere proaktif bir 
biçimde rehberlik edilmektedir. Bu nedenle pazar 
yönlülüğün sadece tüketicilerin beklentilerine yanıt 
vermek değil onlara yol gösterici bir özelliği de vardır. 
Müşterilere yol gösterici nitelikteki pazar yönlülük 
proaktif pazar yönlülüktür  (Hills ve Sarin 2003).   

Hills ve Sarin (2003) pazar yönlülük 
yaklaşımlarındaki pazarı izleme, pazarı yönlendirme 
ve proaktif pazar yönlülük arasındaki farkları ve 
benzerlikleri üçüncü kişiler ile pazarın değişimine 
bakış açısına göre belirlenebileceğini ileri 
sürmüşlerdir. Pazarı yönlendiren ve proaktif pazar 
yönlülüğün de asıl ilgi alanı tüketiciler iken pazarı 
yönlendiren pazar yönlülükte ilgi alanı tüketiciler 
yanında mevut ve potansiyel rakipler, dağıtım 
kanalları, stratejik işbirlikleri ve sektör kurallarıdır.    

Schindehutte, Morris ve Koçak (2008),  Jaworski ve 
diğerleri (2000) ile Kumar, Scheer ve Kotler, (2002) 
tarafından kavramsallaştırılan pazarı yönlendiren 
pazar yönlülüğün aslında faaliyetler sonucunda oluşan 
bir çıktı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yazarlar, pazarı 
yönlendiren pazar yönlülüğün, klasik anlamdaki pazar 
yönlülük ile girişimci yönlülüğün birlikte etkileşimi 
sonucunda işletmenin ulaştığı üstün rekabet gücünün 
bir göstergesi olarak ifadesi olduğunu ileri 
sürmüşlerdir.  

2000’li yıllarda başlayan pazar yönlülük 
tartışmalarının odak noktasında değer yaratma, 
aşamalı yenilik yerine radikal yenilik, işletme modeli 
yeniliği gibi işletmenin DNA’sını oluşturan kavramlar 
yer almaktadır. Bunlar ise girişimcilik sürecinin 
gerekleridir. Bu açıdan yeni pazar yönlülük 
tartışmalarının girişimcilik boyutunun da olduğu 
söylenebilir. Özellikle pazarı yönlendiren pazar 
yönlülük yaratıcılık yeteneği ve yıkıcı rekabet avantajı 
ağırlıklı bir yaklaşım olduğu için aynı zamanda 
girişimci yönlülüğü de yansıtmaktadır.  

 
Tablo 2: Pazarı Takip Eden ve Yönlendiren Pazar Yönlülük Arasındaki Farklar 

 Pazarı takip eden Pazarı yönlendiren 

Pazarlama 
Stratejisi 

FARKLILAŞTIRILMIŞ PAZARLAMA 
—mevut yapı için nasıl bir imaj 
yaratılmalı 

DEĞİŞİM PAZARLAMASI 
—oyunun kuralları nasıl değişir 

Bölümleme 
Stratejisi PAZAR BÖLÜMLEMESİ YIKICI ENDÜSTRİ 

BÖLÜMLEMESİ 

Pazar Araştırması 
PAZARI İZLEME 
—Pazar ne istiyor? 

İLERİ ÖNGÖRME 
—Pazaryeri nasıl değişir? 

—Pazarı farklı gör 
Fiyat Yönetimi ALGILANAN DEĞER YENİ FİYAT NOKTALARI 
Satış Yönetimi İMAJ SATIŞI MÜŞTERİLERİN EĞİTİMİ 

Kanal Yönetimi ÜRÜN / PAZAR UYUMU YENİ/ÖZGÜN DAĞITIM 
KANALLARI 

Marka Yönetimi MARKA İÇİN TUTUNDURMA AĞIZDAN AĞZA İLETİŞİM 
Ürün Geliştirme AŞAMALI YENİLİK RADİKAL YENİLİK 
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Pazar yönlülüğün yeni yaklaşımları ve özellikle değer 
yaratma açıklanırken girişimcilik alanından da 
yararlanılmıştır. Örneğin proaktiflik  (Narver, Slater, 
ve MacLachlan 2004; Jaworski, Kohli, ve Sahay 
2000; Day 1999), yenilikçilik (Deshpande 2000; 
Kumar, Scheer, ve Kotler 2002), risk yönetimi 
(Kumar, Scheer ve Kotler 2002), ve fırsat odaklılık 
(Jaworski, Kohli ve Sahay 2000).  

3. Pazar Yönlülük Yaklaşımlarının Girişimcilik 
Bakış Açısından Değerlendirilmesi 

Pazar yönlülüğün yeni yaklaşımlarındaki yenilikçilik, 
risk alma ve proaktiflik aynı zamanda girişimciliğin 
de boyutlarıdır (Covin ve Slevin, 1989; Ginsberg, 
1985; Miles ve Arnold, 1991; Miller, 1983; Morris ve 
Paul, 1987). Yenilikçilik; problem ve ihtiyaçlara 
yaratıcı, sıra dışı veya alışılmışın dışında çözümler 
bulmayı ifade eder. Risk almak, başarısızlık maliyeti 
yüksek olabilecek fırsatlara önemli kaynakları 
ayırmayı içermektedir. Bu riskler ise genellikle 
hesaplanabilir ve yönetilebilirdir. Proaktiflik; bir 
girişimci niyetin gerçekleşmesini sağlamak adına 
gereken her şeyi yapmakla ilgilenir. Ayrıca 
yenilikçilik kavramı içinde, genellikle sebat, uyum ve 
başarısızlık ihtimaline karşın sorumluluk alma isteği 
barındırır. Bu açıklamalar ışığında, bir çabanın 
girişimci bir çaba ve ardındaki kişinin de bir girişimci 
olarak adlandırılabilmesi için, bu çabanın belirli 
miktarlarda yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik 
içermesi gerekir. 

Bir kişi veya örgüt zaman ilerledikçe belli bir sayıda 
girişimci çaba oluşturabilir (Stevenson ve Jarillo, 
1990). Schumpeter (1934), girişimciliği tanımlarken 
beş farklı çabayı kullanmıştır; i) yeni ürün veya yeni 
kalitede ürün sunumu, ii) yeni üretim yöntemlerinin 
sunumu, iii) yeni bir pazar oluşumu, iv) yeni tedarik 
kaynaklarının oluşturulması ve v) yeni örgütsel 
şekillerin uygulanması. Bunlardan birinin olması 
girişimcilik için yeterli görülmesine rağmen başka 
yazarlar girişimciliğin birden çok faaliyeti kapsadığını 
ifade etmişlerdir. Buna göre girişimcilik için; i) belirli 
bir zaman periyodunda tanımlanan kaç girişimci olay 
bulunduğu (yeni ürünler, hizmetler ve süreçler) hem 
de ii) bu çabaların ne kadar yenilikçi, risk alıcı ve 
proaktif olduğu önemlidir.  Diğer bir ifadeyle, 
girişimcilik “o mu, bu mu?” kararı değil, aslında “ne 
sıklıkta” ve “ne kadar” sorularının yanıtlanmasıdır 
(Morris ve Sexton, 1996). Girişimci sıklığı (ne 
sıklıkta) ile girişimcilik derecesi (ne kadar) birlikte 
değerlendirildiğinde 5 farklı senaryo ortaya çıkabilir; 
i) periyodik bir şekilde ve aşamalı yenilik yapan, fazla 
risk almayan ve proaktif olmayan  işletmeler, ii) 

sürekli fakat aşamalı yenilik yapan, fazla risk almayan 
ve proaktif olmayan  işletmeler, iii) periyodik fakat 
sıçramalı yenilik yapan, proaktif ve risk alan 
işletmeler, iv) sürekli ve radikal yenilik yapan, 
proaktif ve risk alan işletmeler ve v) aşamalı yenilik 
yapan ve orta derecede proaktif olan işletmeler.  

Bu beşli senaryo pazar yönlülük tartışmaları ile 
paralellik göstermektedir. Bu nedenle girişimci sıklığı 
ile derecesi pazar yönlülükleri açıklamakta da 
kullanılabilir. Bu açıklamada pazar yönlülük yanında 
ürün yönlülük (teknoloji yönlülük) ile satış yönlülük 
kavramlarının da alınması uygun görülmüştür. Zira 
bazı işletmeler pazar yönlü olmayı tercih 
etmeyebilirler (Aaker, 1994; Hunt ve Morgan, 1995). 
Bu işletmeler örneğin süreç teknolojilerini 
geliştirmeye odaklanabilir ve böylece performanslarını 
arttırabilirler. Diğer bir deyişle bu işletmeler 
müşterinin ne istediğine yoğunlaşmak yerine, rekabet 
avantajlarını işletme içi yetenekleri geliştirmeye ve 
yeniliğe yoğunlaşırlar (Vorhies ve Harker, 2000; 
Berthon, Hulbert ve Pitt, 2004). Atuahene-Gima ve 
Ko (2001) bu işletmeleri “teknoloji yönlü işletme” 
olarak adlandırmaktadır. Berthon ve diğerleri (2004) 
ise pazarlama literatüründeki ürün yönlülüğün 
teknoloji yönlülük olduğunu ifade etmiştir. Bir diğer 
alternatif ise, satış yönlülüktür. Bu agresif satışlar ve 
reklam yöntemleri işliyorsa tüketicilerin daha fazla 
mal ve hizmet alması mantığına dayanmaktadır. Bu 
yaklaşım kısa dönemde satışları maksimize ederken  
uzun dönemde ilişkileri geliştirmeye vurgu 
yapmaktadır (Noble, Sihna ve Kumar, 2002).  

Pazarı yönlendiren pazar yönlülükte radikal yenilik ve 
pazarın yeniden tanımlanmasına odaklandığı için 
girişimcilik boyutlarından proaktiflik, risk alma ve 
yenilikçilik dereceleri çok fazladır. Ancak girişimci 
faaliyetlerin sıklığının her zaman için çok fazla olması 
gerekmez. Zira pazarı yönlendiren pazar yönlülükte 
sıçramalı/radikal yenilik söz konusudur. Pazarı takip 
eden pazar yönlülükte, proaktif pazar yönlülükte ve 
tepkisel pazar yönlülükte odak nokta mevcut pazar 
olduğu için girişimcilik derecesi orta derecedir. 
Bunların arasındaki fark girişimcilik sıklığına göre 
belirlenir. Teknoloji yönlü işletmelerde yenilikçilik ve 
risk alma dereceleri çok yüksek olmasına rağmen 
girişimcilik sıklığı düşüktür. Satış yönlülükte ise odak 
nokta satış çabaları olduğu için girişimcilik derece ve 
sıklığı düşüktür. Müşteri yönlülükte ise müşterilerin 
mevcut ihtiyaçlarının tatmini hedeflendiği, müşteriler 
dinlendiği için girişimcilik derecesi düşüktür. Ancak 
girişimcilik sıklığı aşamalı yenilikler kapsamında 
farklı sıklıklarda olabilir.  
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Sonuç 

Pazarlamanın gelişim sürecine paralel olarak 2000’li 
yılların başlarında pazar yönlülük kavramında da 
radikal denebilecek değişimler gözlenmektedir. 
İşletmelerin klasik anlamdaki pazar yönlülük anlayışı 
ile mevcut pazar ve mevcut tüketici ihtiyaçlarına 
ulaşmanın rekabet avantajı sağlayabilmek ve 
sürdürebilmek için yeterli olmadığı, başarı için yeni 
pazarlar oluşturulması, diğer bir ifadeyle pazarın 
yönlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu ise 
pazar yönlülük yanında girişimci yönlü olmayı da 
gerekli kılmaktadır.  

Yeni pazar yönlülük yaklaşımları pazar yönlülüğü iki 
gruba ayırmakta ve mevcut pazar ve yeni pazarlar için 
farklılık ortaya koymaktadır. Mevcut pazarlar için 
öngörülen tepkisel pazar yönlülük, proaktif pazar 
yönlülük ve pazarı takip eden pazar yönlülükte 
aşamalı yenilik öngörülürken, pazarı yönlendiren 
pazar yönlülükte daha çok radikal yenilik ve pazarın 
yeniden oluşturulması söz konusudur. Pazarı 
yönlendiren pazar yönlülükte pazarlamadaki 
gelişmeler çerçevesinde odak noktalar değer yaratma 
ve müşterilerde sahiplik duygusu yaratarak pazara 
sahip olmaktır.  

Türk pazarlama literatüründeki pazarlama yönlülük 
çalışmaları ağırlıklı olarak klasik anlamdaki pazarı 
yönlendirme anlayışına dayanmaktadır. Bundan 
sonraki çalışmalarda pazarı yönlendiren pazar 
odaklılık üzerinde de çalışmalar yaparak Türkiye’de 

pazarı yönlendiren işletmelerin belirlenmesi 
gerektiğini düşünmekteyiz. Zira uluslararası 
pazarlama literatürüne baktığımızda pazarı 
yönlendiren işletmeler olarak Strarbucks, Apple, 
IKEA, Body Shop, Swatch, Amazon.com gibi 
örneklere rastlanmaktadır. Bu listeye Türk işletme 
örneklerinin de kazandırılması gerekmektedir.   

Bu çalışmada çok sınırlı ve kısaca ortaya konan 
pazarlamadaki yeni gelişmeler sonucundaki yeni 
tanımlar ve pazarlama karmasının da ulusal pazarlama 
literatüründe tartışılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

KAYNAKÇA 

AAKER,  David (1994), Strategic Market 
Management, New York, NY: John Wiley and 
Sons.  

ATUAHENE-GIMA, Kwaku (1995), “An Exploratory 
Analysis of the Impact of Market Orientation on 
New Product Performance: A Contingency 
Approach”, Journal of Product Innovation 
Management, Vol.12, No.4, s.245-293. 

ATUAHENE-GIMA, Kwaku (1996), "Market 
Orientation and Innovation", Journal of Business 
Research, Vol. 35, No.2, s.93-104. 

ATUAHENE-GIMA, K. ve A. Ko (2001), “An 
Empirical Investigation of the Effect of Market 
Orientation and Entrepreneurship Orientation 
Alignment on Product Innovation,” Organization 
Science, Vol.12, No.1, s.54-74. 

Pazarı Takip Etme

Tepkisel 
Pazar  

Yönlülük 

Girişimcilik Derecesi 

Pazarı 
Yönlendirme 

Müşteri   

Yönlülük

Satış Yönlülük Yönlülük 

Proaktif Pazar 
Yönlülük

Teknoloji Yönlülük 

Yüksek Düşük 

G
ir

iş
im

ci
lik

Sı
kl
ığ
ı

Y
ük

se
k

D
üş

ük
 



 

 18

AVLONTIS,G.J. ve S.P. Gounaris (1999), “Market 
Orientation and Its Determinants: An Empirical 
Analysis,” European Journal of Marketing, 
Vol.33, No.11/12, s.1003-1037. 

BERTHON, P.,J., M.Hulbert ve L. Pitt (1999), “ To 
Serve or Create? Strategic Orientations Toward 
Customer and Innovation,” California 
Management Review, Vol.42, No.1, s.37-58. 

BERTHON, P., J.M. Hulbert ve L. Pitt (2004), 
“Innovation or Customer Orientation? An 
Empirical Investigation,” European Journal of 
Marketing, Vol.38, No.9/10, s.1065-1090. 

BHUIAN, S.N., B.Menguc ve S,J, Bell (2005), “Just 
Entrepreneurial Enough: The Moderating Effect 
of Entrepreneurship on the Relationship between 
Market Orientation and Performance,” Journal of 
Business Research, Vol.58, s.9-17. 

CARPENTER, G., R.Glazer ve K. Nakmoto (1994), 
“Does Competitor Environment Moderate the 
Marketing Orientation-Performance 
Relationship,” Journal of Marketing, Vol.58, 
No.1, s.46-55. 

CARPENTER, Gregory, Rashi Glazer ve Kent 
Nakmoto (2000), “Introduction”, Ed: Carpenter,  
G., R. Glazer, ve K. Nakmoto, In Reading on 
Market Driving Strategies: Towards a New 
Theory Competitive Advantages, Chicago: 
Addison Wesley, 2nd Edition, XV-XII. 

CHRISTENSEN,C.M. ve J.L. Bower (1996), 
“Customer Power, Strategic Investment, and the 
Failure of Leading Firm,” Strategic Management 
Journal, Vol.17, No.3, s.197-199. 

CLANCY, K. J.A. ve P.C. Krieg (2000), 
Counterintuitive Marketing: Achieve Great 
Results Using Uncommon Sense, New York: Free 
Press, Rosen 

COVIN, J.G. ve D.P. Slevin (1989), “Strategic 
Management of Small Firms in Hostile and 
Benign Environments.” Strategic Management 
Journal, Vol. 10, No.1, s. 75–88.   

ÇALBUDAK,  R.H. ve A. Kocak (2008),  “Stratejik 
Odaklılıklar Yenilik ve Performans İlişkisi” VII. 
Anadolu İşletmecilik Kongresi. 

DALGIÇ  T. ve  A. Gazi (2003), “Yükselen 
Ekonomilerde Özelleştirme ve Pazar Odaklılık” 
Pİ:Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Yıl 
2003,Sayı 4, s. 4-18 Cilt:4, 

DAY, George(1994), “The Capabilities of Market-
Driven Organization,” Journal of Marketing, 
Vol.58, No.4, s.37-52. 

DAY, George S. (1999), “Misconceptions About 
Market Orientation,” Journal of Market-Focused 
Management, Vol.4, No.1, s.5-16. 

DESHPANDE, R., J.U. Farley ve F.E. Webster 
(1993), “Corporate Culture, Customer 
Orientation, and Innovativeness in Japanese 

Firms: A Quadrad Analysis,” Journal of 
Marketing, Vol.57, (January), s.22-27. 

DESHPANDE, R. ve J.U. Farley, (1998), “Measuring 
Market Orientation; Generalization and 
Synthesis,” Journal of Market Focus 
Management, Vol.2, s.213-232  

DESHPANDE, Rohit (2000), “Triad Lessons: 
Generalizing Results on High Performance Firms 
in Five Business-to-Business Markets.” 
International Journal of Research in Marketing, 
Vol.17, No.4, s. 353 

DRU, Jean.Marie (1996), Dısruptıon, New York: John 
Wiley and Sons. 

DRU, Jean Marie (2002), Beyond Dısruptıon 
Changıng the Rules ın the Marketplace, New 
York: John Wiley and Sons 

FROSCH, R. (1996), “The Customer For R&D Is 
Always Wrong!,” Research-Technology 
Management, Vol.39, No.6, s.22-27. 

GEORGE, G. ve S.A. Zahra (2002). “Being 
Entrepreneurial And Being Market Driven: 
Exploring the Interaction Effects On 
Entrepreneurial And Market Orientation On Firm 
Performance,” Frontiers for Entrepreneurship 
Research, Babson College, Wellesley, MA. 

GLADWELL, Malcolm (2000), The Tipping Point: 
How Little Things Can Make a Big Difference, 
New York: Little, Brown and Company. 

GINSBERG, A. (1985), Measuring Changes in 
Entrepreneurial Orientation Following Industry 
Deregulation — The Development of a 
Diagnostic Instrument, Editor: Roberts, G.B., 
Proceedings: Discovering Entrepreneurship, U.S. 
Affiliate of the International Councilfor Small 
Business, Marietta, GA 

Gobe, Marc (2001),  Emotional Branding, Allworth 
Press, Canada 

GÜNAY N., J. Kesken ve  S.Akgüngör (1999), “ 
Pazar yönlülük Kavramının Belirleyicileri ve 
Sonuçları: İzmir İmalat Sanayi Örneği” 21. 
Yüzyıl Eşiğinde 4. Ulusal Pazarlama 
Kongresi,s.69 

GÜNAY, Nazan (2002), “Değişen Pazarlama 
Anlayışı”, Pİ:Pazarlama ve İletişim Kültürü 
Dergisi, Yıl 2002, Sayı 1, Cilt,1, s.43-48 

HAMEL G. Ve C.K. Prahalad (1992), "Corporate 
Imagination and Expeditionary Marketing" 
Harvard Business Review, Vol.69, No.4, s.31-43 

HAN, J.K., N. Kim ve R.K. Srivastave (1998), 
“Marketing Orientation and Organizational 
Performance: Is Innovation a Missing Link?,” 
Journal of Marketing, Vol.62, No.4, s.30-45. 

HILLS, S.B. ve S. Sarin (2003), “From Market Driven 
To Market Driving: An Alternative Paradigm for 
Marketing in High Technology Industries,” 



 

 19

Journal of Marketing Theory and Practice, 
Vol.11, No.3, s.13-24. 

HUNT, S.D. ve R.M. Morgan (1996), “The Resource 
Advantages Theory of Competition: Dynamic, 
Path Dependencies, and Evolutionary 
Dimensions,” Journal of Marketing, 
Vol.60(October), s.107-14. 

JAGSISH, N.S. ve C. Uslay (2007), “Implication of 
the Revised Definition of  Marketing: From 
Exchange to Value Creation”, Academy 
Marketing Association, Vol: 26 No.2, s. 302-307 

JAWORSKI B. J. ve A.K. Kohli (1993), “Market 
Orientation-Antecedents and Consequences,” 
Journal of Marketing, Vol.57, No.3, s.53-70. 

JAWORSKI, B.J., A.K. Kohli ve A. Sahay (2000). 
“Market-Driven Versus Driving Markets,” 
Academy of Marketing Science, Vol.28, No.1, 
s.45-54. 

KARAHAN K. ve İ.Varinli (2002), “ Pazar Yönlülük 
ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama” 
Pazarlama Dünyası, Yıl 16, Sayı 2002-01, Ocak-
Şubat, s. 4-11 

KOHLI A.K. ve B.J. Jaworski (1990), “Market 
Orientation: The Construct, Research Positions, 
and Managerial Implications,” Journal of 
Marketing, Vol.54, (April), s.1-18. 

KUMAR, N., L. Scheer ve P. Kotler (2002), “From 
Market Driven to Market Driving,” European 
Management Journal, Vol.18, No.2, s.129-142. 

LI, T. ve R.J. Calantone (1998), “The Impact of 
Market Knowledge Competence on New-Product 
Advantage: Conceptualization and Empirical 
Examination,” Journal of Marketing,Vol. 62, 
No.4, s.13-29. 

MACDONALD, Stuart (1995), “Too Close For 
Comfort; the Strategic Implications of Getting 
Close to the Customer,” California Management 
Review, Vol.37, No.4, s.8-27. 

MATSUNO K., J.T. Mentzer ve A. Ozsomer (2002), 
“The Effects of Entrepreneurial Proclivity and 
Market Orientation on Business 
Performance”Journal of Marketing, Vol.66, No.3, 
s.18-32 

MILES, M. P. ve D.R. Arnold (1991), “The 
Relationship Between Marketing Orientation and 
Entrepreneurial Orientation ,Entrepreneurship 
Theoryand Practice, Vol.15, No.4, s. 49-65. 

MILLER, Danny (1983), “The Correlates of 
Entrepreneurship in Three Types of Firms,” 
Management Science, Vol.29, s.770-791. 

MORGAN, R.T. ve S. Hunt (1995), “The 
Comparative Advantage Theory of Competition,” 
Journal of Marketing, Vol.59, (April), s.1-15. 

MORRIS, M. H. ve G.W. Paul (1987), “The 
Relationship Between Entrepreneurship and 

Marketing in Established Firms. Journal of 
Business Venturing, Vol. 2, s. 247-259. 

MORRIS, M.H. ve D.L. Sexton (1996), “The Concept 
of Entrepreneurial Intensity: Implications for 
Company Performance” Journal of Business 
Research, Vol,36, No,1,s.5-13 

MORRIS, M.H., M. Schindehutte ve R. Laforge 
(2002), “Entrepreneurial Marketing: A Construct 
for Integrating Emerging Entrepreneurship and 
Marketing Perspectives” Journal of Marketing 
Theory and Practice, Vol. 10, No. 4, s.1-19.  

NARVER, J.C. ve S. F. Slater (1990), “The Effect of a 
Market Orientation on Business Profitability,” 
Journal of Marketing, Vol.54, No.4, s.20-35. 

NARVER, J.C., S.F. Slater ve D.L. MacLachlan 
(2000), "Total Market Orientation, Business 
Performance, and Innovation", Marketing Science 
Institute Working Paper Series, No. 00-116, s. 1-
33, .  

NARVER, J.C., S.F. Slater, ve D. L. MacLachlan 
(2004)., “Responsive and Proactive Market 
Orientation and New-Product Success,” Journal 
of Product Innovation Management, Vol.21, 
s.334-347. 

NOBLE, C.H., R.K. Sihna ve A. Kumar (2002), 
“Market Orientation and Alternative Strategic 
Orientations: A longitudinal Assessment of 
Performance Implications,” Journal of Marketing, 
Vol.66, No.4, s.25-39. 

PELHAM, A. ve D. Wilson (1996), “A Longitudinal 
Study of the Impact of Market Structure, Firm 
Structure, Strategy, and Market Orientation 
Culture on Dimensions of Business 
Performance,” Journal of the Academy of 
Marketing Science, Vol.24, No.1, s.27-43. 

PELHAM, Alfred (2000), “Market Orientation and 
Other Potential Influence on Performance in 
Small and Medium Sized Manufacturing Firms,” 
Journal of Small Business Management, 38 (1), 
48-67. 

SLATER, S.F. ve J.C. Narver (1998), “Customer-Led 
and Market Oriented: Let’s Not Confuse the 
Two,” Strategic Management Journal, Vol.19, 
No.10, s.1002-1006 

SLATER, S.F. ve J.C. Narver (1999), “Market 
Oriented Is More than Being Costumer-Led,” 
Strategic Management Journal, Vol.20, No.12, 
s.1165-1168. 

SCHINDEHUTTE,M.,M.H.Morris ve A. Kocak, 
(2008), “Understanding Market-Driving 
Behavior: The Role of Entrepreneurship” Journal 
of Small Business Management, Vol. 46, No 1, 
s.4-26 

SCHUMPETER, Joseph A.(1934), The Theory of 
Economic Development, Harvard University 
Press: Cambridge, MA.   



 

 20

STEVENSON, H. ve J. Jarillo (1990),“A Perspective 
of Entrepreneurship: Entrepreneurial 
Management.” Strategic Management Journal, 
Vol.11, 1990, s. 17–27.   

TORLAK, Ömer (2008), “Pazarlamanın Yeni Tanımı 
ve Pazarlama Karmasındaki Değişime İlişkin 
Değerlendirmeler” Editörler: Varinli İ.,ve Ç. 
Kahraman, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından 
Seçmeler, Detay Yayıncılık, Ankara, s.1-29 

URAL  T., B.Balıkçıoğlu ve C.Yükselen (2002), “ 
Pazar Yönlülük, Pazarlama Yönlülük ve İşletme 
Performansı İlişkisi, Bilgi ve İletişim Sektöründe 
Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası, Yıl.16, 
Sayı.2002-01, Ocak Şubat,  s. 32-37 

UZKURT Cevahir (2003), “ Pazar Yönlülük ve Firma 
Performansına Etkisi: Türkiye’nin Büyük Sanayi 
İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Pİ: 
Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Sayı 5, 
Yıl 2003, Cilt 5, s.11-19 

UZKURT C. ve Ö. Torlak (2007), “ İşletmelerin 
Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde 
Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri” 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, s.239-257. 

VERHEES, F.J. H. M. ve M.T. G. Meulenberg 
(2004), “Market Orientation, Innovativeness, 
Product Innovation, and Performance in Small 
Firms”, Journal Small Business Management, 
Vol.42, No.2, s.134-154. 

VORHIES, D.W. ve M. Harker (2000), “The 
Capabilities and Performance Advantages of 
Market Driven Firms: An Empirical Analysis,” 
Australian Journal of Management, Vol.25, No. 
2, s.145-166. 

WIND, Y., J.V. Mahajan ve R.E. Gunther (2002), 
Convergence Marketing: Strategies for Reaching 
the New Hybrid Consumer, Upper Saddle River, 
NJ: Prentice Hall.Hill and Riflcin 

 



Copyright © UPK 13 Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Nevşehir, Türkiye 

 21

REKLAM AJANSI FAALİYETLERİNİN VEKALET TEORİSİ AÇISINDAN 
İNCELENMESİ: ODAK GRUP YOLUYLA BİR MODEL DOĞRULAMA ÇALIŞMASI3 

Muazzez Babacan 

Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu e-posta: babacan@deu.edu.tr 

 

Özet: Bu bildiride, vekâlet teorisini temel kavramlarıyla içeren ve tarafımızdan geliştirilen “Genel İşleyiş 
Modeli”nin, reklam ajansları faaliyetlerine uygulanarak doğrulanabilirliği incelenmiştir. 

Reklâm ajansı yöneticileriyle yapılan odak grup toplantısından elde edilen görüşlere dayanarak, reklâm ajansı 
faaliyetlerinin asil-vekil ilişkisi içinde işleyişinin, söz konusu modelin işleyişi ile uyumlu olduğu görülmüştür. Bu 
çalışmanın, ilerde yapılacak araştırmalar için bir başlangıç ve teorinin ülkemizdeki reklâm ajansı uygulamaları için 
ilk olma özelliği vardır. 

Anahtar Kelimeler: Vekâlet teorisi, genel işleyiş modeli, reklâm ajansları, odak grup. 

 

INVESTIGATION OF ADVERTISING AGENCY ACTIVITIES FROM AGENCY 
THEORY POINT OF VIEW: A MODEL VERIFICATION STUDY BY THE FOCUS 

GROUP METHOD4 
 

Abstract: In this paper, verifiability of the "General Working Model", which is developed by the authors and makes 
use of the basic concepts of Agency Theory, is investigated by applying it to the activities of advertising agencies.  

Based on the data obtained from a focus group meeting with advertising agency executives, it has been observed 
that advertising agency activities within the principal-agent relationship are consistent with the aforementioned 
model. This work is the beginning of future research on this subject and is also a first application of Agency Theory 
to advertising agency activities in our country. 

Keywords: Agency Theory, General Working Model, advertising agency, advertising agencies, focus group. 

 

                                                           
3 Bu çalışma, yeni kitabında konuya duyduğu ilgi nedeniyle önceki çalışmamıza yer açan ancak basımını görmek 
için ömrü vefa etmeyen, I.Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri sırasında aramızdan ayrılan Prof.Dr.Fermani 
Maviş’in anısına ithaf edilmiştir. 
4Odak grup çalışması sırasında moderatör yardımcısı olarak görev alan Dr.Engin Deniz ERİŞ ve odak grup üyeleri  
Sayın Murat Türkay(Tasar), Hande Göktepe(Rekmar), Güler Sarıgöl (Freelance), Oya Demir (No:One), Ismet Imrak 
(Dominant), Öcal Zehir(Parma), Bahar Akıncı( Maya Tanıtım)’ya katılım ve  katkılarından  dolayı teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Son yirmi yılda birçok işletmecilik alanında araştırma 
ve uygulama alanı bulan vekalet teorisi (agency 
theory), ülkemizde ve özellikle pazarlama alanında 
yeni ilgi duyulan bir alan olma özelliği taşımaktadır. 
Daha önce bu alanda kapsamlı bir literatür çalışması 
içeren ve vekalet teorisine ait temel kavramları 
aralarındaki ilişki ve işleyişi kavramsal olarak ele alan 
ve “Vekalet Teorisinin Genel İşleyiş Modeli” şeklinde 
sunan ilk makalenin devamı niteliğindeki bu 
çalışmada, söz konusu teorik modelin uygulama 
cephesinde doğrulanması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla asil- vekil ilişkisinin yoğun olarak 
yaşandığı bir sektör olan reklâmcılık alanında, model 
işleyişini doğrulama amacıyla nitel bir araştırma 
çalışması yapılmıştır. 

Burada öncelikle vekâlet teorisinin temel kavramlarına 
kısaca değinilecek daha sonra doğrulama çalışmasına 
yer verilecektir. 

VEKÂLET TEORİSİ VE TEMEL 
KAVRAMLARI 

En basit anlatımıyla vekâlet teorisi, bir kişinin kendi 
işini yaptırmak üzere diğer bir kişiyi vekil olarak tayin 
etmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenmesini 
içermektedir. Vekâlet yaklaşımı içinde taraflar, 
hissedarlar-yöneticiler, yöneticiler-çalışanlar, 
hissedarlar-çalışanlar, hükümetler-vergi mükellefleri 
vb. karşılıklı ilişkiler örüntüsü içinde yer alabilmekte 
ve aynı zamanda farklı cephelerde ama benzer ilişki 
içinde olabilmektedirler.  

Vekâlet teorisi, amaçları ve çıkarları farklı iki tarafın 
birbirleri ile yardımlaşmak, bir arada çalışmak 
durumunda ortaya çıkan sorunları incelemekte ve 
amaçların uyuşmadığı durumlarda organizasyonlar 
açısından bu uyuşmazlığın nedenlerini ve sonuçlarını 
anlamaya çalışmaktadır. Temel kavram bileşenleri 
şöyle özetlenebilir: 

1.Taraflar: Teoride asil, vekile yapılması gereken 
işleri sunan; vekil ise, kendisi, kapasitesi ve süreç 
hakkında bilgiye sahip olan kişiyi temsil etmektedir. 

2. Asil-Vekil İlişkisi: Teoride asil, vekile yapılması 
gereken işleri sunan; vekil ise, kendisi, kapasitesi ve 
süreç hakkında bilgiye sahip olan kişiyi temsil 
etmektedir. İki taraf, çatışan amaçları, farklı risk 
algıları ve risk üstlenmesi ile farklı ekonomik 
problemler yüzünden farklı kontrat düzenleme talebini 
ifade etmektedir (Bohren, 1998; 746). 

3. Vekalet Problemi :Vekalet ilişkisi içinde genel 
olarak problem, vekil, vekalet verenin istekleri 
doğrultusundaki davranışlarda bulunmadığı zaman 
ortaya çıkmakta (Mahaney, Lederer, 2003; 1-2),  
problem yaratan başka bir konu da kontrol olmaktadır. 

4.Kontrat :Bu teoride kontrat, temel fikri oluşturmakta 
ve işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ilgili 
tarafların daha etkin olması açısından asil tarafından 
çok daha etkin bir hale getirilebilmektedir. 

5.Maliyetler: Vekâlet teorisyenleri, vekilin istekleri 
doğrultusunda hareket eden asilin yarattığı iki tip 
maliyetten söz etmektedirler.  

İzleme maliyetleri: Vekil, asilin davranışlarını ve iş 
görme şeklini takip ederken ortaya çıkan maliyetleri 
içermektedir. İzleme maliyetlerinin çok yüksek olduğu 
durumlarda vekil, asilin yaptığı işleri yani sonuçları 
incelemektedir ve bu durumda ortaya çıkan maliyetler 
ölçme maliyeti olarak adlandırılmaktadır (Guilding, 
v.d. 2005; 411).  

6.Çatışma: Asilin, vekilin faaliyetlerinden haberdar 
olmadığı bir durumda çatışma kaçınılmaz olarak 
ortaya çıkmaktadır. Fama & Jensen (1983), iki taraf 
arasındaki çatışma durumunda “ahlaki sorunlar” ve 
“aleyhte seçim” gibi sonuçlarla karşılaşılabileceğini 
belirtmektedir. Ahlaki sorunların başında, vekâlet 
verenin, vekilin sahip olduğu bilgilerin tamamına 
ulaşamaması durumu gelmektedir. Diğer bir nokta ise, 
vekâlet verenin vekili iyi tanımaması halinde ortaya 
çıkmaktadır. 

7.Asimetrik bilgi: Vekilin asilden daha ayrıntılı ve 
farklı bilgilere sahip olması durumunda, taraflar 
arasındaki bilgi dengesi bozulmakta ve asimetrik bir 
durum doğmaktadır. Vekilin işi yapan taraf 
olmasından dolayı sahip olduğu iş ayrıntıları bilgisi, 
ayrıca kendi iş görme kapasitesi hakkında asilin sahip 
olmadığı bilgiler kendisine güç kazandıran bir etken 
olarak daha üst düzeyde çıkar beklentisi içinde 
olmasıyla sonuçlanmaktadır. 

LİTERATÜRDE VEKÂLET TEORİSİ 

Vekâlet teorisinin temelleri, iktisatçıların bireyler ya 
da gruplar arasındaki risk paylaşımı ilkelerini 
tanıtmaları ile ortaya çıkmıştır. Pozitivist Vekalet 
Teorisi (Positivist Agency Theory) ve Asil-Vekil 
Araştırması (Principal-Agent Research) olmak üzere 
iki yönde gelişen bu teoride, pozitivist araştırmacılar 
vekalet veren ve vekil arasındaki çatışma sebeplerini 
ve vekilin kuruma karşı olan tutumunu incelerken, asil 
- vekil araştırmacıları genel olarak işletme taraflarını 
asil ve vekil olarak ayrımlandırarak (işveren-iş gören, 
avukat- müvekkil, tedarikçi-satın alıcı vb) aralarındaki 
ilişkileri ele almışlardır (Eisenhardt, 1989: 58–60).  

Vekalet teorisinin, bilgi ekonomisi literatüründe 
geliştiği; örgütsel alanda (e.g. Thompson, 1967; 
Ouchi, 1980) genişlemesini sürdürdüğü ve  sosyoloji, 
politika (e.g. Mitnick, 1986), hukuk (e.g. Gilson, Roe, 
1992) alanlarına da uygulandığı bilinmektedir 
(Eisenhardt, 1988; 489; Eisenhardt 1989; 57). Teori, 
işletmecilikte, muhasebe uygulamaları (e.g. Demski, 
Feltham, 1978; Baiman, 1982, 1990), finansman (e.g. 
Fama, 1980), pazarlama faaliyetleri (e.g. Basu vd., 
1985; Bergen vd., 1992), örgütsel davranış ve 
psikoloji (e.g. Eisenhardt, 1985, 1988, 1989; Kosnik 
1987; Abrahmson, Park, 1994; Nilakant, Rao, 1994) 
de kullanılmaktadır. Örgüt içi faaliyetler açısından, 
stratejik yönetim (e.g. Gomez-Mejia v.d., 1987; Hill, 
Snell, 1989; Hoskisson vd., 1984), maaş ve 
tazminatlar (e.g. Calantone, Drury, 1979; Basu vd., 
1985; Baker vd., 1988; Parks, Conlon, 1995; Roth, 
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O’Donell, 1996), işgören yönetimi (e.g.Heinfeldt, 
Curcio, 1997), performans değerlendirme (e.g. Kunz, 
Pfaff, 2002), bilgi sistemleri (e.g. Mahaney, Lederer, 
2003), ayrıca, turizm (e.g. Huang vd., 2004; Guilding 
vd., 2005), gibi çeşitli konulara ve bilim dallarına 
uyarlanabilmektedir. 

Pazarlamada Vekâlet Teorisine Ait Literatür  

Pazarlamanın değişik alanlarında vekalet ilişkisinin 
söz konusu olduğu durumları inceleyen araştırmalara 
ait literatür taraması Tablo 1’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 1: Pazarlama Alanında Vekalet Teorisi Konusunda Yapılan Öncü Çalışmalar 

YAZARLAR DIŞ DEĞİŞKENLER ODAKSAL KONTRAT 
DEĞİŞKENLERİ 

BAĞLAM 
(İÇERİK) SONUÇLAR 

SATIŞGÜCÜ ÖDEMESİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Basu v.d. (1985);  
Lal ve Srinivasan 
(1989) 

Riskten kaçınma; 
çevresel belirsizlik 

Ödemede ücret-
komisyon 
karşılaştırılması 

Gizli eylem 
modeli; tekil 
dönem ve 
dinamik 

Çevresel belirsizlik ve 
satışçının aldığı risk 
arttıkça, ücretin komisyona 
oranı artmalıdır. 

Lal, Outland ve 
Staelin (1990) 

Risk tercihleri; 
çevresel belirsizlik 

Ödemede ücret-
komisyon 
karşılaştırılması 

Bir Fortune 500 
bilgisayar 
şirketinin üç ayrı 
satışgücü 

Basu v.d.’nin önermelerinin 
(1985) birçoğuna destek 

John ve Weitz 
(1988) Çevresel belirsizlik 

Ödemede ücret-
komisyon 
karşılaştırılması 

161 büyük 
üreticiyle yapılan 
anket 

Basu vd.’nin önermelerinin 
(1985) bazılarına sınırlı 
destek 

John, Weiss ve 
Weitz (1987) 

Satış dışı 
etkinliklerin oranı 

Ödemede ücret-
komisyon 
karşılaştırılması 

161 büyük 
üreticiyle yapılan 
anket 

Satış dışı etkinliklerin oranı 
arttıkça ücretin ödeme 
içindeki oranı artmalıdır. 

Lal ve Staelin 
(1986) 

Satışçı çeşitleri; 
çevresel belirsizlik 

Ödeme kontratları 
menüsü 

Gizli bilgi 
modeli 

Satış gücüne farklı ödeme 
planlarının sunulması, 
satışçılara seçim olanağı 
sağlar 

Oliver ve Weitz 
(1991) 

Risk tercihleri; 
gayret-performans 
ilişkisindeki 
belirsizlik 

Satışçı motivasyonu; 
ödemede ücret-
komisyon tercihi 

100’den fazla 
şirketten 367 
satışçıyla yapılan 
anket 

 Algılanan belirsizliğin 
ödeme tercihlerine etkisi 
düşüktür. 

Eisenhardt (1985) 
Çevresel belirsizlik; 
görev 
programlanabilirliği 

Davranış tabanlı 
kontrol sistemleri 

54 özelleşmiş 
perakendeci 

Davranış tabanlı kontrol 
mekanizmalarının 
kullanımı, çevresel 
belirsizlik arttıkça artar 

 

Coughlan ve 
Narasimhan (?) 

Satışçının 
zamanının fırsat 
maliyeti 

Toplam ödemenin 
bir bölümü olarak 
ücret 

39 endüstriden 
286 şirket 

Tutundurma programlarının 
varlığı, ödemede ücretin 
oranıyla doğru orantılıdır 

KANAL EŞGÜDÜMÜ VE KONTROLÜ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Moorthy (1987) Miktar indirimleri; 
ikili tarife 

Kanal eşgüdümü 
derecesi; kanal 
maliyetleri 

Gizli eylem 
modeli, 
belirsizlik 
olmadan 

Miktar indirimleri veya ikili 
tarifeler, kanal etkinliğini 
arttırmakta yardımcı 
olabilirler. 

Mathewson ve 
Winter (1984, 
1986) 

Perakendeci 
tutundurması 

Üreticinin karı; 
yeniden fiyatlama; 
özel alanlar 

Gizli eylem 
modeli; birden 
fazla 
perakendeci; 
perakendeci 
tutundurması; 
belirsizlik 
olmadan 

Yeniden satış fiyat idamesi 
- perakendeciler arasındaki 
tutundurma üreticinin karını 
arttırır. 

Ray ve Tirole 
(1986a) 

Risk tercihleri, 
çevresel belirsizlik 

Üreticinin karı; 
yeniden fiyatlama; 
özel alanlar 

İki perakendeci 
ile gizli eylem 
modeli 

Perakendeciler riskten uzak 
olduğunda, yeniden satış 
fiyatı, karlılık artabilir 
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Dutta, Bergen ve 
John (1991) 

Risk tercihleri; 
fırsat potansiyeli 

Üreticinin karı; özel 
alanlar 

İki perakendeci 
ile gizli eylem 
modeli; çevresel 
belirsizlik 

Perakendeciler riske nötrse 
üreticinin karı 
perakendecilerin rekabet 
etmesine izin verilirse 
karlılık artabilir 

Bergen ve John 
(1991) 

Promosyon 
dağılımı ve 
perakendeci 
farklılaştırması 

Üreticinin karı; ikili 
tarife; ortak reklâm 
bütçeleri 

Birçok farklı 
endüstride 
1800’den fazla 
ortak reklâm 
kontratı 

Görece yüksek dağılımı 
olan endüstrilerdeki 
ürünlerde ortak katılım 
oranları daha yüksektir 

Brickley ve Dark 
(1987) 

Çevresel belirsizlik; 
perakendeci 
davranışının 
gözlenebilirliği 

Franchise alan ve 
şirkete ait olan satış 
noktalarının 
verimlilik 
karşılaştırılması 

36 franchise 
organizasyonund
an 10524 
perakendeci 
birimi 

Çevrede belirsizlik varsa ve 
üreticinin tekil satış 
noktalarının davranışlarını 
izlemesi zorsa, franchising 
dikey entegrasyona tercih 
edilir 

Norton (1988) 

Sanayi iş-çıktı 
oranları ve kırsal 
kesimde yaşayan 
nüfus oranının 
maliyetleri izlemek 
için kullanılması 

Franchise alan ve 
şirkete ait olan satış 
noktalarının oranı 

1977 Yılı 
Perakende 
Ticaret ve 
Hizmet 
Endüstrileri 
Sayımı’ndan 
alınan bilgiler 

Maliyetleri gözlemlemek 
için kullanılan iki model de 
endüstrideki franchise 
varlığıyla ters orantılıdır. 

Banerji ve Simon 
(1991) 

Franchise verenin 
markasının değeri, 
Torbin’in Q-ratio 
yöntemiyle 
ölçülmesi. 

Bir şirketin dağıtım 
kanalında franchise 
alan ve şirkete ait 
olan satış 
noktalarının oranı 

Fast-food 
endüstrisinde 
franchise veren 
34 şirketle 
yapılan anket 

Franchise alan satış 
noktalarının oranı, franchise 
veren markasının değeriyle 
doğru orantılıdır. 

Mathewson ve 
Winter (1985);  
Lal (1990) 

Çevresel belirsizlik; 
franchise alanın 
davranışının 
gözlemlenebilirliği 

Francihse alan 
dağıtım sistemlerinin 
verimliliği; ikili 
tarifeler; royalti 
ödemeleri 

Gizli eylem 
modeli; çevresel 
belirsizlik; 
perakendeci 
tutundurması 

Royalti ödemeleri, ancak 
franchise alan ve verenin 
perakende satışları 
etkileyen etkenlere yatırım 
yapması gerekli olduğunda 
sistemin etkinliğini arttırır 

TÜKETİCİ PROMOSYONLARI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Nelson (1974) Üreticinin reklâm 
hacmi 

Ürün çeşidi; 
üreticinin karı  

Satın almadan önce kalitesi 
hakkında yorum yapmanın 
zor olduğu ürünler için, 
reklâm, etkin bir ürün 
kalitesi göstergesidir. 

Milgrom ve 
Roberts (1982) 

Üreticinin 
maliyetleri; 
asimetrik bilgi 

Üreticinin karı; 
göreli fiyat; 
üreticinin reklâm 
hacmi 

Asimetrik bilgi 
kullanılarak gizli 
bilgi modeli 

Görece yüksek fiyat ve 
yoğun reklâm beraber etkin 
bir ürün kalitesi göstergesi 
oluşturur. 

Klein ve Lefler 
(1981) 

Tekrarlı satın alma 
oranı; asimetrik 
bilgi 

Üreticinin kısa ve 
uzun vadeli karı; 
ürün kalitesi 

Tekrar eden gizli 
eylem modeli 

Yüksek kaliteli ürünler için 
elde edilen teşvik edici 
fiyat, aynı kalitede 
ürünlerin üretiminin devamı 
için motive edicidir. 

Rao ve Monroe 
(1991); 
Rao ve Bergen 
(1991) 

Alıcının kalite 
bilinci; algılanan 
satın almadan önce 
kaliteyi tarafsız 
değerlendirebilme 
yetisi 

Tam bilginin üstünde 
ödenen teşvik edici 
fiyat, en çok kar 
ettiren fiyattır 

Farklı 
endüstrilerden 
149 üst düzey 
satın alma 
yöneticisiyle 
yapılan anket 

Satın alan görece yüksek 
fiyat bilincine sahipse ve 
ürün kalitesinin tarafsız 
olarak değerlendirilmesi 
görece zorsa, yüksek fiyat 
teşviklerinin elde edilmesi 
daha kolaydır 

Kaynak: Bergen, vd. 1992: 8-11 
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PAZARLAMADA VEKALET TEORİSİNİN 
GENEL İŞLEYİŞ MODELİ 

Bu kavramsal model, vekâlet teorisinin taraflarını 
oluşturan kişi ve kurumları, bunlar arasındaki 
ilişkileri, beklenti ve çatışmaları, asil ve vekilin 
yönetim fonksiyonlarını, pazarlamanın dış 
çevresindeki belirsizliğin risk ölçüsünde 
üstlenilmesini, dış kaynak alımlarının, dağıtım 
kanalları, ortaklar, arz ve talep kaynaklarının asil ve 
vekil açısından konumlandırılmasını ilişki ve işleyiş 
boyutuyla temsil etmektedir. 

Pazarlama alanını çevreleyen dış koşullar, mikro veya 
makro ölçekte kontrol alanı dışında kalması nedeniyle 
belirsizlik ve risk içeren bir ortam oluşturur. Firmanın 
faaliyet gösterdiği sektör veya iş kolunda benzer 
firmalarla rekabet etmesi de kontrol edilemeyen dış 
çevre koşullarına uyum sağlaması da başka bir 
belirsizlik ortamı yaratmaktadır. Eğer işletme böyle 
bir ortamda belirsizlik taşıyan iş ve vekâlet ilişkileri 
içindeyse, kontrol edemediği çok sayıda faktörden 
doğabilecek sorunları çözmek durumundadır.  

Arz kaynaklarından başlayarak son tüketiciye kadar 
her aşamada, firma ve ilişki içinde olduğu kişi ve 
kurumlar arasında vekâlet ilişkisi bulunduğu 
varsayılır. Pazarlama eylemlerinde asil ve vekil 
ilişkileri, işletme içinde veya dışında, dış kaynak 
kullanımı, franchising, bayiler, şubeler, ortak 

girişimler söz konusu olduğunda, farklı zaman ve 
ortamlarda geçerli olan bir iş yürütme biçimidir. 
Firmanın dış kaynak kullanımı yoluyla elde ettiği 
araştırma, kampanyalar ve tutundurma çalışmaları 
varsa bunları sağlayan reklâm ajansı ve araştırma 
şirketlerini de vekil tayin etmiş olmaktadır. 

Firmanın örgüt içi ilişkilerde de asil-vekil ilişkisini 
görmek mümkündür. Girişimci ve yönetici arasında 
bulunduğu kabul edilen ilişki biçimi, yönetici ile 
çalışanlar arasında bulunmaktadır. Benzer şekilde 
pazarlama yöneticisi ile reklâm ve halkla ilişkiler 
ajansları, araştırma şirketleri, bayiler, kanal üyeleri, 
satış yöneticisi ile de satışçılar arasında asil-vekil 
ilişkisi vardır. 

Yönetsel işlevler açısından bakıldığında asil 
konumundaki tarafın politikaları belirleme, örgütleme 
ve kontrol etme açısından etkili olduğu, vekil tarafın 
ise yürütme-uygulama, bilgi yönetimi - açısından 
baskın davranabildiği görülmektedir. 

Roller açısından bakıldığında ise asilin risk üstlenen 
ve/veya sahiplik rolü üstlenen durumda olduğu, 
vekilin ise risk yerine bilgi kaynaklarını elinde tuttuğu 
görülür. 

Şekil 1, modelin işleyişini grafik anlatımla 
sunmaktadır (Babacan-Eriş:2006,105).  

 
 

Şekil 1:Pazarlamada Vekalet Teorisinin Genel İşleyiş Modeli 
 

Bu model özetle vekâlet teorisinde  

1. Taraflarını oluşturan kişi ve kurumları,  

2. Bunlar arasındaki ilişkileri,  

3. Beklenti ve çatışmaları,  

4. Asil ve vekilin yönetim fonksiyonları,  

5. Pazarlamanın dış çevresindeki belirsizliğin risk 
ölçüsünde üstlenilmesini,  

6. Dış kaynak alımlarının,  
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7. Dağıtım kanalları,  

8. Ortaklar, arz ve talep kaynaklarının asil ve 
vekil açısından konumlandırılmasını ilişki ve 
işleyiş boyutuyla temsil etmektedir.  

REKLÂM AJANSI FAALİYETLERİNİN 
VEKÂLET TEORİSİ AÇISINDAN 
İNCELENMESİ  

Vekâlet teorisinin ve asil-vekil ilişkisinin geçerli 
olabileceği düşünülen bir sektör olarak, reklâmcılık 
sektöründe, reklâm ajansları ve reklâm veren 
ilişkilerinin incelenmesi ve modelin doğrulanması 
amacıyla yapılan araştırma izleyen başlıkta 
sunulmaktadır.  

Araştırmanın Amacı 

Vekâlet teorisinin reklâm ajansı faaliyetlerini açıklama 
gücü ve geliştirilen kavramsal modelin geçerliliğinin 
test edilmesi bu çalışmanın temel amacıdır.  

Araştırmanın Varsayımları: 

1. Vekâlet teorisi temel kavramları reklâm veren 
ve reklâm ajansı ilişkilerini temsil eder, 

2. Asil-Vekil ilişkisi reklâm verenler arasında 
vardır, 

3. Reklâm ajansları bilgi asimetrisi yaratma 
konusunda avantaj sahibidir, 

4. Çatışma konusu olabilecek çok sayıda durum 
vardır. 

Araştırmanın Kısıtları:  

Araştırmanın İzmir’de yapılmış olması, çalışma 
koşullarının farklı olması nedeniyle ülkemizdeki diğer 
yöreleri temsil edecek güçte değildir. Odak grup 
üyeleri, reklâm ajanslarının faaliyet türlerinin aynı 
olmasına karşın, İstanbul’da yürütülen çalışmaların 
uluslararası firma ortaklıklarının çokluğu ve yerleşik 
kurumsal iş kuralları nedeniyle İzmir ve benzeri yerel 
sektörlerden farklı koşullarda çalıştığını, özellikle 
yazılı kontratla çalışma konusunda yerleşik bir disiplin 
bulunduğu belirtilmiştir. 

Bu durum, yapılan odak grup toplantısının belli 
koşullara ait durumlar için bir doğrulama sağladığını, 
genelleme yapılamayacağını bir kısıt koşul olarak 
bildirmeyi gerektirir. 

Araştırmanın Açılımı: 

Modelin işleyişini test etmek amacıyla başka 
sektörlerde de tekrarlı doğrulama çalışmaları 
yapılması ve devamında modele dayalı orijinal ölçek 
geliştirme çalışması yapmak uygun ve yararlı 
olacaktır. 

Araştırmanın Yöntemi  

Grup üyeleri İzmir’de faaliyet gösteren reklâm 
ajanslarından İzmir Reklâmcılar Derneği’ne üye olan 
ajans temsilcileri arasından davet yöntemiyle 
oluşturulmuştur. İzmir Reklâmcılar Derneği’ne üye 
olan ajans sayısı Haziran 2008 itibarıyla 33’tür. Odak 

grup katılımcılarını belirlemek üzere, Dernek 
yönetimiyle irtibat kurularak ajansların tam listesi elde 
edilmiş, Dernek yönetim kurulunda görev yapan aktif 
yöneticiler öncelikli olarak odak grup üyeliğine 
seçilmiştir. Katılımcı sayısı sekiz olarak belirlenmişse 
de bir katılımcının son anda geçerli mazereti nedeniyle 
grup dışında kalması grup üye sayısını yediye 
düşürmüştür. 

Katılımcıları muhtemelen yabancı oldukları bir teori 
konusunda bilgilendirmek amacı ile konuya ilişkin bir 
özet metin, toplantı öncesi kendilerine e-posta yoluyla 
gönderilerek ön bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. 
Belirlenen tarihte ve yerde yapılan buluşma, fiziksel 
koşulları rahat bir ortamda, ikram yapılarak ve 
görüşmeye ara vermeden sürdürülmüştür. 

Toplantı moderatörün konuya ilişkin sunumu ile 
başlamıştır. İlk bir saat boyunca kurama ilişkin 
kavramlar ve geliştirilen model projeksiyon cihazı 
kullanılarak sunulmuş ve katılımcıların konu ile ilgili 
daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. 

Sonraki iki saatlik dilim, katılımcıların görüşlerini 
açıklaması ve tartışma biçiminde sürmüştür. 
Moderatörün öncelikle temel kavramlar, sonra da 
modelin işleyişi üzerindeki soruları tartışılmıştır. 
Moderatör yardımcısı da bazı konuların açıklanması 
ve tartışılmasında katkı sağlamıştır. 

Toplantı süresince katılımcıların izni dahilinde ses 
kaydı yapılmış ve elle not tutma yöntemi ile de 
görüşler kayıt altına alınmıştır. Toplantı sonrasında 
ses kaydı deşifre edilmiş ve tutulan notlar ile 
birleştirilerek katılımcıların kurama ve modele ilişkin 
görüşleri derlenmiştir. Bu notlar daha sonra 
katılımcılara sunularak toplantının değerlendirilmesi 
ve görüşlerin onaylanması sağlanmıştır. Bir hafta 
sonra bazı ayrıntıları görüşmek üzere ikinci kez bir 
saat süreli toplantı yapılmış, yanlış anlaşılan ifadeler 
düzeltilmiştir. 

Bulgular: 

Aşağıda katılımcıların vekâlet teorisine ilişkin temel 
kavramların ve ilişkilerin geçerliliği konusunda 
görüşleri özetlenmektedir. 

Teoriye İlişkin Kavramlar Hakkında Görüşler: 

Geliştirilen kavramsal modelin reklâm ajansı 
faaliyetleri için geçerli olup olmadığını belirlemeye 
yönelik beş temel soru düzenlenmiş ve grup üyelerine 
yöneltilmiştir:  

1. Reklâm ajansı çalışmalarının vekâlet teorisine 
uygun olduğunu düşünüyor musunuz?  

2. Kurulan teorik modelin sizin çalışmalarınızı temsil 
etmesi konusunda görüşleriniz nelerdir?  

3. Sizce bu kavramsal modelin işleyişi gerçek hayata 
uygun mudur? Eleştirmek istediğiniz yönleri var 
mıdır? 

4. Bilgi asimetrisi ve çatışma kavramları hangi 
biçimlerde karşınıza çıkmaktadır?  

5. Risk paylaşımı hangi durumlarda yaşanmaktadır? 
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Asil-vekil ilişkisi: Vekâlet teorisinde geçerli olan asil-
vekil ilişkisinin reklâm ajansları için bazı noktalarda 
farklı olduğu belirtilmiştir. Beklenen durum, reklâm 
verenin asil, reklâm ajansının vekil rolünde olacağıdır. 
Oysa reklâm ajansı reklâm veren karşısında vekil, 
reklâm üretimini sağlamak için mal ve hizmet satın 
aldığı başka firmalar karşısında asil durumundadır.  

Bilgi asimetrisi: Asilin vekili her konuda ve tam 
olarak bilgilendirmediği durumlarda bilgi asimetrisi 
doğabilmektedir.  

Bir başka konu kontrata dayalı bir anlaşma 
yapılmamasından kaynaklanan negatif bir bilgi 
asimetrisidir. Bazı durumlarda reklâm veren ajansla 
olan ilişkiyi bitirme niyetinden haberdar olduğu halde 
reklâm ajansı bu durumdan habersiz olabilmektedir. 

Reklâm ajansları bilgi asimetrisinin önüne geçmek 
için değil, kalıcı ve güvene dayalı bir ilişki gerekli 
olduğu için reklâm verenden tam bilgi almak 
istemektedir.”Partnerlik”,”çözüm ortağı” veya “evlilik 
“deyimi ajans ve reklâm veren arasındaki ilişkiyi 
temsil eden deyimlerdir. Ürünün zayıflıkları ve 
işletmenin finansal portresi gibi işletme sırrı 
sayılabilecek olan veriler de dahil tam bilgiye 
ulaşılırsa ilişkinin sağlıklı ve güvene dayalı hale 
geleceği beklenmektedir. Müşterinin kendi finansal 
durumu hakkında gerçek bilgiyi vermekten 
kaçınmasının nedeni, ödemekte olduğu hizmet 
bedelinde oluşabilecek artışın önüne geçme çabası 
olarak tahmin edilmektedir. 

Reklâm ajanslarının bilgi asimetrisi yaratacak tarzda 
davranmadığı, tam tersine yöntem ve teknikler 
hakkında reklâm verene bilgiler verdiği 
bildirilmektedir. 

Kontrat 

Vekâlet teorisine göre mutlaka yapılması gereken 
kontratın araştırmanın yapıldığı iş koşullarında 
kaçınılan bir durum olduğu dikkati çekmektedir. Odak 
grup üyelerinin ifadelerine göre, İstanbul gibi 
uluslararası firmaların çalıştığı piyasalar dışında, İzmir 
gibi yerel sayılan pazarlarda genelde söze dayalı 
ilişkiler geçerlidir. Özellikle 1980 sonrasında sektörde 
oluşan yabancı ortaklıklar ve çok uluslu firmaların 
piyasaya girişi, gelişmiş ekonomilerin iş 
alışkanlıklarını da beraberinde getirmiş ve kontrat 
yapma alışkanlığı yerleşmiştir.  

Sözlü kontratlar kültürel bir durumu yansıtmaktadır. 
Müşterilerin kontrat yapmaya ikna edilmeye 
çalışılması onların gücenmesine neden olmaktadır. 
Öte yandan yoğun rekabet,  fiyatlar konusunda aşırı 
duyarlı bir müşteri tipi yaratmaktadır. Daha uygun 
fiyat bulunduğunda kontratın bulunmaması hareket 
serbestliği kazandırmaktadır. 

Özellikle çok uluslu şirketler, yerel pazarlarda 
çalışırken ana şirketin vekili durumundadır. Her firma 
büyük bir ortaklığın içinde olduğu için birbirlerine 
karşı sorumluluk fazladır ve herkesin vekil olma 
sorumluluğu kontrat yapmayı zorunlu hale 
getirmektedir. Aynı zamanda kendi müşteri 

portföyleriyle gelmiş olan bu firmaların çalışma 
alışkanlıklarına yerli piyasalarda uyma zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır. Reklâm ajansları kapasite ve finansal 
güç açısından yeterince büyüdüğünde bu ilişkilerin 
kendiliğinden rayına oturacağı düşünülmektedir. 

İzmir’de ve diğer yerel sektörlerde yazılı kontrattan 
önce sözlü anlaşma vardır. Müşteriler yıllık ödeme 
veya anlaşma yerine genellikle iş bazında-proje 
tabanlı kontratları tercih etmektedir. Genellikle iki tür 
kontrat yapılmaktadır: 

1. Ajansın markayı temsil edebileceğine dair genel 
kontrat. Medya kuruluşlarına veya bazı firmalara karsı 
kullanılabilen bu kontratta iş ayrıntısı yoktur, 
sembolik bir belgedir. Bu durum, reklâm ajansı için 
başlı başına bir risktir.  

2. Her işin kendi içinde yazılı sözleşmesi vardır ki bu 
da bütçe ve mali sınırları belirler ve sadece yasal 
anlaşmazlıklarda dayanak olur. 

Ancak yerel sektör disiplinini sağlayan bazı güçlü 
kurallar, örneğin ISO standartları ve AB normları, 
kalite belgeleri sayesinde tüm ilişkiler 
belgelendirildiğinden bayiler, tedarikçiler ve diğer 
taraflar arasında bilgi şeffaf hale getirilmekte ve 
asimetrik bilgiden söz etmek güçleşmektedir. 

Risk: 

Teorik olarak sadece asile ait gibi görünen, ancak 
vekilin de yüksek belirsizlik altında çalıştığı 
durumlarda vekile de ait olan risk burada iki yönlüdür. 
Reklâm ajansı açısından risk, kendi arz kaynakları ve 
tedarikçilerinden kaynaklanan, yaratıcı üretimlerin 
beğenilmemesi, medya kiralama için ayrılan bütçenin 
maliyeti, satışlar üzerinden bir komisyonla 
çalışıldığında kampanyanın başarılı olmaması gibi 
durumları içermektedir. 

Hem ülkemizde hem de yerel anlamda reklâmcılık 
sektöründe ajans ve müşteri ilişkileri henüz yolun 
başındadır. Müşterilerin tam olarak ne istedikleri 
konusunda bilgi sahibi olmamaları, yönlendirilmeleri 
veya duyum ve tavsiyelerle hareket etmeleri sıkça 
görülen bir durumdur. Bu koşullarda profesyonel bir 
hizmet sunmak zorlaşmakta, risk büyümektedir. 

Reklâm ajansları için, vekâlet teorisi farklı bir konumu 
temsil etmektedir. Taraflar arasında bir defalık değil, 
kalıcı olan sürekli bir ilişki gerektiğinden “kalıcı veya 
sürekli vekâlet” gibi özel bir duruma ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Çatışma: 

Reklam veren ve ajans arasındaki çatışma öncelikle 
kreatif işlere dayanır. Reklam veren-ajans ilişkisi bir 
konkurla yeni başlamış veya daha önceden süregelen 
nitelikte olabilir.Reklam verenin kreatif işleri 
beğenmemesi ya da  kendi inisiyatifiyle değiştirmek 
istemesi bir çatışma yaratmaktadır. 

Ödeme yapan taraf olarak kendini güçlü bulan bazı 
reklam verenler reklamın kendi zevklerine uygun 
olmasını doğal bir hak olarak görmekte ve bu noktada 
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çatışma yaşanmaktadır. Çatışmayı önlemek için 
reklâm ajansı yaratıcı ekibi, reklâm verene strateji ve 
sanat eğitimi konusunda bilgilendirme ve ikna 
çalışmaları yapmaktadır. 

Müşteriyle iletişim kuran müşteri temsilcilerinin, 
isteklerin aktarılması ve yaratıcı ekibin ürünlerini 
doğru konumlandırmaları konusunda yeterince başarılı 
olmamaları durumunda bilgi kaymaları ve çatışma 
doğabilir. Kreatif ekibin yaratıcı bir çalışma yapmış 
olması kadar reklâmın piyasaya, müşteriye ve 
işletmeye uygunluğu da reklâm verenin pazar 
hedefleri ve ajansın karlılığı açısından 
değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Bu tür 
çatışmalar genellikle ajans başkanı tarafından 
“uzlaştırıcı” rolüyle halledilmeye çalışılmaktadır. 

Çatışma konusu olabilecek başka bir konu da 
konkurlara katılım olmaktadır. Konkur, yüksek 
motivasyon ve yaratıcılık gerektiren, heyecanlı ve 
sonucu bilinmeyen farklı bir çalışma ortamıdır. 
Konkura katılan fikir ve eserlerin korunması gerekir.  
Konkurlara katılan reklâm ajanslarına belli bir katılım 
ücreti ödenmesinin performans artırıcı ve çatışma 
önleyici bir yararı olabilir. 

Ayrıca çözüm ortağı olarak iş yapılan tedarikçilerle 
olan ilişkilerde de çeşitli çıkar çatışmaları 
yaşanmaktadır. Yazılı ve görsel basın kuruluşlarının 
reklâm ajanslarını devreden çıkararak doğrudan 
doğruya reklâm verenle medya kiralama konusunda 
büyük indirimler sağlayan pazarlıklara girmesi 
şeklinde gerçekleşen son zamanlardaki tutumu, reklâm 
ajanslarının medyadan aldığı komisyonun ortadan 
kalkmasına neden olan başka bir çatışma konusudur. 

Modele İlişkin Görüşler 

Reklâm veren firma bu modelde asil rolünü 
üstlenmekte ve politika belirleme, organizasyon ve 
kontrol işlevlerini yürüterek uygulama işlevini vekil 
rolünde bulunan reklâm ajansına göçermektedir. 

Reklâm ajansı işi aldığında birçok materyali ve 
hizmeti dışalım yoluyla birleştirmekte, reklâm üretimi 
için birçok firma ve ajansla çalışmaktadır. Medya 
ajansı, prodüksiyon şirketi, matbaa vb işleri yapanlar 
karşısında reklam ajansı asil rolüne bürünmekte, söz 
konusu işlerin uygulaması konusunda reklam verene 
karşı vekil rolünde kalmaktadır. 

İşlevler   

Kontrol kavramı reklâmın üretimi sırasında izlenmesi, 
her aşamadan emin olunması biçiminde ortaya 
çıkmaktadır. Eğer kontrol edilme davranışı yaratıcı 
sürece müdahale ve etkileme yoluna girmişse reklâm 
veren, öncelikle grafik tasarım ve görsel iletişim 
süreçleri konusunda bilgilendirilerek, bu müdahalenin 
ortadan kaldırılmasına çalışılmaktadır. İkna süreci 
reklâm verenin güven duymasıyla son bulursa kontrol 
aşaması zayıflamaktadır. Reklâm ajansları, uygulama 
süreci başladıktan sonra kontrol edilmek yerine, 
kendilerine her konuda tam bilgi verilmesi (brief) ve 
güvenilmesinin yeterli olduğu görüşünü 
savunmaktadırlar. 

Ancak asıl kontrol, reklâmın hesap verebilirliği 
konusunda olmalıdır. Reklâm veren, reklâma küçük 
bütçeler ayırdığı için bunun da kontrolünü yapmaktan 
kaçınmaktadır. Önceki yıl harcanan paranın önemi 
gelecek yıl unutulmaktadır. 

 

Şekil 2: Genel İşleyiş Modeline Göre Reklâm Ajansları Faaliyetleri 

 
Odak Grup Üyelerinin Demografik Özellikleri 

Odak grup üyelerinin demografik özellikleri tabloda özetlendiği gibidir. 
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Tablo 2: Odak Grup Üyelerinin Demografik Özellikleri  

Odak Grup Üyelerinin Demografik Özellikleri 
Kadın Erkek    Cinsiyet 3 4    
<30 31–35 36–40 41–45 >45 Yaş 1  2  4 

Önlisans Lisans Lisansüstü   Eğitim  7    
Evet Hayır    

Reklâmcılık Sektörü ile İlgili Eğitim 
4 3    

<10 11–15 16–20 21–25 >25 Çalışma Yılı 1 1  2 3 
<10 11–15 15–20 21–25  

Reklâmcılık Sektöründe Çalışma Yılı 1 1 1 4  

 

Bulguların Yorumlanması: 

Vekâlet teorisi konuya asil açısından bakarak, vekilin 
davranışları ve belirsizlik ortamı içinde risk taşımak 
durumunda olan taraf olarak asili savunur. Vekilin de 
asil olduğu durumlar dikkate alındığında, reklâm 
ajansları gibi iki rolü de üstlenen kurumlar söz konusu 
olduğunda, teorinin farklı açılımlarıyla 
karşılaşılmaktadır. 

Vekâlet teorisine göre asil-vekil roller süreç içinde 
değişebilmektedir. “Genel işleyiş modeli” bu işleyişi 
doğrulamakta,  ancak, teoride varolan bazı 
kavramların içeriğinde özel ve tersine durumlar 
oluştuğu dikkati çekmektedir. 

Tarafların farklı bakış açılarına sahip olması nedeniyle 
aynı iş kolunda çalışan asil ve vekil rol üstlenicilerinin 
durumunu ayrı ayrı incelemek ve çatışma analizi için 
yan yana koyarak değerlendirmek gerekmektedir. 

GENEL DEĞERLENDİRME 

Vekâlet teorisi pazarlamanın alt branşlarında, değişik 
sektörlerde ayrıntısıyla incelenmeye elverişli ve 
araştırma alanı geniş bir konu olarak, yönetim ve 
örgüt sorunları kadar, tarafların bulunduğu her iş 
ilişkisinde hukuki, etik, insan ilişkileri, karlılık, satış 
gücü yönetimi, maliyet kontrolü, performans ölçümü 
gibi birçok konuda yeni bir bakış açısı getirebilen ilgi 
çekici ve açılımlı bir teoridir. 

Söz konusu araştırma alanlarının incelenmesiyle 
pazarlama literatürümüze yeni katkılar sağlamak 
mümkündür. 
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YENİLİKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN PAZARLAMANIN ÖNEMİ: 
DEĞER YENİLİĞİ 

 

Cevahir UZKURT 

Yrd.Doç.Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, e-posta: cevahiruzkurt@hotmail.com 

 

Özet: Yenilik (inovasyon) günümüz ulusal ekonomileri ve işletmeleri için en önemli rekabet araçlarından birisi 
haline gelmiştir. Bu nedenle Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine önemli kaynaklar ayrılmaktadır. Ancak Ar-Ge sonucu 
ortaya çıkan yeniliklerin pazardaki başarı şanslarının da çok düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Bu gerçek yenlik 
sürecinde pazarlamanın ne kadar önemli olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla firmalar için 
yeniliklerinin pazarda başarılı olmasını sağlayabilmeleri ve yenilikleri sayesinde yakaladıkları rekabetçi 
üstünlüklerini sürdürebilmeleri için etkin bir pazarlama stratejisine ihtiyaçları olduğu açıktır. Bu çalışmanın amacı 
da yenilik ve pazarlama ilişkisini incelemek ve yeniliklerin pazarda başarılı olabilmeleri için pazarlamanın rolünü ve 
önemini ortaya koymaktır. Bu konuların açığa çıkarılmasıyla hem yenilik ve pazarlama literatürüne katkı yapılması 
hem de yenilikçi firma yöneticileri için yeniliklerini başarılı bir şekilde pazara sunabilmelerine yönelik bir takım 
ipuçları elde edilmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilik, sürdürülebilir yenilik, pazarlama yeniliği, değer yeniliği. 

 

IMPORTANCE OF MARKETING FOR SUSTAINABILITY INNOVATION: 
VALUE INNOVATION 

Abstract: Innovation has become one of the most important competitive tools for today’s national economies and 
enterprises. Therefore, crucial sources in amount have been allocated for R&D and innovation activities. However, 
it is a commonly known reality that there is a little chance to be successful in the marketplace for innovations which 
derives from R&D. This reality reveals the significance of marketing in the process of innovation. So, it is obvious 
that enterprises need efficient marketing strategies in order to maintain their competitive strengths gained by 
innovations and to make their innovations successful in the marketplace. The purpose of this research is to study the 
relationship between innovation and marketing, and to put forward the role and significance of marketing for the 
achievement of innovation in the marketplace. By revealing the matter mentioned above, getting some contribution 
to marketing and innovation literature, and some hints for innovative managers to launch their innovations to the 
marketplace is expected. 

Key Words: Innovation, sustainability innovation, marketing innovation, value innovation 

 

Giriş 

Yenilik literatürü incelendiğinde (inovasyon) 
çalışmaların genel olarak, ulusal, toplumsal ve işletme 
düzeyinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun en 
önemli nedenleri ise yeniliğin ulusal ekonomik 
büyümenin sürdürülebilirliğinin, toplumsal 
kalkınmanın ve işletmelerin rekabet edebilirliğinin 
temel itici gücü olmasıdır. 

Günümüzde yeniliğin sadece Ar-Ge çalışmalarından 
ibaret olmadığı net olarak anlaşılmıştır. Çünkü Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan yeni şeylerin 
toplumsal ve ekonomik bir katma değere 

dönüştürülememesi halinde hiçbir anlam ifade 
etmediği ve geri dönüşü olmayan bir harcama olduğu 
açıktır. Dolayıyla yenilik sürecinde yeni olan şeylerin 
üretilmesi kadar bunların ekonomik ve toplumsal bir 
değere dönüştürülebilmesini sağlayan pazarlama 
(ticarileştirme) süreci de önem taşımaktadır. Bu 
nedenle günümüz yenilik sistemleri, önceleri olduğu 
gibi Ar-Ge’den başlayan ve pazara doğru akan 
doğrusal bir süreçten, pazardan başlayan ve her bir 
aşama ve aktörün interaktif etkileşimi sonucunda 
gerçekleşen sistemik bir ağ yapı sistemi şekline 
dönmüştür. Bu yeni sistemin (sürecin) en temel 
dinamiğini ise üretilecek yeniliklerin toplumun 
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(pazarın) ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onlara yeni bir 
değer sunacak ve ekonomik getirisi olabilecek bir 
özelliğe sahip olması oluşturmaktadır. 

Yeniliklerin pazarlanabilirliği sorunu yenilik 
sürecinde pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. Ancak yenilik ve 
pazarlama ilişkisi ne olduğu (olması gerektiği) ve 
yeniliklerin pazarda başarılı olabilmesinde ve 
toplumsal bir değere dönüştürülmesinde pazarlamanın 
nasıl bir rol üstlenmesi gerektiği çok iyi 
bilinmemektedir. Dolayıyla yeniliklerin 
sürdürülebilirliğini açıklamak ve yenilik sürecinde 
pazarlamanın etkisini ortaya koyabilmek için bu 
noktaların analiz edilmesi ve açığa kavuşturulması 
gerekmektedir. Buradan hareketle çalışma yenilik ve 
pazarlama ilişkisi ile pazarlamanın yenilik sürecindeki 
rolünü ve önemini incelemek üzere yapılandırılmıştır. 
Bu bağlamda öncelikle yenilik kavramı, boyutları, 
yeniliğin sürdürülebilir olması, pazarlama ve yenilik 
ilişkisi, pazarlama ve değer yeniliği incelenecektir. 

Yenilik Kavramı ve Sürdürülebilir Rekabete Etkisi 

Yenilik en genel anlamda, yeni ya da önemli ölçüde 
değiştirilmiş ürün, hizmet ya da sürecin bir pazarlama 
yönteminin ya da örgütsel yöntemin işletme içi 
uygulamalarda, dış ilişkilerde veya iş 
organizasyonunda uygulanması olarak 
tanımlanmaktadır (Oslo Manual, 2005). Başka bir 
tanımlama da ise yenilik, yeni ürün ve üretim 
sürecindeki fikir üretme, teknoloji geliştirme, üretim 
ve pazarlama faaliyetlerinin yönetiminden oluşan bir 
süreç olarak ifade edilmektedir (Trott, 2002: 12). 
Ulujin ve Weegeman (2001)’e göre yenilik, yeni bir 
şeyler yaratmak ve onu başarılı bir şekilde pazarda 
uygulamaya koymaktır. Elçi (2006: 2)’ye göre ise 
yenilik, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya 
dönüştürülmesidir. Literatürde yenilikle ilgili çok 
sayıda tanımlamanın olduğu görülmektedir. Ancak 
bütün bu tanımlamalar incelendiğinde yeniliğin en 
önemli dinamiğinin, ekonomik ve toplumsal bir değer 
yaratabilmek ve bunu da etkin bir pazarlama faaliyeti 
ile gerçekleştirmek olduğu görülmektedir. 

Yenilikler farklı açılardan çeşitli sınıflamalar tabi 
tutulmuştur. Bu sınıflamalardan en yaygın olarak 
kullanılanı yeniliğin alanlarına göre yapılan 
sınıflamasıdır. Alanlarına göre yenilik ürün yeniliği, 
hizmet yeniliği, süreç yeniliği ve pazarlama yeniliği 
olarak sınıflandırılmaktadır. Yeniliğin getirdiği 
değişim ve farklılığa göre de radikal (radical) ve 
artımsal/adımsal (incremental) yenilikler olarak 
sınıflandırılmaktadır. Radikal yenilikler, mevcut 
olmayan bir ürün, hizmet ya da sürecin ortaya 
çıkarılarak toplumsal ve ekonomik faydaya 
dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Radikal 
yeniliklerin çoğu zaman onu kullanan birey ya da 
toplumların davranışlarını ve yaşam tarzlarını 
değiştirebildiği gibi bazen de sektörel değişimleri 
beraberinde getirebilmektedir. Bu bağlamda radikal 
yenilikler işletmelerin uzun dönemli büyümeleri, 
yenilenmeleri ve rekabetçi yapıları üzerinde önemli 

bir güce sahip olmaktadır (Christiansen 1997; Leifer, 
2000: 2). 

Artımsal yenilikler ise mevcut ürün, hizmet ve 
süreçlerdeki kademeli iyileştirmeler, farklılıklar ve 
değişimler sonucu meydana gelen yeniliklerdir. 
Radikal ve artımsal yeniliklerin çoğu zaman 
birbirlerini tamamlayan bir sürecin parçası oldukları 
görülmekte; radikal bir yenilik olarak ortaya çıkan 
yeni bir ürün artımsal yeniliklerle geliştirilmekte ve 
pazara daha farklı ve yeni olarak sürülmektedir. 

Yenilikler teknolojik ağırlıklarına göre teknolojik ve 
teknolojik olmayan yenilikler olarak da 
sınıflandırılmaktadır. Yeni bir teknolojik gelişmeye 
bağlı olarak ya da mevcut teknolojinin kullanımıyla 
geliştirilen yenilikleri teknolojik yenilikler, 
teknolojinin ya hiç ya da çok az işin içine girdiği ürün, 
hizmet sunumu, personel yönetimi, çalışma biçimi ya 
da müşteri ilişkileriyle ilgili yenilikler ise teknolojik 
olmayan yenilikler olarak adlandırılmaktadır. 
Teknolojik yenilikler özellikle ürün tasarımında, 
üretim sürecinde, teknolojiye bağlı hizmet üretme ve 
sunmada kullanılırken, teknolojik olmayan yenilikler 
ise ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında, yönetim ve 
örgütlenmede gerçekleşmektedir. Bu paralel de 
yenilikler bazen teknolojik ve yönetimsel yenilikler 
olarak da sınıflandırılabilmektedir (Afuah, 2003: 14). 

Bu sınıflamaların dışında yenilikler örgütsel yenilik, 
toplumsal yenilik, yıkıcı ve destekleyici yenilik gibi 
farklı şekillerde de nitelendirilmektedir. Örgütü ve 
örgüt üyelerini ilgilendiren yeni bir ürün, hizmet, 
üretim süreci, üretim teknolojisi, yönetimsel sistem 
veya yapılar örgütsel yenilik olarak nitelendirilirken 
(Damanpour ve Evan, 1984; Zaltman, Duncan ve 
Holbeck, 1973), toplumun belirli ya da büyük kısmını 
ilgilendiren faaliyetlerin geliştirilerek toplum yararına 
yönelik uygulamalar toplumsal yenilik olarak 
isimlendirilmektedir. Daha önceki ürün ve hizmetlerin 
sunmuş olduğu değerlerden çok farklı değerler sunan 
ve öncekilerin etkisini ortadan kaldıran yenilikler 
yıkıcı (distruptive) yenilikler olarak tanımlanırken 
mevcut ürünlerin performansını artırmaya yönelik 
yenilikler ise destekleyici yenilik olarak 
tanımlanmaktadır (Christensen, 1997). 

İşletmeler yenilik faaliyetleri sonucunda rekabet 
avantajı yakalamakla kalmayıp bu rekabetçiliklerini 
sürdürülebilir hale de getirebileceklerdir. Bunu da 
yenilik sonucunda elde edecekleri verimlilik ve 
karlılık artışı, yeni pazarlara girme, mevcut 
pazarlardaki paylarını artırma ve çalışanların, 
hissedarların ve müşterilerin tatmin düzeyini 
yükseltme ile gerçekleştirebileceklerdir (Kuczmarski, 
1996: 9). İşletmelerin sürdürülebilir bir rekabet 
üstünlüğü yakalamalarında yenilik çabalarının 
yapacağı katkıları şu şekilde sıralamak mümkündür 
(Tidd vd., 2005: 8): 

1. Ürün, hizmet ve süreçlerde yenilikler yapmak, 

2. Rakipler için uygulanması güç olan karmaşık 
değişimler gerçekleştirmek, 
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3. Yeni fikri mülkiyetlerin yasal korumaya 
alınmasını sağlamak, 

4. Rekabetçi faktörlerin değişimini ve 
genişletilmesini kolaylaştırmak, 

5. Zamanlamayı doğru yapmak, 

6. Sağlamlık, 

7. Kuralları yeniden belirlemek, 

8. Süreçleri yeniden düzenlenmek ve  

9. Bir alandaki uygulamanın başka alanlara 
transfer edilmesini sağlamak. 

Bugün işletmeler için yeni pazarlara girebilmenin ve 
mevcut pazar payını koruyabilmenin yolunun yeni 
ürün ve hizmet sunmaktan geçtiği açıktır. Bu 
bağlamda ürün ve hizmetlerde sürekli bir yenilik 
yapmak, rekabetin odak noktasını ürünün fiyatından 
kalitesine, performansına ve estetiğine kaydırmıştır. 
Bu dönüşüm de yenilikçi işletmelere önemli avantajlar 
sağlamıştır. Rekabet açısından, ürün ve hizmetlerin 
üretim ve pazara sunuluş süreçlerinde yapılan yenilik 
ise işletmeler için stratejik bir rol oynamaktadır. 
Çünkü rakipler tarafından bilinmeyen veya henüz 
uygulanmayan yeni bir süreci yürürlüğe koyan 
işletme, güçlü bir rekabet avantajı kaynağına da sahip 
olmaktadır. Süreçlerle ilgili geliştirilen yenilikler, 
işletmeye rakiplerine oranla daha iyi, ucuz, kaliteli ve 
hızlı hizmet sunmayı beraberinde getirmektedir. 
Ayrıca işletmenin bir pazara sunduğu ürün ve hizmet 
ile bunların üretim ve sunuş biçimlerini, başka 
pazarlara da uyarlayacak şekilde yaptığı değişiklik ve 
yenilikler de önemli rekabetçi kazanımlar 
sağlayabilmektedir (Uzkurt, 2008: 16). 

Yenilik Sistemlerindeki Dönüşüm 

Yenilik sistemleri 1980’li yıllara kadar özellikle 
bilimsel araştırma, teknolojik gelişme ve pazarın 
ihtiyaçlarını belirleme süreçlerinden oluşan doğrusal 
bir yapıya sahipti. Ancak bu yıllardan sonra yenilik 
sürecinin içe kapalı bir yapıdan çıkarılıp dışa açık ve 
bir çok aktörün dahil olduğu interaktif bir etkileşim 
içerisinde gerçekleşmesi gerekliliğinden hareketle, 
sistemik ve öğrenen ağ yapılarına dayanan yenilik 
sistemleri geliştirilmeye başlandı. Bu bağlamda 
yenilik sistemlerinin günümüze kadarki gelişimi 
incelendiğinde temelde dört farklı yenilik sisteminden 
söz etmek mümkündür. Bu sistemler, doğrusal 
sistemler, eş zamanlı bağlantı sistemleri, interaktif 
sistemler, sistemik ve öğrenen ağ sistemleridir. 1960’lı 
yıllara kadar uygulanan yenilik sistemleri daha çok 
firma merkezli olup pazarlama, Ar-Ge ve üretim gibi 
fonksiyonlara odaklanırken daha sonraki yıllarda 
geliştirilen sistemlerde bu fonksiyonların firmanın 
sosyal, ekonomik ve politik çevresiyle de 
etkileşiminin kaçınılmaz olduğunun farkına 
varılmıştır. Bundan dolayı, özellikle 1980’li yıllardan 
sonraki yenilik sistemlerinde firmanın dış çevreyle 
bağlantısına önem verilmiş ve yenilik, ekonomi, 
işletme yönetim stratejisi ve örgütsel davranış 
çerçevesinde incelenmeye başlanmıştır. Bu yönüyle 
kapalı yenilik sistemlerinden, ağ odaklı ve pazar yönlü 
sistemik ve öğrenen açık yenilik sistemlerine 
geçilmiştir (Chesbrough, 2003: 26). Yenilik 
sistemlerinin gelişim süreci ve özellikleri Tablo 1.’de 
gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Yenilik modelleri ve özelliklerinin karşılaştırması 
Model Çıkış noktası Özellikleri 
Doğrusal modeller 1 Bilimsel ve Teknolojik 

gelişme 
*Ar-Ge faaliyetleri ön plandadır 
*Ar-Ge neye karar verirse o üretilir ve pazara sunulur 

Doğrusal modeller 2 Pazarın ihtiyaçları *Pazarın ihtiyaçları yeniliklerin kaynağıdır 
*Ar-Ge pazarın ihtiyaçlarına cevap vermede reaktif 
bir role sahiptir. 

Eş zamanlı ilişki 
modelleri 

Pazarlama ve Ar-Ge  *Pazarlama ve Ar-Ge birlikte çalışır 
*Pazarlama, Ar-Ge ve üretim arasında eş zamanlı 
iletişim ve bilgi paylaşımı vardır 

İnteraktif modeller Pazarın ihtiyaçları ve 
teknolojik gelişmeler 

*Teknolojinin itici ve pazarın çekici gücü birlikte 
dikkate alınır 
*Pazarlama, Ar-Ge, ve üretim ile bilim ve pazar 
arasında interaktif bir iletişim vardır. 

Sistemik ve öğrenen ağ 
modelleri 

Çevresel faktörler *Bilim ve pazarın dışında diğer çevresel faktörler de 
dikkate alınır. Sistem kendini yenileyen, esnek ve 
öğrenen bir yapıya sahiptir. 

*İnteraktif ilişkiler ön palandadır. 
 

Kaynak: Trott (2002: 20), Maylor (2001: 87), Rothwell (1992)’den uyarlanmıştır. 
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Sistemik ve öğrenen ağ sisteminin en önemli 
özellikleri arasında, sürecin unsurları arasındaki 
interaktif ilişkilere önem vermesi, işletmenin özellikle 
çevreyle sürekli bir iletişim halinde olması ve yeniliği 
geliştiren ve öğrenen bir sistemin kurulmasını 
öngörmesi yer almaktadır (Şekil 1). 

Ağ yapılı yenilik sistemlerinde yenilikler, firma içi ve 
dışı birçok faktörün etkileşim içinde olduğu daha 
kompleks bir ortamda gerçekleşir. Bu ortamdaki 

ilişkiler ve etkileşimler birbirinden bağımsız olmayıp 
aksine birbirleriyle bağımlı ve uyumlu olarak 
yürütülür. Sistemde yeniliğin alt süreçlerindeki 
belirsizlikler, faktörler arasındaki ilişkiyi sürekli ve 
interaktif hale getirir. Sisteme üye olan ve sürece katkı 
yapan her bir aktör bir öncekine geri beslemelerde 
bulunur ve özellikle dış çevreden gelen sinyaller ve 
değişen talepler sürecin dinamik bir yapı kazanmasına 
neden olur (Elçi, 2006: 22). 

 
Şekil 1. Sistemik ve Öğrenen Yenilik Sistemi 

  

Sistemik ve öğrenen ağ sistemleri bugün birçok 
ülkenin ulusal yenilik sistemleri için kavramsal bir 
zemin oluşturmaktadır. Bu özellikteki ulusal yenilik 
sistemlerinin etkinliği ve başarısı sistem içerisindeki 
aktörlerin interaktif etkileşimine ve dışarıyla olan 
ilişki gücüne bağlı olarak değişmektedir. 

Yenilik Sürecinde Pazarlamanın Rolü ve 
Pazarlamayı Zorunlu Kılan Faktörler 

Hızla değişen çevresel şatlarda ve yoğunlaşan rekabet 
ortamında işletmelerin ayakta kalabilmeleri, pazar 
paylarını koruyabilmeleri ve rekabet üstünlüğü 
yakalayabilmeleri için kullanılan en önemli araçlardan 
birisi yenilik olmuştur. Bu yönüyle yenilik 
işletmelerin problemlerine çözüm üretme, çevredeki 
değişimlere karşılık verebilme, onlara adapte olabilme 
ve çevresel faktörlerdeki değişimlerle ortaya çıkan 
fırsatları değerlendirebilmenin en önemli dinamiği 

haline gelmiştir. Ancak pazara sunulan yeni ürün ve 
hizmetlerin başarılarının günümüzde çok düşük 
oranlarda olduğu da bilinmektedir. Bu da yenilikte 
pazarlamanın kilit rol oynadığını ortaya koymaktadır. 

Sosyal, kültürel, demografik, ekolojik ve ekonomik 
alanlarda yaşanan değişimler çoğu zaman tüketicilerin 
yaşam tarzlarını ve davranışlarını, istek ve 
ihtiyaçlarını tamamen ya da kısmen değiştirmektedir. 
Bazen de bu değişimler mevcut ürün ve hizmetlere 
olan ihtiyacı ortadan kaldırabilmektedir. Dolayısıyla 
bu değişimler ve ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar 
pazarlama için yeni pazar fırsatları oluşturmaktadır. 
Yeni ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarının karşılanması 
bazen mevcut ürün ve hizmetlerde revizyonlar ya da 
geliştirmeler yapmakla bazen de tamamen yeni ürün 
ve hizmet üretmekle mümkün olmaktadır. Bu da 
üretilecek yeni ürün ve hizmetlerin başarısı için çıkış 
noktasının Ar-Ge değil pazarın (tüketici istek ve 
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ihtiyaçlarındaki değişimin) olması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. İşletmelerin değişen tüketici istek ve 
ihtiyaçlarına karşılık verecek yeni ürün ve hizmet 
üretmelerinde rakiplerinden önce davranmalarının 
rekabet üstünlüğü açısından önemli olduğunu 
vurgulamak gerekmektedir. 

İşletme ve pazarlama açısından yenilik yapmayı 
zorunlu hale getiren değişimleri temelde üç kategoride 
toplamak mümkündür. Bunlar: 

• Sınırların kalkması, 

• Müşteri beklentilerinin ortadan kalkması, 

• Değişim hızının artmasıdır (Doyle ve 
Bridgewater, 1998: 3). 

Sınırların Kalkması 

Günümüzde sınırların üretim, bilgi ve enformasyon 
teknolojilerindeki ilerlemeler, ülkeler arasındaki 
ekonomik ve siyasi anlaşmalar ve bölgesel işbirlikleri 
sayesinde önemli ölçüde kalktığı görülmektedir. 
Sınırların kalkması bir taraftan işletmeleri birbirleriyle 
daha çok işbirliği yapmaya iterken diğer taraftan da 
küresel rekabeti artırmada önemli bir itici güç 
olmuştur. Enformasyon teknolojisinin gelişimine bağlı 
olarak da ticari anlaşmalar hızlanmış ve ticari 
işbirlikleri artmıştır. Bu da küresel rekabet için daha 
dinamik ve zorlu bir ortam yaratmıştır. 

Coğrafi sınırların yanında sektörler arasındaki 
sınırların da önemli ölçüde kalktığı görülmektedir. 
Sektörlerin önemli oranda ticari işbirlikleri 
gerçekleştirmeleri ise sınırların kalktığının en önemli 
kanıtını oluşturmaktadır.  

Sektörel teknolojik farklılıkların da önemli oranda 
azaldığı görülmektedir. Günümüzde rahatlıkla bir 
sektörde kullanılan teknoloji belirli değişiklik ve 
uyarlamalarla başka sektörlerde de kullanım alanı 
bulabilmektedir. Bu da önemli ölçü de yüksek 
teknolojinin hızlı gelişimine bağlı bulunmaktadır. 

Müşteri Beklentilerinin Artması 

Bir yandan değişen çevresel koşulların tüketiciler de 
yarattığı yeni ihtiyaçlar diğer taraftan da bu 
değişimlere cevap vermek üzere firmalar tarafından 
sunulan yeni ürün ve hizmetler müşterilerin 
beklentilerini önemli ölçüde yükseltmiştir. 
Tüketicilerdeki beklentinin yükselmesi artık ürün ve 
hizmetlerin kişiye özel hale üretilip sunulmasını da 
beraberinde getirmiştir. 

Müşteri beklentilerindeki artışı karşılamak için 
işletmelerin her geçen gün daha yeni, farklı ve orijinal 
ürün ve hizmetlerle cevap hazırlamalarını zorunlu 
kılmaktadır. Bu zorunluluk ulusal ve uluslararası 
pazarlardaki rekabetin de en önemli dinamiği haline 
gelmiştir. İşletmeler de ürün ve hizmetlerdeki bu 
çeşitliliği karşılayabilmek için daha fazla çalışma 
sermayesi ihtiyaç duymaktadırlar. Bu da 
işletmelerdeki nakit akışı üzerinde bir baskıya neden 
olmaktadır. Üretim ve dağıtımdaki teknolojik 
gelişmeler işletmeleri sipariş üzerine üretime 

yöneltmiştir. Sipariş üzerine üretimde rekabet avantajı 
yakalayabilmenin en önemli aracını ise sipariş ve 
teslim sürelerinin mümkün olduğu kadar kısaltılması 
oluşturmaktadır. 

Değişimin Hızı 

Tüketicide, teknolojide ve yönetim tekniklerinde 
yaşanan değişimler endüstrilerin ve pazarların da hızlı 
değişimine yol açmıştır. Değişimin hızının artması 
üretilen yeni ürün ve hizmetlerin yaşam ömürlerini de 
kısaltmış ve işletmeleri sürekli yenilik yapmak 
zorunda bırakmıştır. Değişimler sadece ürünlerde 
değil, dağıtım, iletişim ve satış gibi pazarlamanın 
diğer alanlarında da zorunlu hale gelmiştir. 

Tüketici davranışlarını etkileyen değişimler karşısında 
pazar payını ve kar marjını koruyabilmek için 
işletmelerin, tüketicilere sürekli yeni değerler sunması 
bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak tüketicilere 
sunulacak yeni değerlerin sadece ürün ve hizmetlerle 
sınırlı kalmayıp markadan sosyal değere kadar çok 
geniş yelpazede gerçekleştirilmesi de bir gerekliliktir. 
Bunun için de güçlü ve dinamik bir pazarlama 
departmanı ve pazarlama programlarını uygulamaya 
yardımcı olacak yenilik stratejisi, yönetim desteği ve 
yenilikçi örgütsel yapı ve örgütsel kültür 
gerekmektedir (Damanpour, 1991; Tidd vd., 2003: 
469; Zangwill, 1993: 58; Trott, 2002).  

Yenilikleri ticarileştirme sürecinde dış çevreyle 
etkileşimin sağlanması için pazarlama kaçınılmazdır. 
Ancak pazarlama, hem yeniliklerin 
ticarileştirilmesinde hem de yeniliklere değer 
kazandırılmasında, kendi dinamiklerinde de yenilikçi 
olmak zorundadır. Bugün ürün ve hizmetlerde, 
örgütlenmede ve diğer alanlarda yenilik yapmak 
önemli olmakla birlikte işletme, pazarlama 
çabalarında da farklılık, rekabet üstünlüğü ve değer 
yaratacak bir takım yeniliklere de yönelmelidir. Bu 
çerçevede pazarlamanın yenilik alanlarını şu şekilde 
sıralama mümkündür; 

 Pazarlama anlayışı, 

 Ürün tasarımı, 

 Fiyatlama, 

 Tutundurma, 

 Dağıtım, 

 Paketleme, 

 Pazar araştırması, 

 Müşteri ilişkileri, 

 Ürün ve hizmetlerin sunumu, teşhiri 
(perakendecilik) 

 Elektronik pazarlama, 

 Aracı ve tedarikçilerle kurulan işbirlikleri, 
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 Konumlandırma, 

 Pazar yaratma ve geliştirme, 

 Satış teknikleri, 

 Marka yaratma, 

 Stratejik işbirliği,  

 İş modelleri ve ağ yapıları (network) (Uzkurt, 
2008: 76). 

Yeniliklerin Etkin Pazarlanması için Pazar Odaklı 
Kültürün Gerekliliği 

Pazarlamanın, yeniliklerin ticarileştirilmesindeki 
başarısı ancak güçlü bir pazar odaklı kültürün 
yerleşmesiyle mümkün olacaktır. Çünkü yeniliklerin 
pazardaki performansı, pazarın istek ve ihtiyaçları ile 
bunlardaki değişimin doğru ve zamanında analiz 
edilmesi ve tanımlanmasına bağlı olacaktır. Bu 
nedenle pazardaki değişimleri izleyen ve gerekli 
enformasyonu sağlayan bir bilgi sistemini de içine 
alan pazar odaklı bir kültür yenilikler için 
kaçınılmazdır. 

Pazar odaklı bir kültürün işletmede yerleşmesi 
müşteriler, aracılar, tedarikçiler ve rakiplerle işbirliği 
yapmasını ve çalışanların bilgi üretme ve paylaşma 
sürecine katılmasını sağlayacaktır. Yeniliklerin 
pazardaki başarısı için oluşturulması gereken pazar 
odaklı stratejinin üç temel bileşeni bulunmaktadır. 
Bunlar: 

* Dinamik bir müşteri odaklılık stratejisi; 

 Müşterilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, 

 Yenilikçi çözümler, 

 Kaliteli ürünlerle maksimum müşteri tatmini, 

 Uzun dönemli perspektif 

* Etkili bir örgüt sistemi; 

 Temel süreçlerin inşası, 

 Fonksiyonel takımların çapraz işbirliği, 

 Ağ kurma ve işbirlikleri oluşturma, 

 Güçlü marklar yaratma. 

* Örgütsel bağlılığı yüksek ve yetenekli çalışanlar; 

 Vizyon sahibi lider, 

 Yenilik-personel odaklı, 

 Beceri- eğitim ve geliştirme, 

 Motivasyon- örgüte bağlılık, 

 Yetkilendirme- süreç merkezli (Doyle ve 
Bridgewater, 1998: 10–12). 

Pazar odaklı strateji geliştirebilmek için öncelikle 
işletmenin, müşterilerinin isteklerini, ihtiyaçlarını ve 
sorunlarını sürekli dinleyen ve onları anlama ve 
yorumlama konusunda yardımcı olan bir yeteneğe 
sahip olması gerekmektedir. Daha sonra müşterinin 
değişen ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümlerin 
üretilmesi gerekmektedir. Çünkü müşterilerin tercihini 
etkileyen ürün ya da hizmetin kendisinden ziyade, bu 
ürün ve hizmetlerle birlikte sunulan çözümler ve 
faydalardır. Buna paralel olarak müşteriye sunulacak 
faydada kaliteden taviz verilmememsi önemlidir. Son 
olarak da işletmelerin bu yenilikçi değer sunma 
anlayışlarında kısa vadeli değil uzun vadeli bir 
perspektife sahip olmaları gerekmektedir.  

Pazar odaklı bir yenilik için önemli bir diğer unsur da 
sistemdir. Sistem, iç ve dış çevreyle etkileşimi yüksek 
bir örgütsel yapıyı ifade etmektedir. İşletmenin, 
müşterilerin sorunlarına hızlı ve uygun çözümler 
üretebilmesi için yenilikte, müşteri hizmetleri ve 
desteği gibi temel süreçlerde etkin bir yapı 
oluşturması gerekmektedir. Bu da bir taraftan işletme 
içerisindeki fonksiyonlar arası işbirliğini diğer taraftan 
da aracı ve tedarikçilerle koordinasyonu sağlamak 
üzere kurulan ağlarla gerçekleştirilebilecektir. Nihai 
tüketiciler tarafından tercih edilen ve sadakat 
oluşturan güçlü markaların yaratılması ise işbirlikleri 
içerisindeki güç ve kontrolünün sürekli olması için 
kaçınılmazdır. 

Pazar odaklı yenilik için örgütsel bağlılığı yüksek, 
becerikli, yetenekli ve kapasiteli çalışanların varlığı da 
oldukça önemlidir. Bu özelliklere sahip çalışanların 
varlığı ise önemli oranda vizyon sahibi ve bu 
vizyonunu çalışanlarla paylaşabilen ve onlara ilham 
verebilen liderlerin varlığına bağlıdır. Bu vizyon aynı 
zamanda çalışanların örgüte bağlılığını da 
artırabilecektir. Bununla birlikte çalışanların eğitimi, 
geliştirilmesi ve becerilerini etkin bir şekilde 
kullanabilmeleri için onların yetkilendirilmesi de 
örgütsel bağlılık üzerinde olumlu bir takım etkiler 
yaratacaktır. 

Yenilik süreci bilgi temeline dayalı olduğu için bilgi 
üretimi, bilginin dışarıdan temin edilmesi, dışa açık 
olma ve çevreyle işbirliği sağlama önemlidir. Bu bilgi 
ve enformasyon sürecinde, yeniliğin en önemli 
kaynaklarından olan pazarın diğer aktörleri ve 
tüketiciler ile iletişimi sağlayan pazarlamaya önemli 
görevler düşmektedir (Von Hippel, 2003: 3). Bu 
görevin yerine getirilebilmesi ise yine pazar odaklı bir 
yenilik sürecini kaçınılmaz kılmaktadır. 

Yeniliklerin Sürdürülebilirliği Sorunu ve 
Pazarlama Yeniliği Açılımı 

Yenilik yapan firmaların en önemli sorunlarından 
birisi de yenilikle yakalanan performansın 
sürdürülebilir olmamasıdır. Çünkü yenilikçi küçük 
firmalar bütün risklerine ve maliyetlerine katlanarak 
yenilik yapmakta ancak çoğu zaman büyük firmalar 
bu yeniliklerden daha fazla gelir elde 
edebilmektedirler. Günümüzdeki bilgi ve 
enformasyon teknolojisi ile yüksek teknoloji, yeni 
ürünlerin çok kısa süre de taklit edilmesini 
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kolaylaştırmakta ve yetersiz fikri mülkiyet hakları 
düzenlemeleri de bu sürece katkıda bulunmaktadır. 
Dolaysıyla bu durum yenilik yapan işletmelerin 
önemli oranda yenilik konusunda isteksiz 
davranmalarına yol açabilmektedir. Bunu aşmanın en 
önemli yollarından birisi, fikri mülkiyet haklarının 
koruma altına alınmasıyla ilgili yasal düzenlemeler 
olmakla birlikte, bunun da bazı durumlarda etkisiz 
kaldığı görülmektedir. Bu nedenle etkin pazarlama 
çabalarıyla yeniliklerin sürdürülebilirliğini sağlamak 
gerekmektedir. Geliştirilecek rekabetçi pazarlama 
çabaları sayesinde, pazar payının önemli bir kısmının 
kapsanması ve müşteri sadakatinin yaratılması 
sağlanarak yeni ürünlerle ilgili taklit ve benzetimlerin 
pazara girmesi engellenebilir. Sürdürülebilirlik için 
aynı zamanda marka değeri oluşturmak ve marka 
sadakati yaratmak da etkili olacaktır. Sadakat düzeyi 
yüksek markayla pazara sunulan yeni ürünlerin 
taklitlerinin, pazara girmesi de bu sayede önemli 
ölçüde engellenebilecektir. 

Yeniliklerin pazardaki başarısı için tüketicilerin yeni 
ürün ve hizmetleri benimseme hızlarının da 
geliştirilecek pazarlama stratejilerinde dikkate 
alınması gerekmektedir. Çünkü yeniliklerin yayılması 
ve benimsenmesi sosyal bir sistem içerisinde 
gerçekleşir. Bu bağlamda yeniliğin yayılması, 
yeniliklerin bir sosyal sistemin üyeleri arasında, belirli 
bir zaman içerisinde ve bir takım kanallarla iletilmesi 
veya paylaşılmasını ifade etmektedir (Rogers, 1995: 
5). Sosyal sistemin üyeleri yayılma sürecinde, 
yeniliklere ilişkin bilgilerini diğer üyelerle paylaşarak 
ve diğer üyelerden belirli bilgiler sağlayarak, yenilikle 
ilgili belirsizliklerin giderilmesini de sağlamış olurlar. 
Bu süreçte üyeler arasında sürekli olarak yeni fikirler 
ve mesajların paylaşıldığı gözlenir. Yeniliklerin sosyal 
sistem içerisindeki yayılma sürecinde; yayılmaya 
konu olan yenilik, yeniliğin gerçekleştiği sosyal bir 
sistem, iletişim kanalları ve zamanın temel dinamikler 
olduğu göze çarpmaktadır (Rogers, 1995: 10). 

Yeniliklerin sosyal sistem içerisinde toplumun üyeleri 
(tüketiciler) tarafından benimsenerek yaygınlaşması 
hiç şüphesiz eşit düzeyde olmayacak her bir tüketici 
grubu için farklı sürelerde benimsenecektir (Rogers, 
1995: 252). Ancak firma tarafından pazara sunulan 
yeniliklerin benimsenmesinin uzun zamana yayılması 
geri dönüşüm açısından bazı sıkıntılar 
doğrulabilecektir. Bu nedenle bu sürecin mümkün 
olduğu kadar çeşitli pazarlama taktikleriyle 
kısaltılması gerekmektedir. Bu nedenle yeniliklerin 
yayılmasını etkileyen faktörlerin bilinmesi ve bu 
faktörlerin etkilerine göre yeni ürünlerin pazarlanma 
sürecinde çözümlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Yeniliklerin yayılmasını etkileyen faktörleri Rogers 
(1995: 2007), Nispi avantaj, Uyumluluk, Karmaşıklık, 
Denenebilirlik ve gözlemlenebilirlik olarak 
sınıflandırmıştır. 

Nispi avantaj (Relative advantage), yeniliğin 
alternatiflerine veya mevcutlara göre benimseyen 
birey ve örgüt tarafından algılanan faydalar olarak 
tanımlanırken uyumluluk (Compatibility), yeniliği 
benimseyen birey ve organizasyonun var olan değer 

ve inançlarıyla, geçmiş deneyimleri ve potansiyel 
ihtiyaçlarıyla olan uyumunu ifade etmektedir. 
Karmaşıklık (Complexity) ise yeniliğin kullanım ve 
anlaşılmasındaki algılanan nispi zorluk derecesidir. 
Denenebilirlik (Trialability), yeniliğin henüz 
kullanımdan önce benimseyiciler tarafından belirli 
sınırlar içerisinde tecrübe edilmesinin bir derecesidir. 
Gözlemlenebilirlik (Observability) ise yeniliğin 
sonuçlarının görülebilirliğini ifade etmektedir. 
Yeniliklerin benimsenme ve yayılma süresini 
kısaltmak için bu faktörlerin dikkate alınması ve yeni 
ürün ve hizmetle ilgili olarak bu faktörlere ilişkin yeni 
çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. 

Pazarlamanın Yenilik Dinamiği: Değer Yeniliği 

Çevresel değişimler çoğu zaman tüketici 
ihtiyaçlarında önemli değişimler meydana getiriler. Bu 
değişimler, pazarlamacılar için birer pazar fırsatı 
olarak değerlendirilmelidir. Pazarlamacılar değişimler 
sayesinde oluşan yeni pazar fırsatlarına karşı bir takım 
yeni ürün hizmet ve çözümler üreterek cevap veririler. 
Pazarlamacıların hazırladığı bu yeni cevapların 
başarısı, pazarda oluşan ihtiyaçlara uygun değerler 
üretmekle mümkün olacaktır. Bu bağlamda her 
yeniliğin, kullanıcısına yeni bir değer sunmasının 
kaçınılmazlığı ortaya çıkmaktadır. Aksi takdir de yeni 
bir değer sunmayan yeniliklerin pazarda başarılı olma 
şansı çok düşük olacaktır. 

Kim ve Maugborgne (2004) değer ve yenilik 
kavramlarını birleştirerek, rekabet avantajı sağlamada 
önemli bir araç olarak kullanılabilecek değer yeniliği 
kavramını ortaya çıkarmışlardır. Değer yeniliğinin 
rekabetçi üstünlükteki gücü, yenilik olmadan değerin, 
değer olmadan da yeniliğin çok anlamlı olmayacağı, 
varsayımından kaynaklanmaktadır.  

Değer yeniliği, müşterilere yeni ürün ve hizmetlerle 
birlikte üstün değerler sunmanın yolu olarak 
görülebilir. Bu yönüyle teknolojik yeniliklerden 
etkilenmekle birlikte bazen de teknolojik olmayan 
yenilikler de olabilmektedir. Stratejik bir kavram 
olarak kabul edilen değer yeniliği sürecinde diğer 
firmaların değer üretme yeteneklerinin de dikkate 
alınması ve onların ürettiği yeni değerlerle firmanın 
kendi değerlerini birleştirmesi sinerjik bir etki 
yaratabilecektir. Bu da dışa açık bir yenilik stratejisini 
gerektirmektedir (Kim ve Maugborgne, 2004). 

Değer yeniliğini önemli hale getiren ve firmaları buna 
teşvik eden faktörleri; 

 Müşterilerin güçlü hale gelmesi,  

 Enformasyonun ve enformasyon teknolojilerinin 
karmaşık ve gelişmiş olması,  

 Global yatırımcıların artması ve yerel pazarlarda 
güçlenmesi,  

 Pazar yerlerinin daha karmaşık ve sofistike hale 
gelmesi,  
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 Örgütsel yönetimde bürokratik anlayıştan sade 
yönetim anlayışlarına geçilmesi şeklinde sıralamak 
mümkündür (Mohanty, 1999). 

Kotler vd. (2002: 19),  işletmenin ve pazarlamanın 
üreteceği değer dinamiklerini/sürücülerini üç grupta 
toplamış ve bunlar için gerekli olan işletme yetenek ve 
kapasitelerini belirlemeye çalışmalardır (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Değer Yaratmada Uzmanlaşmak için Gerekli Dinamikler ve İşletmenin 
Sorumlulukları 
Değer Dinamikleri İşletmenin Sorumlulukları 

Müşteri değeri 

 Müşteri merkezli bir şirket olarak faaliyet göstermek 
 Müşteri değeri ve tatmini üzerine odaklanmak 
 Müşteri tercihlerine uygun dağıtım kanalı geliştirmek 
 Pazarlama skor tablosunu da dikkate alarak yönetmek ve 

gelişmek 
 Müşteri yaşam boyu değeri üzerinden kâr etmek 

Temel yetenekler 

 Başkalarının daha iyi, hızlı ve ucuz yaptığı işlerde 
onlardan yararlanmak (outsourcing) 

 “En iyi pratikleri” örnek almak (benchmarking) 
 Yeni rekabetçi üstünlükler bulup geliştirmek 
 Sürece katkısı olan takımlar arasındaki çapraz işbirliğini 

yönetmek 
 Pazaryeri kadar siber pazarda da (İnternet ortamı) etkin 

olmak 

İşbirliği ağları 
(network) 

 Paydaşların çıkarlarını dengeleme üzerine odaklanmak 
 Şirketin işbirlikçilerini ödüllendirmede cömert olmak 
 Çok az tedarikçi kullanmak ve onları da işbirlikçilere 

dönüştürmek 
(Kaynak: Kotler vd., 2002: 19) 

 

Değer dinamiklerinin ilki olan müşteri değeri, ürün ve 
hizmetlerin özelliklerini, faydalarını ve maliyetlerini 
birlikte değerlendiren ve aralarındaki oransal ilişkiyi 
ortaya koyan bir kavram olarak tanımlanmış ve 
müşteri tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden 
birisi olarak kabul edilmiştir (Day, 1994; Daniels, 
2000). Müşteri değerinin en önemli özelliği, müşteriye 
işletme tarafından sunulan değerlerin ne olduğuyla 
değil, sunulan bu değerlerin müşteri tarafından nasıl 
algılandığıyla ölçülmesidir (Khalif, 2004; Woodruff 
ve Gradial, 1996). Bu bağlamda müşteri değeri 
yaratmada önemli olan müşteri beklenti ve 
ihtiyaçlarının ne olduğunun tespit edilmesi ve bunların 
maksimum düzeyde karşılanmasını sağlayacak 
değerlerin rakiplerden daha etkin ve hızlı 
üretilmesidir. Bunu yapabilmek ise hem müşteriler 
hem rakipler hem de müşterileri etkileyen çevresel 
şartlarla ilgili bilgilerin elde edilmesi ve bunların 
müşteriye en iyi cevabı hazırlayacak şekilde işletme 
içerisinde yorumlanması ve paylaşılmasıyla 
mümkündür (Uzkurt ve Torlak, 2007). Bu da 
işletmenin etkin müşteri değeri yaratma çabalarının 
odağına pazar yönlü olmayı ve öğrenmeyi 
yerleştirmesini kaçınılmaz kılmaktadır (Slater ve 
Narver, 1994; Baker ve Sinkula, 1999). 

İşletmenin sahip olduğu temel yetenekleri üzerine 
odaklanması ve diğer alanlara kaynak ve emek 
ayırmaması daha faydalı olabilecektir. Çünkü 
işletmeni sahip olduğu yetenekler sayesinde rekabet 
gücü elde etmesi ve bunu koruması daha olasıdır. 
Üçüncü değer dinamiği olan işbirliği ağları sayesinde 

işletme rakipler, aracılar ve tedarikçilerle daha güçlü 
ilişkiler geliştirebilecek ve sağlam bir bilgi alışverişi 
alt yapısı oluşturabilecektir. İşletme bu sayede 
sağladığı bilgileri kendi tecrübe ve yetenekleriyle 
birleştirip daha rekabetçi stratejiler üretebilecektir. 

Kotler vd., (2002: 28) ürün ve hizmetlerle birlikte 
müşteriye sunulacak değerlerin etkinliğinin artırılması 
için işletmenin müşteri ilişkileri yönetimin, iç 
kaynakların idaresi ve işbirliklerin yönetimi 
konularına önem verilmesi gerektiğinin altını 
çizmişlerdir. Bu çerçevede müşterileri rakiplerden 
daha iyi tatmin edecek firma için değil müşteri için 
önemli ve gerçek değer taşıyan değer önerilerinin 
etkin bir şekilde sunulması ve yeni değerler üretilmesi 
aynı zamanda çağdaş pazarlamanın bir gereği olarak 
da karşımıza çıkmaktadır (Tek, 2001; 2006: 56). 

Yukarıdaki açıklamaları da dikkate aldığımız da değer 
üretme ve bunları müşterilere sunma faaliyetlerinin 
başarısının, etkin bir pazarlama stratejisinin varlığı ile 
mümkün olacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
belirlenecek pazarlama stratejilerinde girilecek 
pazarlar, pazardaki müşterilerin özellikleri ve 
pazarlama karması elemanlarında farklılıklar yaratarak 
bu farklılıkların rekabet üstünlüğü sağlamasına, 
büyüme ve değer yaratma fırsatlarını 
değerlendirebilme gücüne dikkat etmek gerekmektedir 
(Doyle, 2003: 111–117). 

Değer yaratmada başarı sağlamanın önemli 
dinamiklerinden bir diğeri de hitap edilen her bir 
müşteri grubu için yaratılacak değerlerde de 
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farklılıklar/yenilikler yaratarak rekabet üstünlüğü elde 
etmektir. Değer alanları oldukça farklı olabilir. 
Önemli olan hangi müşteri grubunun, sunulan ürün ve 
hizmetin hangi özelliğine daha çok önem verdiğini ve 
ihtiyaç ve beklentilerinin hangi yönde olduğunu tespit 
edip bunlara ilişkin değer yaratmaya çalışmaktır. Bu 
bağlamda bazı müşteriler için fonksiyonel kullanıma 
ilişkin değer yaratmak gerekirken bazı müşteriler 
içinse marka ve kalite değeri yaratmak daha uygun 
olacaktır (Uzkurt, 2008; 82). 

Sonuç 

Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen ürün ve 
hizmetlerin önemli bir bölümünün pazarda başarısız 
olduğu görülmektedir. Bu başarısızlıkta ise yenilik 
sürecinde pazarlamanın öneminin anlaşılamamasının 
ve yenilikçi pazarlama stratejilerinin 
geliştirilememesin rolü büyüktür. Çünkü her yeni ürün 
ve hizmetin kullanıcısına yeni bir takım değerler 
sunması ve onların yeni ihtiyaçlarına maksimumum 
düzeyde cevap vermesi gerekmektedir. Kullanıcısının 
istek ve ihtiyaçları dikkate alınmadan Ar-Ge ürünü 
olarak geliştirilen yeniliklerin de pazardaki başarısının 
düşük olması kaçınılmaz olmaktadır. Dolayısıyla 
yenilik faaliyetlerinin başlangıç noktası tüketici istek 
ve ihtiyaçlarının belirlenmesi olarak ortaya konulursa, 
hem üretilecek yenilikler tüketicilere daha fazla değer 
sunacak düzeyde olacak hem de bunların pazardaki 
başarı şansı yüksek olacaktır. 

Daha önceki yenilik modellerinin çıkış noktası Ar-Ge 
idi. Ancak yeni ürünlerin pazar başarısının düşük 
olmasının ortaya çıkmasıyla birlikte bu sürecin pazar 
merkezli olması gerekliliği ve süreç içerisindeki 
unsurlar arasında sürekli interaktif bir iletişimin 
olması gerektiği anlaşıldı. Dolayıyla günümüz yenilik 
modellerinin, sistem içerisindeki unsurların iletişimine 
dayalı ve pazarı dikkate alan ağ yapılı bir sistem 
olarak oluşturulduğu görülmektedir. Bu sistem yenilik 
sürecini içe kapalı bir görünümden uzaklaştırıp dışa 
açık hale getirmiş ve dışarıdaki yeni gelişmelerin de 
sürece katılımını ve sistem içerisindeki bütün 
aktörlerin interaktif bir etkileşimini beraberinde 
getirmiştir. Bu da yeniliklerin daha hızlı 
yapılabilmesine imkan sağlamıştır. 

Sınırların kalkması, müşteri beklentilerinin 
yükselmesi ve teknolojik değişimin hızlanması sonucu 
pazarlama uygulamalarında da yenilik kaçınılmaz 
olmuştur. Çünkü bu değişimler tüketicilerin yaşam 
tarzlarında ve ihtiyaçlarında önemli değişimleri de 
beraberinde getirmiştir. Bu da işletmeler için yeni 
pazar fırsatları ortaya çıkarmıştır. Ancak işletmelerin 
bu yeni pazar fırsatlarını değerlendirmeleri rekabet 
gücü yüksek yeniliklerle mümkün olmaktadır. 
Gerçekleştirilecek yeniliklerin rekabetçi bir avantaj 
sağlayabilmesi ve sürdürülebilir olması önemli 
oranda, tüketicilerin değişime bağlı olarak hissettikleri 
yeni ihtiyaçlarına en uygun cevabın verilebilmesine 
bağlıdır. Bunun için de yeniliklerin pazar odaklı bir 
anlayışla geliştirilmesi ve pazara sunulması 
gerekmektedir. 

Pazar odaklı yenilik anlayışının en temel dinamiğini 
ise pazardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına 
yönelik olarak yeni değerlerin sunulması 
oluşturmaktadır. Yeniliklerle birlikte yeni değerlerin 
sunulması önemli ölçüde pazarlama karması 
elemanlarında ve uygulamalarında yenilikler 
yapmakla mümkün olabilecektir. Dolayısıyla 
yeniliklerin ticari başarısı için bir yandan etkin 
pazarlama stratejilerine ihtiyaç varken diğer yandan da 
pazarlamanın kendi dinamiklerinde de yenileşme 
kaçınılmazdır. 

Yenilikçi pazarlama stratejilerinin sahip olması gerek 
en önemli özelliğin yeniliklerin sürdürülebilirliği 
sorununa çözüm üretecek niteliğe sahip olmasıdır. 
Çünkü bir firma tarafından pazara sürülen yeniliklerin 
çok kısa sürede diğer firmalar tarafından taklit edildiği 
görülmektedir. Bu da yenlik konusunda özellikle 
küçük yenilikçi firmaları isteksizliğe itebilmektedir. 
Bu bağlamda küçük firmaların yöneticilerinin, 
yeniliklerinden maksimum geri dönüşü elde 
edebilmeleri ve yeniliklerini sürdürülebilir hale 
getirebilmeleri, geliştirecekleri yenilikçi pazarlama 
stratejileriyle mümkün olacaktır. Burada yenilikçi 
firma yöneticilerinin, olgunlaşmış pazarlardaki büyük 
rakiplerin varlığını ve yüksek rekabet düzeyini dikkate 
alarak, geliştirdikleri yenilikleri henüz olgunlaşmamış 
ve büyük rakiplerin olmadığı pazarlara sunarak belirli 
bir getiri elde etmeleri ve büyümeleri mümkün 
olabilecektir. Bu pazarlarda rekabetin düşük olması ve 
tüketicilerin yeni ürün ve hizmetlerle ilgili olarak çok 
fazla olgunlaşmadığı düşünülürse firmaların bu 
pazarlarda başarı şanslarının yüksek olması 
muhtemeldir. 

Yenilikçi firma yöneticilerinin yenilik çalışmalarının 
çıkış noktasını pazardaki değişen tüketici davranışları, 
istek ve ihtiyaçları olarak almaları, geliştirilecek 
yeniliklerin tüketiciler tarafından benimsenme ve 
toplumdaki yayılma hızını artıracak ve bu da 
yeniliklere yapılan yatırımın geri dönüşüm süresini 
hızlandıracak ve gelir artışına neden olacaktır. Bunla 
birlikte yenilikleri korumak ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak için sadık müşterilerin yaratılması ve marka 
sadakatinin oluşturulması da önemli avantajlar 
sağlayacak başka bir sürdürebilirlik çözümü olarak 
görülebilir. 
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Özet: Günümüzde hemen her sektörde mevcut olan yoğun rekabet koşulları altında; yalnızca fiyat, kalite, ürün 
farklılaştırma ve uygun ödeme seçenekleri gibi kavramlara dayalı olarak oluşturulan pazarlama stratejileri, 
işletmelere her zaman sürdürülebilir rekabetçi avantaj sağlayamamaktadır. Sürdürülebilir rekabetçiliğin temel 
yollarından biri; bir markanın tüketiciye ifade ettiği anlam olarak da tanımlanan “tüketici temelli marka değeri” 
kavramından geçmektedir. Bu araştırmanın amacı; beyaz eşya sektöründe yer alan bir marka (Arçelik) için, tüketici 
temelli marka değeri ve boyutlarının ilişkisini “yapısal eşitlik modelleme” yaklaşımı ile araştırmak ve modelin 
rekabetçi stratejiler geliştirmede nasıl kullanılabileceğini, bazı pazarlama ve markalama stratejileri de önererek 
göstermektir. Araştırmanın ana kütlesini, “Bursa il merkezi”nde yaşayan “hane halkları” oluşturmaktadır. 
Araştırmada kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenirliliği uluslararası alanda kanıtlanmıştır. Bununla beraber, söz 
konusu ölçeğe araştırmaya konu olan ürün kategorisinden ötürü, ilgili bazı ifadeler eklenmiştir. Öncelikle, pilot 
araştırma yapılarak yeni ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliği sağlanmıştır. Pilot araştırma kısmında “kolayda 
örnekleme” yöntemi benimsenmiştir. Ana araştırma kısmında ise “alanlara göre örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma Bursa il merkezinde yapıldığı için, sonuçları başka şehirler ya da Türkiye geneli için ihtiyat ile ele 
alınmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Tüketici Temelli Marka Değeri, Yapısal Eşitlik Modelleme, Sürdürülebilir Rekabetçilik, Beyaz 
Eşya Sektörü, Bursa. 

THE MEASUREMENT OF "CONSUMER BASED BRAND EQUITY" FOR 
CREATING SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGES: A RESEARCH 

IN WHITE-GOODS SECTOR, EXAMPLE OF BURSA CITY  
Abstract: Marketing strategies based solely on concepts such as price, quality, product differentiation, easy terms of 
payment and etc., may not always provide sustainable competitive advantages under today’s severe competition 
conditions. “Consumer based brand equity”, which can be also defined as the meaning of a brand to the consumer, is 
one of the basic ways of sustainable competitiveness. The aim of this research is to explore the relationships 
between “consumer based brand equity” of a white good brand, namely “Arçelik” and its dimensions by means of 
structural equation modeling and to show how to use the model for developing competitive strategies while making 
marketing and branding strategy suggestions. The population of the research consists of households living in Bursa 
city center. The validity and reliability of the scale is provided in prior international researches. Because of the 
product’s characteristics, some items are added to this scale, thus a pilot research is conducted in order to provide 
the validity and the reliability of this new scale. Convenience sampling and area sampling methods are used in the 
pilot research and main research, respectively. The results of this study can not be generalized to Turkey or any 
other cities.      

Keywords: Consumer Based Brand Equity, Structural Equation Modeling, Sustainable Competitiveness, White 
Goods Sector, Bursa. 

 

                                                           
* “Consumer-based brand equity” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.  
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1. GİRİŞ 

Günümüzde; bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı 
gelişimine paralel olarak, tüketicilerin gereksinim, 
istek ve zevkleri giderek artmakta ve çeşitlenmektedir. 
Hemen her sektörde; artık düşük fiyat, yüksek kalite 
ile gerek finansal kuruluşlar tarafından gerekse de 
işletmeler tarafından sunulan uygun ödeme 
seçenekleri tüketiciler açısından bir “olmazsa olmaz” 
olarak görülmektedir. Bir başka ifade ile; yoğun 
rekabet koşulları altında, düşük fiyat, yüksek kalite, 
uygun ödeme seçenekleri ile bu kavramlara dayalı 
olarak oluşturulan pazarlama stratejileri, günümüzde 
her zaman işletmelere “sürdürülebilir” rekabetçi 
avantaj sağlayamamaktadır. Sürdürülebilir 
rekabetçiliğin temel yollarından biri; bir markanın 
tüketiciye ifade ettiği anlam olarak da tanımlanan 
“tüketici temelli marka değeri” kavramından 
geçmektedir. Bu araştırmanın amacı da; beyaz eşya 
sektöründe yer alan bir marka (Arçelik) için, tüketici 
temelli marka değeri ve boyutlarının ilişkisini “yapısal 
eşitlik modelleme” yöntemi ile araştırmak ve modelin 
rekabetçi stratejiler geliştirmede nasıl 
kullanılabileceğini, bazı pazarlama ve markalama 
stratejileri de önererek göstermektir. 

2. YAZIN (LİTERATÜR) TARAMASI 

Tüketici temelli marka değerinin teorik çerçevesi 
hakkında ilgili yazında yaygın kabul görmüş, 
birbirinden az da olsa farklı iki kuram mevcuttur. 
Bunlar Aaker ve Keller adlı iki araştırmacıya aittir. 
Her iki araştırmacı da, tüketicilerin bellek-temelli 
marka çağrışımlarına dayanan bir bakış açısından yola 
çıkarak “marka değerini”* tanımlamışlardır. Keller’e 
göre tüketici temelli marka değeri; “tüketicilerin bir 
markanın pazarlanmasına verdikleri tepkiler 
üzerindeki marka bilgisine bağlı olarak oluşan fark 
etkisi” olup, “marka özbilgisi” ve “marka imajı” 
olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Aaker ise 
yazında mevcut olan en kapsamlı tanımı yapmıştır. 
Aaker’e göre tüketici temelli marka değeri; bir ürün ya 
da hizmet tarafından bir işletmeye ya da işletmenin 
müşterilerine sağlanan değeri arttıran veya azaltan; 
marka, marka adı ve marka sembolü ile ilişkili tüm 
varlıkların oluşturduğu bir kümedir. Aslında Aaker, 
marka değerini bir varlıklar kümesi olarak 
tanımlamıştır. Aaker’e göre, “marka bilinirliği”, 
“marka çağrışımları”, “algılanan kalite”, “marka 
bağlılığı” ve “mal sahipliğine ait varlıklar” marka 
değerini oluşturur. Sözü edilen bu varlıklar, boyutlar 
ya da bileşenler olarak da adlandırılmaktadır. Tüketici 
bakış açısından; ilgili yazında, “marka bilinirliği”, 
“marka çağrışımları”, “algılanan kalite” ve “marka 
bağlılığı” marka değerinin dört önemli boyutu olarak 
benimsenmiştir (Keller, 1993: 1–2; Koçak ve Özer, 
2004: 1–2).  

                                                           

* Brand equity kavramının Türkçe karşılığı olarak 
kullanılmıştır. Çalışmada “tüketici temelli marka 
değeri” ve “marka değeri” kavramları eş anlamlı 
olarak kullanılmaktadır. 

Aaker ve Keller’in teorik modellerinin yaygın olarak 
kabulünden sonra, söz konusu modellerin bir ölçek 
yardımı ile sınanması konusunda araştırmalar 
başlamıştır. Bu konudaki temel araştırmalara 
bakıldığında; Yoo ve Donthu adlı araştırmacıların, 
Aaker ve Keller’in ortaya koyduğu tüketici temelli 
marka değeri kavramını ölçmek için çok boyutlu bir 
ölçek geliştiren ilk araştırmacılar olduğu söylenebilir. 
Daha sonra, Yoo, Donthu ve Lee adlı araştırmacılar; 
Aaker’in 1991 yılında geliştirdiği kavramsal marka 
değeri modelini deneysel olarak test etmişlerdir. 
Aaker’in tanımladığı dört marka değeri boyutunu 
kullanarak, çok boyutlu bir tüketici temelli marka 
değeri ölçeği geliştirmişlerdir (Yoo vd., 2000: 195). 
İlgili ölçek, gene Yoo ve Donthu’nun 2001 yılında 
yayımladıkları makalede son biçimini almıştır. Bu 
çalışmada, üç ayrı ürün kategorisinden (spor 
ayakkabıları, kamera filmleri ve renkli televizyon 
setleri) 12 adet marka, denekler tarafından ilgili ölçeği 
geliştirmek ve geçerliliğini sağlamak amacıyla 
değerlendirilmiştir (Yoo ve Donthu, 2001:1).  

Yoo ve Donthu adlı araştırmacıların geliştirdikleri 
tüketici temelli marka değeri ölçeğinin geçerliliği, 
daha sonra Washburn ve Plank adlı araştırmacılar 
tarafından da sağlanmıştır. Araştırma sonuçları, Yoo 
ve Donthu’nun geliştirdikleri tüketici temelli marka 
değeri ölçeğinin, bu konuda son derece önemli aşama 
olduğunu ve uluslararası çapta kabul edilebilecek bir 
tüketici temelli marka değeri ölçümüne yaklaşıldığını 
vurgulamaktadır (Washburn ve Plank, 2002:47-47). 
Tüketici temelli marka değeri ölçeği geliştirme 
konusundaki temel araştırmalardan biri de Vazguez, 
Rio ve Iglesias adlı araştırmacılara aittir. Vazquez ve 
arkadaşları tarafından geliştirilen ölçeğin, Yoo ve 
Donthu ile Washburn ve Plank tarafından geliştirilen 
ölçeğe göre bazı farklılıkları bulunmaktadır. Vazquez 
ve arkadaşlarının çalışması, tüketici temelli marka 
değerini fonksiyonel fayda, ürünle ilişkilendirilen 
sembolik fayda, marka ismiyle ilişkilendirilen 
fonksiyonel fayda ve marka ismiyle ilişkilendirilen 
sembolik fayda olarak değerlendirmektedir. Öz bir 
ifade ile tüketicilerin markadan sağladıkları yararları 
temel alan bir ölçek geliştirilmiştir. Söz konusu 
ölçeğin, Türkiye’de uygulanabilirliğinin 
belirlenmesine yönelik Koçak ve Özer adlı 
araştırmacıların bir çalışması bulunmaktadır (Vazquez 
vd., 2002:27; Koçak ve Özer, 2004:1). Aaker adlı 
araştırmacının kavramsal çerçevesini oluşturduğu 
marka değerini ölçmeye yönelik bir başka araştırma 
Blahut ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir 
(Blahut vd., 2004:3). Yazında yer alan, diğer temel bir 
çalışma Netemeyer ve arkadaşlarına ait olan ve altı 
farklı ürün kategorisinden 16 farklı markanın 
değerlendirmeye tabi tutulduğu araştırmadır 
(Netemeyer vd., 2004:209). Marka değeri ölçümüne 
yönelik Aaker’in oluşturduğu marka değeri teorik 
çerçevesinin dışına çıkan bir diğer çalışma, 
Srinivasan, Park ve Chang adlı araştırmacılara aittir. 
Bu araştırmada, cep telefonu markaları 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur (Srinivasan vd., 
2005:1433).   
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Aaker’in; marka çağrışımları, marka bağlılığı, marka 
bilinirliği, algılanan kalite ve marka ile ilgili diğer 
varlıklar boyutlarından oluşan marka değeri çerçevesi 
temel alınarak, Türkiye’de meşrubat sektöründe 
üniversite öğrencileri üzerinde marka değeri ölçümü 
ile ilgili bir çalışma da yapılmıştır. Bu çalışmada, 
marka bağlılığı boyutunun marka değerini etkileyen 
en önemli unsur olduğu ortaya konmuştur (Atılgan 
vd., 2005:237). Marka değeri ölçümü üzerine yapılmış 
ve temel alınabilecek araştırmalardan bir diğeri, 
Pappu, Quester ve Cooksey adlı araştırmacılara aittir. 
Bu araştırmada, iki ayrı ürün kategorisi ve 6 ayrı 
marka değerlendirmeye tabi tutulmuştur (Pappu vd., 
2006:696). Gene, Pappu ve Quester adlı 
araştırmacıların perakende markaları kullanarak 
yapmış oldukları marka değeri ölçümü çalışması, 
pazarlama yazınında oldukça yeni olan “perakendeci 
değeri” konusuna önemli bir katkıdır. Kullanılan 
marka değeri ölçeği, Yoo ve Donthu’nun 2001 yılında 
yayımladıkları çalışmalarındaki ölçeğin benzeridir. Bu 
araştırmada, Avustralya’da büyük bir şehirde yaşayan 
601 adet alışveriş merkezi tüketicisi denek olarak 
kullanılmıştır (Pappu ve Quester, 2006:317).   

Yukarıda belirtilen ve tüketici temelli marka değeri 
ölçeklerinin ya da farklı biçimlerinin kullanıldığı 
araştırmaların ortak özelliği, araştırmaların 
çoğunluğunun “örnekleminin öğrencilerden oluşması” 
ve nihai tüketici ürünleri üzerine yapılmış olmasıdır. 
Sözü geçen araştırmaları geliştirmeye ve belirtilen 
eksiklikleri aşmaya yönelik yapılan çeşitli çalışmalar 
da yazında yer almaktadır (Pappu vd., 2005: 143; 
Krishnan ve Hartline, 2001:328; Kim ve Kim, 
2005:549; Kayaman ve Araslı, 2007:92; Lee ve Back, 
2008; Konecnik ve Gartner, 2007:400; Kim vd., 
2007).  

Bildiri sahiplerinin bilgilerine göre; Türkiye’de “beyaz 
eşya” sektörü için, tüketici temelli marka değeri ve 
bileşenlerinin ilişkilerini araştırmaya yönelik yapılmış 
ve yayımlanmış bir bilimsel çalışma 
bulunmamaktadır. Bir başka ifade ile, beyaz eşya 
sektörüne özgü bir “tüketici temelli marka değeri” 
ölçeği geliştirilmemiştir. Hâlbuki Türkiye’deki beyaz 
eşya sektöründeki rekabet giderek yoğunlaşmakta 
olup, sürdürülebilir rekabetçi stratejiler geliştirmek 
için bu tip araştırmalara olan gereksinim hızla 
artmaktadır. Bu çalışmada, Yoo ve Donthu adlı 
araştırmacıların geliştirdiği “tüketici temelli marka 
değeri ölçeği” temel alınmıştır. Temel ölçeğe eklenen 
az sayıdaki ifadelerden ötürü, pilot çalışma ile 
toplanan verilere açımlayıcı faktör analizi 
uygulanarak, ölçme modelinin ve yapısal modelin 
oluşturulması için göz önüne alınacak faktörlerin 
(örtük değişkenlerin) doğruluğu ve gerekliliği bir kere 
daha kontrol edilmiştir (Taşkın, 2008:128–130).  

3. BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR 
ARAŞTIRMA 

Burada, ilk olarak araştırmanın amacı ve yöntemi 
açıklanmaktadır. Daha sonra; araştırmanın evreni, 
örneklem büyüklüğü, kullanılan örnekleme 
yöntemleri, araştırmanın modeli ve hipotezleri 

hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bölümün en 
sonunda ise, araştırmanın bulguları ile bulguların 
değerlendirilmesini içeren kısım yer almaktadır.  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu araştırmanın amacı; beyaz eşya ürün 
kategorisi*nde yer alan bir marka için, tüketici temelli 
marka değeri ve boyutları arasındaki ilişkileri “yapısal 
eşitlik modelleme” yaklaşımı ile ortaya koymak ve 
modelin rekabetçi stratejiler geliştirmede nasıl 
kullanılabileceğini çeşitli pazarlama stratejileri 
önerileri ile göstermektir. Bunun için iki aşamalı** bir 
yapısal eşitlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Birinci 
aşamada, “üst düzey (ikinci düzey) doğrulayıcı faktör 
analizi” ile geçerliliği test edilmiş bir ölçme modeli 
oluşturulmuştur. İkinci aşamada ise, ölçme modelinde 
yer alan “örtük değişkenler” arasındaki yapısal 
ilişkiler test edilerek bir yapısal model ortaya 
konmuştur. Daha sonra, modelleme açısından yazında 
en çok kabul gören “alternatif modeller stratejisi” 
(Şimşek, 2007: 3–4) kullanılarak, oluşturulan yapısal 
model geliştirilmiştir.  

3.2. Araştırmanın Evreni, Örneklem Büyüklüğü ve 
Örnekleme Yöntemleri 

Araştırmanın evrenini, Bursa il merkezinde yaşayan 
hane halkları oluşturmaktadır. Bir başka ifade ile 
örnek birimi “hane halkı”dır. Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine göre, Bursa il merkezinde, 2007 
nüfus sayımına göre 1.515.912 kişi ve 400.032 adet 
hane ikamet etmektedir (www.tuik.gov.tr). 
Araştırmanın evrenini temsil edecek örneklem 
büyüklüğü, %5 hata payı ile 384 olarak hesaplanmıştır 
(Kaden, 2006; www.surveysystem.com/sscalc.htm). 

Araştırmada kullanılan ölçeğin geçerlilik ve 
güvenirliliği uluslararası çalışmalarla kanıtlanmıştır. 
Bununla beraber, söz konusu ölçeğe araştırmaya konu 
olan ürün kategorisinden ötürü, ilgili bazı ifadeler 
eklenmiştir. Bundan dolayı, bir pilot araştırma ile 
ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğinin tekrar test 
edilmesi gerekmiştir. Pilot araştırma için,  tesadüfî 
olmayan örnekleme yöntemlerinden “kolayda 
örnekleme” kullanılmıştır (Yükselen, 2008; Yükselen, 
2006: 47; Altunışık vd., 2001: 73).     

Ana araştırmada ise, veriler üzerinde üst düzey 
analizler yapılacağı ve bir model test edileceği için 
tesadüfî örnekleme yöntemlerinden birinin 
kullanılması gerektiği açıktır. Ana araştırmada 
tesadüfî örnekleme yöntemlerinden “alanlara göre 
örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 
gerçekleştirildiği Bursa il merkezi, Nilüfer, 
Osmangazi ve Yıldırım olmak üzere üç ilçeden 

                                                           
* Çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve 
fırın ürünlerini kapsamaktadır. 
** Yapısal eşitlik çalışmalarında, ölçme modelinden 
kaynaklanabilecek hataların önceden tespit edilip, 
ayıklanması için iki aşamalı yaklaşım tavsiye 
edilmektedir.  
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oluşmaktadır. Burada, her bir ilçe harita üzerinde 
mahallelere ayrılmıştır. Nilüfer ilçesinin 24 
(www.nilufer-bld.gov.tr), Osmangazi ilçesinin 92 
(www.osmangazi-bld.gov.tr) ve Yıldırım ilçesinin 66 
(www.yildirim.bel.tr) adet mahallesi vardır. 
Mahalleler arasında rastsal olarak hangilerinden veri 
toplanacağı belirlendikten sonra, sokaklar ve haneler 
de rastsal olarak seçilmiştir (Nakip, 2006: 215–216).  

3.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Şekil 1’de görülen araştırma modelinde; “M. Değeri”, 
“marka değeri” değişkenine karşılık gelmektedir. 
“Alg. Kal”, “M. Bağ”, “M. Çağ”, “Servis” ve “Fiyat” 
değişkenleri ise sırasıyla, “algılanan kalite”, “marka 

bağlılığı”, “marka çağrışımları”, “servis” ve “fiyat” 
örtük değişkenlerine karşılık gelmektedir. Bu örtük 
değişkenlerden “algılanan kalite”, “marka bağlılığı” 
ve “marka çağrışımları” Aaker’in kavramsal 
modelinde de aynıdır. Yazına bilimsel katkı sağlamak 
amacı ile teorik modele, beyaz eşya markaları 
açısından önemli olduğu düşünülen iki yeni boyut 
(servis ve fiyat) eklenerek, araştırmanın teorik modeli 
oluşturulmuştur. Şekil 1’de en sağ tarafta ise 
gözlenebilir değişkenler yer almaktadır.  

Araştırma hipotezleri ise, marka değeri ile marka 
değeri boyutları arasındaki ilişkileri ifade etmektedir. 
Araştırma hipotezleri Tablo 1’de verilmektedir.  

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

Tablo 1: Araştırma Hipotezleri 
H1  “Algılanan kalite” boyutunun “marka değeri” üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H2  “Marka bağlılığı” boyutunun “marka değeri” üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H3  “Marka çağrışımları” boyutunun “marka değeri” üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H4  “Servis” boyutunun “marka değeri” üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H5  “Fiyat” boyutunun “marka değeri” üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

 

3.4. Araştırmanın Bulguları 

Yapısal eşitlik çalışmasının birinci aşamasında, 
oluşturulan ölçme modeli test edilmiştir. Şekil 2’de 
oluşturulup, program önerilerine ve teorik gerekçelere 
göre geliştirilen “ölçme modeli” yer almaktadır.  

Tablo 2’den görüleceği üzere, ölçme modeline ait 
uyum iyiliği değerleri uygun değer aralıkları 
içerisindedir.    

İkinci aşamada ise, araştırma modelinde yer alan örtük 
değişkenler arasındaki yapısal ilişkileri açıklayan bir 
yapısal model oluşturulmuştur. Tablo 3’te, elde edilen 
yapısal model içindeki istatistiksel açıdan önemli 
yollar ve bu yollara ait standardize edilmiş katsayılar 

verilmektedir. Modelde örneğin, “servis” ile 
“algılanan kalite” örtük değişkenleri arasındaki yolun 
katsayısı 0.65 ve “algılanan kalite” ile “marka 
bağlılığı” arasındaki yolun katsayısı 0.53’tür. Buradan 
hareketle, adı geçen örtük değişkenler arasındaki 
bağın oldukça kuvvetli olduğu söylenebilir. Yapısal 
eşitlik çalışmalarında önemli olan bir diğer konu da 
“aracılık testleri **”dir. Yapılan aracılık testleri 
sonucunda, elde edilen yapısal modelde yer alan her 

                                                           
** Ayrıntılı bilgi için bakınız: Şimşek, Ömer Faruk, 
Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve 
LISREL Uygulamaları, Ekinoks, Ankara, 2007 
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bir aracı örtük değişkenin “tam aracı” konumunda 
olduğu tespit edilmiştir.  

Elde edilen yapısal modelin uyum iyiliği değerleri de 
Tablo 4’te verilmektedir.    

 

Şekil 2: Ölçme Modeli: Standardize Çözüm Değerleri 

 

 

Tablo 2. Ölçme Modeli İçin Uyum İyiliği İstatistikleri 

“Uyum İyiliği İstatistikleri” İçin Uygun Değer Aralıkları 
Ölçme Modeline 

Ait Değerler 

Ki-kare/Serbestlik Derecesi < 5 1.89 
Goodness of Fit Index (GFI) >= 0.90 0.93 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) >= 0.90 0.91 
Comparative Fit Index (CFI) >= 0.90 0.97 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) <= 0.08 0.05 
Root Mean Square Residual (RMR) <= 0.08 0.04 
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) <= 0.08 0.05 

 

Tablo 3: Yapısal Model: Standardize Yol Katsayıları 

İstatistiksel Açıdan Önemli Yollar Standardize Edilmiş Katsayılar 

“Servis”                                   “Algılanan Kalite” 0.65 
“Algılanan Kalite”                   “Marka Bağlılığı” 0.53 
“Marka Çağrışımları”               “Marka Bağlılığı” 0.30 
“Marka Bağlılığı”                      “Marka Değeri” 0.15 
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Tablo 4. Yapısal Model İçin Uyum İyiliği İstatistikleri 

“Uyum İyiliği İstatistikleri” İçin Uygun Değer Aralıkları Yapısal Modele 
Ait Değerler 

Ki-kare/Serbestlik Derecesi < 5 2.00 
Goodness of Fit Index (GFI) >= 0.90 0.92 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) >= 0.90 0.90 
Comparative Fit Index (CFI) >= 0.90 0.96 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) <= 0.08 0.05 
Root Mean Square Residual (RMR) <= 0.08 0.06 
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) <= 0.08 0.07 

 

3.5. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Araştırma sonuçlarının pazarlama stratejileri açısından 
değerlendirilmesinden önce, araştırmanın hipotez 

sonuçlarının açıklanmasında fayda vardır. Araştırma 
modeli için oluşturulan hipotezlerin sonuçları aşağıda 
Tablo 5’te özetlenmiştir.  

 

Tablo 5: Araştırma Hipotezlerinin Sonuçları 

Araştırma Hipotezleri  Kabul/Red Açıklama 

H1: “Algılanan kalite” boyutunun 
marka değeri üzerinde olumlu bir 
etkisi vardır. 

Kabul 

Algılanan kalite boyutunun, marka 
bağlılığı boyutunun “tam aracılığı” ile 
marka değeri üzerinde olumlu bir 
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.   

H2: “Marka bağlılığı” boyutunun 
marka değeri üzerinde olumlu bir 
etkisi vardır. 

Kabul 

Marka bağlılığı boyutunun, herhangi 
bir aracılık ilişkisi olmadan marka 
değeri üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olduğu saptanmıştır.  

H3: “Marka çağrışımları” 
boyutunun marka değeri üzerinde 
olumlu bir etkisi vardır. 

Kabul 

Marka çağrışımları boyutunun, marka 
bağlılığının tam aracılığı ile marka 
değeri üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olduğu ortaya konmuştur.  

H4: “Servis” boyutunun marka 
değeri üzerinde olumlu bir etkisi 
vardır. 

Kabul 

Servis boyutunun, yalnızca algılanan 
kalite boyutunun tam aracılığı ile 
marka değeri üzerinde olumlu bir etkisi 
olduğu sonucu çıkmaktadır. 

H5: “Fiyat” boyutunun marka 
değeri üzerinde olumlu bir etkisi 
vardır. 

Red 

Fiyat boyutunun, ne bir başka örtük 
değişken aracılığı ile ne de doğrudan 
marka değeri üzerinde olumlu bir etkisi 
tespit edilmemiştir. 

 

Elde edilen yapısal modeldeki yol katsayılarının 
büyüklüğüne bakıldığında, “servis” – “algılanan 
kalite” – “marka bağlılığı” yolunun oldukça önemli 
olduğu söylenebilir. Bir başka ifade ile, beyaz eşya 
markasının servis durumunun (gözlenebilir 
değişkenler: servis ağının geniş olması, yedek 
parçasının kolay bulunması, servis elemanlarının 
nitelikli olması) algılanan kalite üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Servis bileşeni 
algılanan kalite bileşenini, algılanan kalite bileşeninin 
tam aracılığı ile de marka bağlılığını etkilemektedir. 
Marka bağlılığı da marka değerini olumlu 
etkilemektedir. Buradan çıkarılması gereken sonuç, 

beyaz eşya markası için servis hizmetlerinin 
yaygınlığı ve kalitesinin son derece önemli 
olduğudur. Servis hizmetlerinin yüksek kaliteli 
olması için, servis hizmetlerinde çalışanlara öncelikle, 
genelde “pazarlama” özelde “müşteri ilişkileri 
yönetimi” eğitimleri verilmesi gerekir. Dolayısıyla, 
önerilebilecek strateji, etkin işleyen bir müşteri 
ilişkileri yönetimi sisteminin oluşturulmasıdır. Çünkü 
model sonuçlarından da anlaşılacağı üzere, 
kullanıcıların beyaz eşya markasına yönelik olumlu ya 
da olumsuz düşünceleri servis hizmetlerinin nicelik ve 
niteliğine göre değişebilmektedir. Servis bileşeni ile 
algılanan kalite bileşeni arasındaki yapısal ilişkinin 
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0,65 gibi oldukça yüksek bir değer olması nedeniyle 
bu çıkarımda bulunulabilir. Etkin işleyen bir müşteri 
ilişkileri yönetimi sisteminin işletmenin ürün 
stratejilerine katkısı da olacaktır. Ürün ile ilgili geri 
bildirimlerin işletmeye daha düzenli ve etkin 
iletilmesi, tasarım faaliyetlerine de yön verecektir. 
Müşteri ilişkileri yönetim sistemi ile müşteriler 
hakkındaki gerekli tüm bilgiler bir veri tabanında 
olacağından, çeşitli veri madenciliği yöntemleri ile 
müşterilerin satın alma davranışları incelenebilir. Bu 
tip analiz sonuçları, işletmenin pazar bölümlendirme, 
konumlandırma ve tutundurma stratejilerinin 
etkinliğini arttırmada kullanılabilir.  

Yapısal model sonuçları içinde bir başka önemli nokta 
“marka çağrışımları” bileşeni ile “marka bağlılığı” 
bileşeni arasındaki yapısal ilişkidir. Oluşturulan 
yapısal model, marka çağrışımları bileşeninin yalnızca 
marka bağlılığı üzerinde bir etkisi olduğunu 
göstermektedir. Bir marka ile ilgili bellekte yer alanlar 
olarak tanımlanan “marka çağrışımları” özellikle 
“tutundurma” ile ilişkilidir. Beyaz eşya markaları için 
kullanılan yaygın tutundurma yöntemi genelde TV 
reklâmlarıdır. Reklâmın dikkat çekici olması, ilgi 
uyandırması, arzu yaratması ve satın almaya 
yöneltmesi gerekir. Burada, reklâm müziğinin (cıngıl) 
doğru seçilmesi, reklâm mesajının amaca uygun, 
akılda kalıcı ve anlaşılır olması son derece önemlidir. 
Genel olarak yapısal modele bakıldığında, marka 
değeri bileşenleri arasındaki yapısal ilişkilerin oldukça 
önemli olduğu söylenebilir. Marka değeri ise marka 
bağlılığı bileşeni tarafından açıklanmaktadır. Bir 
başka ifade ile marka bağlılığı bileşeni diğer 
bileşenlere tam aracılık yaparak bu ilişkiyi 
açıklamaktadır.  

3.6. Araştırmanın Sınırlamaları ve Öneriler 

Öncelikle, bu araştırmanın coğrafi açıdan bir 
sınırlaması vardır. Araştırma Bursa il merkezinde 
yapılmıştır. Yazında, marka değerinin teorik yapısını 
birbirinden farklı bakış açıları ile anlatan çeşitli 
araştırmacılar vardır. Bu teorik çerçevelerden en 
yaygın olarak kabul göreni Aaker adlı araştırmacıya 
aittir. Bu araştırmada da temel alınan teorik çerçeve 
Aaker adlı araştırmacının ortaya koyduğu yapıdır. Söz 
konusu marka değeri çerçevesi, “algılanan kalite”, 
“marka bağlılığı”, “marka çağrışımı” ve “marka 
bilinirliği” boyutlarından oluşmaktadır. Ayrıca, bu 
araştırmada, “Arçelik” beyaz eşya markası için 
toplanan veriler ile “Arçelik” beyaz eşya markasına 
özgü bir yapısal model oluşturulmuştur. Dolayısıyla, 
oluşturulan yapısal model diğer beyaz eşya 
markalarına genellenemez.  

Son yıllarda, tüketici temelli marka değeri 
çalışmalarında Aaker’in önerdiği ve yaygın kabul 
gören dört bileşenin dışında, marka kişiliği bileşenin 
de eklenmesi gerektiği söylenmektedir. Ancak, bu 
konudaki alan araştırmaları yetersizdir. Gelecekte 
yapılacak araştırmaların marka kişiliği bileşenini de 
tüketici temelli marka değeri çerçevesi içinde 
düşünmesi ilgili yazına yeni katkılar sağlayabilecektir.  

4. SONUÇ 

Bu çalışmada; Türkiye’de beyaz eşya sektöründe yer 
alan lider marka için, tüketici temelli marka değeri ve 
bileşenleri arasındaki ilişkiler “yapısal eşitlik 
modelleme” yaklaşımı ile araştırılmış ve model 
sonuçlarının söz konusu işletmenin rekabetçi 
stratejiler geliştirmede bir karar destek aracı olarak 
nasıl kullanabileceği, bazı strateji önerileri ile 
gösterilmiştir.   

Araştırma sonuçları, marka değeri ile her bir bileşeni 
arasındaki ilişkilerin birbirinden oldukça farklı 
olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle, servis 
bileşeninin algılanan kalite bileşeni üzerinde önemli 
bir etkisi tespit edilmiştir. Servis bileşeni, algılanan 
kalite bileşenini etkilemekte ve algılanan kalite 
bileşeninin tam aracılığı ile marka bağlılığını da 
etkilemektedir. Marka değeri ise marka bağlılığı 
bileşeni tarafından açıklanmaktadır. Bir başka ifade ile 
marka bağlılığı bileşeni diğer bileşenlere tam aracılık 
yaparak bu ilişkiyi açıklamaktadır. Arçelik 
işletmesinin marka değerinin artması için, Arçelik 
markasına olan bağlılığın öncelikle artması 
gerekmektedir. Yapısal ilişkilerin büyüklükleri göz 
önüne alındığında, özellikle servis ve satış sonrası 
hizmetlere odaklanan pazarlama stratejilerinin, marka 
değerine olumlu katkı sağlayacağı söylenebilir.   
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MARKA İÇİ VE MARKALARARASI REKABET SINIRLAMALARININ REKABET 
HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ-UYGULAMADAN 

ÖRNEKLER 

Hülya GÖKTEPE 

Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F e-posta:hulyagoktepe@anadolu.edu.tr 

Özet: Rekabete açık piyasalarda geçici piyasa aksaklıklarına müdahale edilmemesi, yani rekabet kurallarının etkin 
biçimde uygulanmaması halinde, o piyasanın rekabetçi niteliği ortadan kalkabilir. Oysa liberal ekonomik sistemin 
temeli serbest rekabettir.  Serbest rekabet, kaynakların etkin kullanılmasını, fiyatların düşmesini, maliyetleri 
düşürmek için tasarruf yapılmasını, yeni teknolojilerin bulunması ve bunların üretimde kullanılmasını sağlar. Bütün 
bu gelişmelerden tüketiciler yararlanır.  

Marka rekabetinin yaşandığı piyasalarda da çeşitli rekabet ihlalleri görülebilir: rakipler, aralarında yaptıkları 
anlaşmalarla markalararası rekabeti sınırlamaya çalışabilir, bayilerle yapılan dağıtım anlaşmalarında marka içi 
rekabet önlenmeye çalışılabilir, fiyat dayatması yapılabilir, bayiler arasında ayrımcılık yapılabilir, marka lisansı 
sözleşmelerine rekabeti kısıtlayıcı hükümler konulabilir, paralel ticaret engellenerek üçüncü kişilerin ticaret 
özgürlükleri sınırlandırılabilir. Rekabet düzenlemelerinin amacı rekabet edilmesini sağlamak olduğundan bu 
sınırlamalara müdahale edilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı marka rekabeti sınırlamalarını ve bunu önleyen rekabet hukuku düzenlemelerini uygulamadaki 
örneklerden yararlanarak açıklamaya çalışmaktır. Çalışmada önce markanın tanımı yapılmış, marka sahibinin 
haklarına değinilmiş, sonra marka rekabetinde yaşanan sınırlamalar açıklanmıştır. Bu sınırlamaları önlemeye 
yönelik Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Türk Rekabet Hukuku düzenlemelerine yer verilmiştir. Son olarak da 
Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde bu konudaki örnek kararlara değinilmiştir. 

Anahtar kelimeler: marka, marka içi rekabet, markalararası rekabet, Avrupa Birliği Rekabet Hukuku, Türk Rekabet 
Hukuku, hakim durumun kötüye kullanılması, marka lisans sözleşmesi 

EXAMINATION OF INTRABRAND AND INTERBRAND COMPETITION 
RESTRICTIONS IN TERMS OF COMPETITION LAW REGULATIONS –CASE 

STUDIES 
Abstract: Lack of regulation or ineffective implementation of regulation of competition rules may cause 
competitive structure of market to disappear. However free market systems are based on free competition. Free 
competition provides benefits to consumers by causing effective use of resources, reduction in prices, by leading 
savings through cost reduction, discovery and use of new technology in production. 

Also in some markets where there is brand competition, there can be different competition violations: rivals can try 
to prevent interbrand competition with explicit or implicit agreements, it can be tried to prevent intrabrand 
competition with distribution agreements which is engaged with franchiser,  it can be made price fixing 
arrangements, it can be applied discrimination among franchisers, trademark license agreements can contain anti 
competitive arrangements, it can limit third parties’ freedom of trade by preventing parallel import. Because the 
purpose of competition law regulations to protect competition in the market, these restrictions should be interfered.  

The aim of this study is try to explain brand competition violations and competition law regulations which prevent 
competition restrictions by the help of the examples from practices. In this study, firstly, trademark definition is 
given, the owner of trademark rights are explained. After that brand competition restrictions are clarified. European 
Union Competition Law and Turkish Competition Law Regulations in related to prohibit of competition violations 
are explained. Finally it is discussed sample decisions and examples on issue in Turkey and European Union. 

Key Words: trademark (brand), Intra-brand competition, inter-brand competition, European Union Competition 
Law, Turkish Competition Law. Abuse of dominant position, trademark licence agreement,  
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1. Markanın Tanımı ve Marka Sahibinin Hakları  

1.1. Markanın Tanımı 

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı KHK’nın 
(556 sayılı KHK)6 “markanın içereceği işaretler” 
başlıklı 5/I. Maddesine göre marka, bir teşebbüsün 
mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve 
hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla,kişi 
adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, 
sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle 
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade 
edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve 
çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Marka olarak 
kullanılacak işaretin iki unsuru bulunmalıdır. 
Birincisi, bir işletmenin mal ya da hizmetlerini 
diğerlerinkinden ayırt etme gücünün bulunması 
gerekir. Bu niteliğe sahip olmayan işaretler örneğin 
kolonya şişesi üzerinde yer alan “kolonya” sözcüğü, 
marka olamaz (Arkan, 1997:36). İkincisi, marka 
çizimle görüntülenebilmeli veya benzer şekilde ifade 
edilebilmelidir (Taylan, 2001:31). 

1.2. Marka Sahibinin Hakları 

Marka sahibinin marka üzerindeki hakkı mutlak 
nitelikte bir haktır. Dolayısıyla, marka sahibi hakkını, 
marka hakkını ihlal eden herkese karşı kullanabilir.  
Tescilli markanın sağladığı hakların kapsamı 556 
sayılı KHK’nın 9. maddesinde belirtilmiştir. Söz 
konusu maddeye göre, tescilli markanın sahibi, tescil 
kapsamına giren mal ve hizmetlerle ilgili olarak aynı 
markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını 
yasaklayabileceği gibi tescil kapsamına giren mal ve 
hizmetlerin aynı veya benzerleri için tescilli marka ile 
karıştırılması ihtimali bulunan aynı veya benzeri bir 
işaretin kullanılmasına da engel olabilir. Markanın 
tanınmış bir marka olduğu hallerde ise marka sahibi, 
tescilli markasının aynının veya benzerinin, farklı mal 
ve hizmetler için de kullanılmasını yasaklayabilir 
(Arkan, 1997: 125). 

Tescilli marka sahibinin markayı kullanma 
konusundaki mutlak hakkı, markayı taşıyan malların 
kendisi ya da izin verdiği kişiler (lisans alan gibi) 
tarafından piyasaya sunulması ile son bulabilir.  
“Marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi” olarak 
isimlendirilen bu ilke uyarınca, markayı taşıyan 
malların marka sahibi tarafından (ya da onun iznine 
dayanarak hareket eden üçüncü kişilerce) piyasaya 
sunulmasından sonra marka sahibi, marka hakkına 
dayanarak bu malların el değiştirmesine ve markanın, 
bu mallarla ilgili reklâmlarda kullanılmasına engel 
olamaz. Ancak marka sahibinin, malın, piyasaya 
sunulmasından sonra üçüncü kişiler tarafından 
değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçla 
kullanılmasına engel olma yetkisi devam eder (Arkan, 
1997:126). 

                                                           
6 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK , 
Kararname tarihi 24.6.1995, R.G.  27.6. 1995, S. 
22326      

2. Marka ve Diğer Sınai Haklarla Rekabet Hukuku 
Arasındaki İlişki 

Rekabete açık piyasalarda geçici piyasa aksaklıklarına 
müdahale edilmemesi, yani rekabet kurallarının etkin 
biçimde uygulanmaması halinde, o piyasanın 
rekabetçi niteliği ortadan kalkabilir. Oysa liberal 
ekonomik sistemin temeli serbest rekabettir (Aslan, 
2006:2). Serbest rekabet, kaynakların etkin 
kullanılmasını, fiyatların düşmesini, maliyetleri 
düşürmek için tasarruf yapılmasını, yeni teknolojilerin 
bulunması ve bunların üretimde kullanılmasını sağlar. 
Bunlar toplumsal refah artışını ifade eden ekonomik 
etkinliğin; kaynak dağılımında etkinlik, üretimde 
etkinlik (verimlilik) ve inovasyonda (yenilikte) 
etkinlik şeklindeki üç bileşenini iade etmektedirler 
(Ardıyok, 2002: s.10). 

Rekabet kanunları, devletin ekonomiye serbest 
rekabeti kurma ve koruma amacıyla müdahale 
aracıdır. Rekabet kanunlarında işletmelerin 
anlaşmalarla, birleşme ve devirlerle veya pazar 
gücünü kötüye kullanmak suretiyle rekabeti 
sınırlamaları yasaklanır (Aslan, 2006:2). 

Rekabet kuralları sayesinde işletmeler arasındaki 
serbest rekabet düzeninin muhafazasıyla birlikte 
firmaların da tekelleşmesi engellenerek tüketicilerin 
korunması sağlanmaktadır. Rekabetçi ekonomi 
modeliyle fiyatların daha da ucuzlaması, kalitenin ise 
yükseltilmesi hedeflenir. Bu sayede bir yandan 
tüketicilerin daha ucuz ve kaliteli mal alabilmeleri, 
diğer yandan da ülke ekonomisinin diğer ülke 
pazarlarıyla rekabet edebilme gücüne ulaşması 
sağlanır. (Adem Aslan, 2004:61) 

Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda (RKHK)7 
fikri ve sınaî hakların Kanunun uygulama alanı içinde 
kalıp kalmadığı konusunda açık bir hüküm yoktur. 
Fikri ve sınaî hakların kanunlarla düzenlenmesinin 
nedeni, sahibinin tekel olarak sahip olduğu yararlanma 
hakkını koruma altına almaktır. (Özdemir,2002:179). 
Fikri ve sınaî hakların yapısındaki tekelci nitelik bu 
hakların zaman zaman kötüye kullanılmalarına imkan 
vermektedir. Hak sahibi milli hukukun kendisine 
tanıdığı imkânları fiyat belirlemek, pazar paylaşımı 
yaratmak veya kartel oluşturmak amacıyla 
kullanabilmektedir. Doğal olarak, tekel hakkı veren 
kurallarla rekabet hukuku kuralları arasında ihtilaf 
çıkmaktadır (Taylan,2001:143). 

Rekabet üzerinde etki gösterebilecek nitelikteki fikri 
ve sınaî haklar, Rekabet Hukuku düzenlemelerinin 
dışında tutulmadığından Rekabet Hukukundan doğan 
yasakların kapsamı içinde olduğunu kabul etmek 
gerekmektedir (Özdemir 2002, s:180).  

Marka anlaşmalarının rekabet hukuku bakımından 
yarattığı veya yaratma ihtimali bulunan problemler 
4054 sayılı RKHK’nın kapsamı içerisindedir. 
Kanunun 4. maddesine göre, “...doğrudan veya dolaylı 

                                                           
7 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun RG. 
13.12.1994, S.22140 
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olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama 
amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut 
doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası 
anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin 
bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.” 
Buna göre markaya ilişkin lisans anlaşmaları ve marka 
hakkının kullanımını sınırlayan her türlü anlaşma 
4.madde kapsamında değerlendirilecektir 
(Taylan,2001:144). 

RKHK’nın 6.maddesi ise hakim durumun kötüye 
kullanılmasını düzenlemektedir. Bu maddeye göre, 
“bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde 
veya bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki 
hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile 
yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile 
kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.” İlgili 
piyasada hakim durumda bulunan marka sahibinin 
hakkını kullanma biçimleri anılan hükme konu teşkil 
edecektir. RKHK’na kaynak teşkil eden AT 
Antlaşmasının 81 ve 82. maddeleri de Kanunun 4. ve 
6. maddelerine paralel hükümler içermektedir. 

Avrupa Topluluğu rekabet hukuku düzeni temelde 
Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmanın 81, 82 ve 86. 
maddeleri ve bu maddelere dayanılarak çıkarılan 
tüzüklerle düzenlenmiştir. 81 ve 82. maddeler birbirini 
tamamlar niteliktedir. Birden çok isletmenin 
aralarında akdettikleri anlaşmalar, uyumlu eylemler 
vasıtasıyla rekabet düzeninin bozulması halinde, 81. 
madde uygulanmakta, bir veya birden çok isletmenin 
hakim durumlarını kötüye kullanmaları halinde ise, 
82. madde devreye girmektedir. Dolayısıyla her iki 
madde farklı durumları düzenlemekle birlikte 
birbirlerini tamamlar niteliktedir (Güçer, 2005:31-32). 

3. Marka Anlaşmalarıyla Rekabetin Sınırlanması, 
Engellenmesi Veya Bozulması 

RKHK’nun 4. maddesi iki veya daha fazla işletmenin 
mal ve hizmet piyasalarında rekabeti engelleyici, 
bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu 
eylemleri hukuka aykırı olarak nitelendirmekte ve 
yasaklamaktadır. Rekabeti engelleme bozma ya da 
kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya 
doğurabilecek nitelikteki tüm anlaşma, karar ve 
uyumlu eylemler 4. madde kapsamındadır. Marka 
lisans ve devir anlaşmaları ancak, konusu, etkisi veya 
amaçları rekabeti sınırlayıcı veya bozucu olan ticari 
uygulamalarla bir arada olduğu takdirde 4.madde 
kapsamında değerlendirilecektir (Taylan,2001:167). 

Anlaşmalar yatay ve dikey anlaşmalar olmak üzere iki 
türlüdür. Yatay anlaşmalar, ticaretin aynı 
seviyesindeki rakipler arasında yapılan anlaşmalardır. 
Örneğin, fiyat rekabeti yapmama, yeni pazar 
araştırmama vb. gibi. Avrupa Birliği Komisyonu 
bağımsız marka sahiplerinin birbirleri ile ulusal pazarı 
bölme amacı veya etkisi yaratacak anlaşmalara 
girmelerini veya rekabeti başka yollarla sınırlamalarını 
önlemektedir. Dolayısıyla, taraflar arasında marka 
ihtilafını çözümlemeye yönelik bir anlaşma rekabeti 
engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı etkiye sahip 
olabilir (Taylan, 2001:178). 

Dikey anlaşmalar, sağlayıcı ve mal kendisine temin 
edilen yeniden satıcı arasındaki veya hizmet işletmesi 
ile ondan franchise alanlar arasındaki anlaşmalardır. 
Dikey anlaşmalar çoğu kez münhasır mal sağlanması, 
rekabet etmeme yükümlülüğü ve yeniden satıcının 
yeniden satış koşullarının (fiyat, coğrafi alan, müşteri 
kitlesi vb) belirlenmesini konu alır. Avrupa 
Topluluğunda dikey anlaşmalarda yatay anlaşmalar da 
81.madde kapsamında değerlendirilmektedir. 

Dikey anlaşmalara örnek olarak arz anlaşmaları, 
dağıtım anlaşmaları, lisans sözleşmeleri verilmektedir. 
Dikey anlaşmanın yarattığı tehlike taraflara çeşitli 
konularda tekel haklar sağlayan veya onların 
ekonomik özgürlüklerini kısıtlayan anlaşma koşulları 
nedeniyle söz konusu olmaktadır. Belli bölge ile sınırlı 
tekel hakkı tanınması, alıcının başka ürün satmama 
taahhüdü, fiyat belirlenmesi gibi taahhütler sözleşme 
taraflarının özgürlüklerine dolayısıyla piyasadaki 
rekabete sınırlama getiren boyut arz edebilmektedir 
(Özdemir, 2002:214). 

Lisans sözleşmesinde Lisans veren, lisans alan için 
pek çok sınırlama öngörebilir. Örneğin, satış fiyatını 
belirlemek, marka altında yapılacak üretimin miktarını 
belirlemek gibi. Bu sınırlamalar marka içi rekabeti 
etkiler. Bunun dışında rekabet etmeme yükümlülüğü 
(rakip malları satmama), bağlama şartları gibi 
markalar arası rekabeti etkileyen hükümler de 
içerebilirler (Taylan, 2001:178). 

Rekabetin dikey sınırlamasında önemli bir noktada 
markalar arası ve marka içi rekabettir. Markalar arası 
rekabet aynı ürün piyasasındaki birden fazla ürün 
arasındaki rekabeti, marka içi rekabet ise, aynı 
markanın üretim dağıtım veya satışı gibi farklı 
aşamalarında faaliyet gösteren teşebbüsler arasındaki 
rekabeti ifade eder (Sanlı, 2000:94). Markalar arası 
rekabet, rekabet hukuku bakımından daha korunmaya 
değerdir. Çünkü marka içi rekabetin teşebbüs ve 
tüketicilerin seçim ve ticaret özgürlüğü üzerinde 
önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Markalar arası 
rekabet yeteri derecede varsa, marka içi rekabetin 
sınırlanmasının Rekabet Hukuku bakımından tehlike 
arz etmediği, ancak eğer bir marka piyasada hakim 
durumda ise, marka içi rekabetin markalar arası 
rekabetin yerini aldığı söylenebilecektir (Sanlı, 
2000:94). Bu durumda da marka içi rekabet, rekabeti 
önemli ölçüde sınırlayan bir hal olarak RKHK’nun 
4.maddesi hükmüne tabi olabilir. 

3.1. Marka Lisans Sözleşmeleri ile Rekabet 
Sınırlamaları Uygulamaları 

Marka Lisans Sözleşmesi marka hakkının 
kullanılmasının ücret karşılığında belli bir süre için 
başkasına bırakıldığı sözleşmedir. (Baş, 2001:81). 
Lisans anlaşması sonucu, marka sahibi, lisans alana 
karşı marka hakkından doğan yetkilerini 
kullanmamayı taahhüt ederken lisans alan da, lisans 
verene belli bir bedel ödemeyi taahhüt etmektedir. 

Lisans sözleşmesi ile yatay rekabet sınırlamasının 
tipik örneği olan kartel oluşturmak mümkündür. 
Lisans verenle rakip durumda olan lisans alanlar 
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arasındaki anlaşma, rekabetin yatay sınırlanması 
örneği olduğu gibi, lisans veren birden çok kişiye aynı 
lisansı verdiğinde yine lisans alanlar arasındaki 
rekabet etkileneceğinden rekabetin yatay sınırlaması 
söz konusu olmaktadır. Örneğin bir markanın rekabet 
üzerinde etki yapmak amacı ile aynı piyasada faaliyet 
gösteren birden çok kuruluşa verilmesini sağlayan 
lisans anlaşmaları ile yine bir ortak markanın 
kullanılmasına ilişkin anlaşmalar rekabeti açık şekilde 
sınırlayan ve zımni kartel anlaşması alarak 
nitelendirilecek anlaşmalardır. Bu durumda Kanunun 
4.maddesinde öngörülen rekabet sınırlamasının varlığı 
açıktır (Özdemir, 2002:213). 

Lisans sözleşmeleri üreticiler arasında olmayıp üretim 
veya kullanma konusunda yetki veren işletmeler 
arasında yapıldığında dikey niteliktedir. Lisans veren, 
lisans alana lisans konusu mal üzerindeki inhisari 
hakkına dayanarak sözleşme ile bazı sınırlandırmalar 
getirebilir. Eğer lisans sözleşmesi ile lisans alanlara 
getirilen sınırlandırmalar, fikri hak sahibinin kendisine 
tanınan koruma hakkının üzerinde tekelci bir güç 
sağlıyorsa veya pazarlık gücü açısından zayıf durumda 
bulunan kişiye baskı niteliğinde ise rekabeti 
sınırlamaktadır (Baş, 2001:83). 

Lisans sözleşmesine konulacak her türlü şart, ancak 
rekabete etki etmesi veya bu etkiyi doğurabilecek 
özellikler taşıması halinde Rekabet Hukukunun 
getirdiği yasaklamalara tabi olacaktır. Eğer somut 
olayın özelliklerine göre rekabet üzerinde etki 
doğurmayacak bir durum varsa sözleşme şartı Rekabet 
Hukuku bakımından geçerli sayılacaktır (Özdemir 
2002:216) 

Marka lisans sözleşmeleri ile yapılan rekabet 
sınırlamaları örnekleri şu şekilde sıralanabilir:  

a) İhracat Yasağı Şartı: RKHK. m.4/2-b de mal ve 
hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa 
kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması veya 
kontrolü rekabeti sınırlayan bir unsur olarak 
görülmektedir. İhracat yasağı şartı da bu kapsama 
girecek niteliktedir. Marka, marka sahibine yaratılmış 
bir değerden faydalanmak hakkı vermesine rağmen, 
ihracat yasağı koyma yetkisi hakkın varlığına değil 
kullanımına ait bir hak olarak görülmektedir. Bu 
nedenle Rekabet Hukuku sınırlamalarına tabidir. 
(Özdemir, 2002:220). 

b) Fiyat dayatması: bazı lisans sözleşmelerinde 
lisansı verilen malın satış fiyatı da lisans veren 
tarafından saptanarak bu bedelle satması yükümlülüğü 
getirilmektedir. Bazılarında doğrudan satış fiyatı 
belirlenmemekle birlikte, fiyata dolaylı olarak 
yansıyan maliyet, kâr gibi unsurları ve hatta satış 
şartlarını da içeren kayıtlar yer almaktadır. 

RKHK’nun 4.maddesinde genel yasaklama kapsamı 
içinde görülen rekabeti sınırlayıcı uygulamalar içinde, 
fiyat ve diğer alım şartlarının tespiti de vardır. Bu 
maddeye göre “mal ve hizmetlerin alım ya da alım 
satım fiyatlarının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi 
unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarını tespit 
etmek” rekabeti sınırlayan anlaşmalar olarak yasaktır. 

Bu yasaklama oldukça geniş ele alınmış ve fiyata 
yansıyan her türlü anlaşmanın bu kapsamda sayılması 
sağlanmıştır (Özdemir, 2002:224). 

Ancak marka lisans sözleşmelerinde fiyat dayatması 
yapılmasının da bazı şartların varlığı halinde 
muafiyetten yararlanabileceği, yani fiyat 
belirlemesinin ekonominin etkinliği kuralı 
çerçevesinde yapılmış olması koşuluyla Rekabet 
Hukukundan doğan yasaklamaların dışında 
kalabileceği de belirtilmektedir. Özellikle markayı 
yaratan kişinin yaptığı yatırımlar düşünüldüğünde, bu 
yatırımlardan yararlanan ve harcama yapmaktan 
kurtulan lisans alanın, daha düşük fiyatla piyasaya 
çıkarak lisans veren için elverişsiz koşullar yaratması 
haklı görülmemekte, bu tip bir anlaşmanın ekonomiye 
fayda sağlayan anlaşma olarak değerlendirilerek 
maliyetten doğan istisnalara sokulması, çünkü bu tip 
istisnaların maliyetten kurtulma olgusuna karşı 
mücadele etmeyi sağlayacağı ve bu tip fiyat 
belirlemelerinin belli koşullar altında markanın 
ünlenmesini sağlayacağı ve örneğin “lüks marka” lar 
için bunun geçerli olması gerektiği belirtilmektedir 
(Özdemir, 2002:226). 

Avrupa Topluluğu Hukuku uygulamasında marka 
lisanslarında bu şartı içeren sözleşmeler muafiyetten 
yararlanamamaktadırlar. Marka lisanslarında fiyat 
belirleme markadan doğan sınai hakkın özünde 
bulunan bir hak olarak görülmemekte ve fiyat 
dayatması Avrupa topluluğu Anlaşmasının 81/1 
maddesine göre yasak sayılmaktadır (Özdemir, 
2002:227). 

Fiyat dayatan sözleşme şartları hakim durumun kötüye 
kullanılması olarak da değerlendirilebilir. Eğer lisans 
hakkı sahibi çok yüksek fiyat uygularsa veya dolaylı 
ya da dolaysız bu fiyatı kontrol ederse veya suni bir 
yükseklik yaratırsa bu da hakim durumunu kötüye 
kullandığına dair iz olabilir ve 82.maddenin 
uygulanma alanına girer. Bu durumda da sınaî hakkın 
değerini aşan kısmın hakkın varlığına ilişkin bir hak 
olmadığı değerlendirmesi yapılabilir (Özdemir, 
2002:227). 

c) Lisans alanın lisans konusu benzer ürünlerle 
ilgilenmemesine ilişkin yükümlülükler (Rekabet 
etme yasağı): Rekabet etmeme yasağı genellikle 
lisans konusu korunan hakkın varlığından çıkan hak 
olarak görülmemekte ve buna ilişkin şartlar Rekabet 
Hukukunun getirdiği yasaklar içinde 
değerlendirilmektedirler. (Özdemir 2002:231). 

Türk Hukukunda RKHK m. 4/2 b.2’de piyasaların 
bölüşülmesi veya piyasa kaynaklarının bölüşülmesi 
veya kontrolü yasak kapsamına girmekte ise de, söz 
konusu sınaî hakkın varlığından çıkan koruma hakkına 
dayanılarak böyle bir yasaklama sınırlı bir şekilde 
getirilebilmelidir. Nitekim Rekabet Kurulu 
kararlarında rekabet etmemenin uygun bir süreye 
bağlanması koşuluyla geçerli olacağı belirtilmektedir. 
(Özdemir, 2002:232). Devralmalar bakımından 
konunun incelendiği bir kararda müşteri portföyü 
yanında know-how, lisans, isim hakkı, marka, şirket 
itibarı ve imajı gibi unsurların devredildiği durumlarda 
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beş yıllık bir rekabet etmeme şartının geçerli olacağı 
kararı verilmiştir (Rekabet Kurulu Kararı, 99-21/170-
89 RG.1.7.2000, s.24096). 

d) Lisans alanların ürün üzerinde lisansı gösterme 
yükümlülüklerine ilişkin kayıtlar: Marka 
lisanslarında lisans verenin ürünün lisanslı olarak 
üretildiğine dair bilginin ürünün üzerinde yer alması 
markanın ürünün menşeini belirtme fonksiyonuna 
uygun olduğu ve bu durumun rekabeti sınırlayıcı 
etkisi olsa da, bunun marka hakkının münhasıran 
varlığından kaynaklanan bir hak olduğu 
belirtilmektedir (Özdemir, 2002:241). 

e) Markayı kullanma yükümlülüğü: Markaların 
Korunması Hakkında KHK’nin 14. maddesine göre, 
markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı 
bir neden olmadın kullanılmaması veya bu kullanıma 
beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde 
marka iptal edilir. Markanın kullanılmaması marka 
hakkının iptaline götürdüğünden markanın 
kullanılmasını şart koşmak Rekabet Hukuku kuralları 
çerçevesinde de hak sahibinin meşru hakkıdır. Bu 
yükümlülük sınaî hak olarak markanın verdiği hakkın 
özüne ilişkin bir yükümlülük olduğundan rekabeti 
sınırlayıcı görülmemelidir. Lisans alan markayı 
sözleşmeye uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür 
(Özdemir, 2002:248). 

f) En fazla miktar belirlemesinin yapılması: bazı 
lisans sözleşmeleri ile lisans alana en fazla veya en az 
belli miktarda ürün alabileceğine veya üretebileceğine 
ilişkin yükümlülükler getirilmektedir. Özellikle lüks 
markalı ürünlerde üretimi sınırlamak ve bu yolla da 
fiyat üzerinde bir etki yapma amacıyla getirilen bu 
şartlar sahip olunun sınaî hakkın varlığından çıkan 
haklar olmadığından Rekabet Hukuku 
düzenlemelerine tabi olmalıdırlar (Özdemir 2002, 
s:251). Diğer yandan bu yöndeki şartlar, üretimin 
kalitesini korumak düşüncesi ile getirilmiş olabilir. 
Marka lisanslarında ürünün kalitesi dolayısıyla 
markanın imajını korumak bakımından lisans verenin 
bu tür şartları koymada menfaati var sayılabilir. Ancak 
yine de bu şartların rekabetin istenmeyen sınırlamaları 
olduğu kabul edilmektedir. 

g) Lisansı alanın ürünle birlikte başka bir ürün 
alma şartının getirilmesi: Lisans sözleşmesinde 
lisansı alınan ürünle ilgisi olmayan başka ürünlerin de 
alınması şartının getirildiği görülmektedir. Bu durum 
hiçbir şekilde hakkın varlığından çıkan bir sonuç 
olmadığından rekabet sınırlaması içinde görülmelidir. 
Bu şart marka lisansı sözleşmelerinde sıklıkla yer 
almaktadır. Marka lisansının verilmesi için o ürünün 
yanında başka bir ürünün de belli miktarda 
alınmasının şart koşulması rekabet sınırlaması olarak 
gözükmekte ve Rekabet hukuku düzenlemelerine tabi 
tutulmaktadır. Özellikle lüks markalarda sıkça görülen 
bir durum, bir ürün için marka lisansının verilmesinin 
(örneğin giysi) yan ürün niteliğindeki aynı marka 
ürünleri (örneğin parfüm, losyon) belli miktarlarda 
alma şartına tabi tutulmasıdır. Bu tür şartlar markanın 
varlığından doğan ve dolayısıyla korunması gereken 
bir hak olmadığından Rekabet hukuku çerçevesinde 

yasak kapsamındadır. Hatta lüks markalarda markada 
var olması geren “ayırt edicilik” özelliğinin, asıl ürün 
yanında böyle küçük ürünlerin de görünmesi 
sağlanarak geliştirildiği düşünülse bile bu tutum hoş 
görülemez. Çünkü markanın “ayırt edici” özelliği yada 
“inhisari”liği söz konusu ürün bağlamında görünmek 
zorunda olup, ilişkili olduğu yan ürünle bu özellikler 
değerlendirilemez. Dolayısıyla lüks markalarda da bu 
tür şartlar Rekabet Hukuku anlamında geçersiz 
kılınabilir. 

RKHK.m.4/2 f’de anlaşmanın niteliği ve teamüllere 
aykırı olarak bir mal ve hizmetle birlikte başka bir mal 
veya hizmetin alınması şartını getirmek rekabet 
sınırlaması olarak öngörülmektedir. Lisans 
sözleşmesinin niteliği gereği bu yasak muafiyetten 
yararlanabilir (Özdemir, 2002:253). 

3.2. Dağıtım anlaşmaları ve Dağıtım 
anlaşmalarında yer alan rekabeti sınırlayıcı 
hükümler 

Dağıtım anlaşmaları, bir ürünün üretimden son 
tüketiciye ulaşıncaya kadar geçtiği aşamaları birbiriyle 
birleştiren anlaşmalardır. Dağıtım anlaşmaları, alıcının 
sözleşme konusu malları yeniden satarken uyması 
gereken çeşitli sınırlamalar içerdiğinden ve bu 
sınırlamaların amacı genellikle marka içi rekabeti 
sınırlamak olduğundan hemen hemen her zaman 
RKHK’nun 4.maddesine aykırı yönleri olacaktır. 
Dağıtım anlaşmalarının aynı zamanda ekonomi 
üzerinde olumlu etkilere de sahip oldukları kabul 
edilmektedir. Bu nedenle belirli şartları taşımaları 
halinde, genellikle 5.maddeye göre bireysel ve grup 
muafiyeti tebliğlerine göre grup olarak muafiyetten 
yararlanmaları mümkündür (Aslan, 2006:72).  

Dağıtım sözleşmelerinin rekabeti sınırlayıcı hükümleri 
şunlardır: 

a) Tek elden satış hakkı tanıyan hükümler: Dağıtım 
anlaşmalarında genellikle, dağıtıcının satış arttırma 
faaliyetlerinde yoğunlaşacağı bir bölge belirlenir ve bu 
bölge dışında satış faaliyetlerinde bulunması 
yasaklanır. Böylece ülke bölgelere ayrılır, ve her 
bölgedeki dağıtıcıya tekel olacağı bir bölge yaratılmış 
olur. Pazar paylaşmak, RKHK’un 4.maddesine göre 
yasaktır. Bu hükümle iki veya daha fazla işletmenin, 
aralarında yapacakları anlaşmalarla piyasaları 
bölüşmeleri yasaklanmıştır. RKHK’un 
5.maddesindeki koşullar varsa bu yasaklama 
uygulanmayabilir (Aslan 2006:74).  

b) Rekabet yasağı getiren hükümler (rakip malları 
satmama): RKHK’un amacı rekabet edilmesini 
sağlamaktır. Bu nedenle rekabet etmeme şartı Kanuna 
aykırı bir rekabet sınırlamasıdır (Aslan, 2006:74).  

c) Fiyat tespitine ilişkin anlaşmalar: RKHK’nun 
4.maddesinin (a) bendi doğrudan veya dolaylı olarak 
fiyat tespitini yasaklamaktadır.  

Türk rekabet hukukunda 2002/2 sayılı Dikey 
Anlaşmalar Tebliği’nde getirilen düzenleme ile 
maksimum fiyat tespitine izin verilmektedir. Çünkü 
satıcı belirli bir fiyatın altında satış yaparak rekabet 
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etme şansına sahiptir. Diğer yandan maksimum 
fiyatların tespiti halinde satıcının daha düşük fiyatla 
satma olanağının varlığı tüketici lehine bir durum 
olarak algılanmaktadır. Aynı şekilde tavsiye fiyatlara 
da izin verilmektedir. Ancak tavsiye veya maksimum 
fiyat adı altında bu fiyatlara uymak çeşitli tedbirlerle 
zorunlu hale getirilmişse, bu durumda yasaklama 
uygulanır.  

Belirli bir fiyattan satış yada minimum fiyat tespiti ise 
grup muafiyeti kapsamı dışındadır. Satış fiyatlarının 
tespit edilmesi halinde satıcının rakipleri ile fiyat 
rekabetine girmesi tamamen engellenmiş olmaktadır. 
Minimum fiyatların tespitinde ise satıcının marka içi 
rakipleri ile fiyat rekabetine girmesi ancak daha 
yüksek fiyatlarda mümkündür. Bu ise tüketici 
aleyhine sonuç doğurur. Fiyatları belirli bir minimum 
seviyeden aşağı düşürmenin yasaklanması halinde, 
hem fiyat rekabeti kısıtlanmış olur, hem de satıcının 
kendi ürünlerinin satış fiyatını belirleme özgürlüğü 
kısıtlanmış olur (Aslan, 2006:76). 

4. Marka Aracılığıyla Hakim Durumun Kötüye 
Kullanılması 

Hakim durumun kötüye kullanılmasının söz konusu 
olabilmesi için, bir teşebbüsün ekonomik gücünü 
kullanarak ilgili piyasada düzgün rekabeti engellemesi 
ve hareket tarzını bu güce dayanarak gerek 
rakiplerinden gerekse tüketicilerden bağımsız olarak 
saptayabilmesi aranmalıdır (Özdemir, 2002:265). 

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı ve Komisyonu 
piyasada hakim durumun olup olmadığını saptamak 
açısından pazar payına bağlı bir takım kriterler 
geliştirmiştir. Buna göre eğer ilgili teşebbüsün payı 
%20’nin altında ise hakim durum bulunmazken, pazar 
payının %20–50 arasında olduğu hallerde hakim 
durumun varlığını kabul etmek için başka faktörlerin 
de varlığı aranmaktadır. Pazar payının %50’den fazla 
olduğu hallerde hakim durumun olduğu kabul 
edilmektedir (Özdemir, 2002: 173). 

Marka aracılığıyla hakim durumun kötüye 
kullanılması halleri şunlardır: 

4.1. Marka Hakkının Tüketilmesi ve Paralel 
İthalatın Engellenmesi:  

556 Sayılı KHK 13.maddesine göre: “Tescilli bir 
markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, 
marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de 
piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller 
marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında 
kalır.”Buna göre marka sahibi tarafından (veya onun 
izni ile) markayı taşıyan malların piyasaya 
sunulmasından sonra marka sahibi, markanın bu 
mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklayamaz. 
Dolayısıyla marka sahibi, markasını taşıyan malları 
piyasaya sunduktan sonra, üçüncü kişilerin bu 
malların ticaretini yapmasını ve bu arada markayı, 
malla ilgili reklâmlarda kullanmasına da karşı çıkamaz 
(Arkan, 1998, s:134).  

KHK 13/1’e göre marka hakkının tüketilmesinden söz 
edilebilmesi için tescilli bir markanın tescil 

kapsamındaki mallar üzerine konularak Türkiye’de 
piyasaya sunulmuş olması gerekir. Tescilli bir 
markanın,tescil kapsamına girmeyen mallarla ilgili 
olarak kullanılması ya da markanın hiç tescil 
ettirilmemiş olduğu hallerde,KHK’ya göre korunan bir 
marka hakkından söz edilemeyeceği için bu hakkın 
tüketilmesi de mümkün değildir (Arkan, 1998, s:135). 

KHK 13/1 uyarınca tükenmeden söz edilebilmesi için 
markayı taşıyan malların Türkiye’de piyasaya 
sunulmuş olması gerekir. Markayı taşıyan malın 
Türkiye dışında piyasaya sunulmuş olması, marka 
hakkını Türkiye bakımından tüketilmesine yol açmaz. 
Dolayısıyla bu halde, yabancı ülkeden Türkiye’ye 
yapılacak ithalata, marka sahibi marka hakkına 
dayanarak engel olabilir. Buna karşılık markalı 
malların Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra 
marka hakkı sahibi, bu malları yurt dışına satar (veya 
yurt dışında da üretirse) bunların üçüncü kişiler 
tarafından yurt dışından satın alınarak Türkiye’ye 
ithaline yani paralel ithalata engel olamaz (Arkan, 
1998:135). 

KHK açısından tükenme ilkesi, ülkesel olarak 
uygulanacaktır. 

Mar.Kor.Hak.KHK m.13(2) hükmü uyarınca hakkın 
tükendiği hallerde, markanın sahibinin sonraki satış 
aşamalarında malın durumunun değiştirilerek 
markanın kullanılmasını önleme yetkisi vardır. 
Mesela, on adet hap içeren kutuda satılan bir ilacın 
100’lük şişelerde piyasaya sürülmesine veya bir 
bonbonun içine likör konulup, yeniden ambalajlanıp 
aynı marka altında satılmasına marka sahibi engel 
olabilir. Bu istisnanın tanınmasının sebebi, marka ile 
ürün dolayısıyla işletme arasındaki bağı korumak, 
markanın işletmesel köken ve kalite garantisi işlevini 
muhafaza etmektir. Bonbonun içine likör enjekte 
edilmesi, malın tadını değiştirebilir, kalitesini 
bozabilir ve dolayısıyla markanın itibarını 
zedeleyebilir. Ambalaj değişikliği ise markanın 
kurduğu imajın dışına çıkılması, baka bir imaj 
yaratılmaya çalışılması suretiyle varolan imajın 
zedelenmesidir. 

Piyasaya çıkarılan blue jeanlerin sonradan kesilerek 
şort şekline sokulması ve yeni bir renge boyanması da 
malın özgün niteliğinin değiştirilmesi şeklinde 
değerlendirilmiştir. Onarım görmüş malın,bu husus 
açıklanmadan yerine göre mal üzerine onarım yapan 
işletmenin markası konulmadan(yeniden) piyasaya 
sunulması da üreticinin marka hakkının tükenmesine 
neden olmaz. Buna karşılık, malın orijinal niteliğini 
değiştirmeyen önemsiz onarımlar, elbisenin kopan 
düğmesinin dikilmesi gibi, bundan müstesnadır 
(Gedik, 2008). 

Paralel ithalat, bir ürünün üreticisinin veya 
dağıtıcısının izni olmadan, ürünün düşük fiyatla 
satıldığı ülkeden alınarak, yüksek fiyatla satıldığı 
diğer bir ülkeye ithal edilerek satılması olarak 
tanımlanmaktadır. Otomobiller, kimyasallar, ilaçlar, 
bilgisayarlar, kameralar, kot pantolonlar, müzik cd’leri 
paralel ithalata konu olan başlıca ürünlerdir Paralel 
ithalattan söz edebilmek için daha önce piyasasında 
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aynı malın bulunduğu devlete ithalat yapılmalı ve aynı 
mallar arasında rekabet doğmalıdır (Arıkan, 1996). 
Paralel ithalata konu olan malların taklit ve korsan 
olmayan, orijinal mallar olması gerekmektedir 
(Arıkan, 1999). 

Paralel ithalatın en önemli nedeni A ve B ülkeleri 
arasındaki fiyat farklılıklarıdır. Ülkeler arasındaki bu 
fiyat farklılıkları büyük firmaların iç piyasa ile ihraç 
piyasası arasında kendilerinin bilinçli olarak güttükleri 
fiyat politikasından kaynaklanır (burada diğer 
piyasada tutunma, bir pazar payı edinebilme saikinin 
önemli bir rolü bulunmaktadır). Ülkelerden birinde 
üretim faktörü fiyatlarının düşük olması da (örneğin iş 
gücünün ucuzluğu gibi) nihai üründe önemli fiyat 
farklılıklarına neden olmaktadır. Bir diğer önemli 
neden ise ülkeler arasındaki sosyal politika 
farklılıklarıdır (örneğin ilaç fiyatlarının sosyal amaçlar 
için belirli bir seviyede tutulması gibi) (Arı, 2003:12). 
Diğer bir neden ise bir firmanın fikri mülkiyet 
koruması altındaki mallardan satın almak istemesine 
rağmen o ülkedeki hak sahibi tarafından çeşitli 
nedenlerle (stokların yetersizliği, haksız rekabet vs.) 
bu talebinin geri çevrilmesidir  (Adem Aslan, 
2004:51). 

Hakkın tükenmesi sadece Türkiye içinde hukuka 
uygun olarak pazara sunulmuş mallar için kabul 
edilmiş görünmektedir. Marka hakkı kullanılarak ithal 
edilen malların satışının durdurulabilmesi için, ithal 
edilen malların da hukuka uygun olarak üretilmiş 
olması gerekmektedir. Başka bir deyişle Türkiye 
dışında bir yerde hukuka uygun olarak aynı marka ile 
piyasaya sunulan bir mal 3.kişi tarafından Türkiye’ye 
ithal edildiğinde bunun Türkiye’deki marka sahibi 
tarafından önlenmesi mümkün değildir. Yani Türk 
hukuku hakkın tüketilmesini ulusal değil uluslar arası 
tükenme olarak öngörmektedir. (Aslan, 2006:79). 

AB’ye üye devletlerin marka hukukuyla ilgili 
hükümlerinin uyumlu hale getirilmesini sağlamak 
amacıyla hazırlanan 89/104 Sayılı Avrupa Birliği 
Topluluk Markası Yönergesi’nin8 7.maddesinde 
marka hakkının sağladığı hakların tüketilmesi ile ilgili 
bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre marka 
sahibi markasını taşıyan malların kendisi (veya rızası 
ile üçüncü kişi) tarafından Topluluk içinde piyasaya 
sunulmasından sonra markanın bu mallarla ilgili 
olarak kullanılmasını yasaklama hakkına sahip 
değildir. Aynı maddenin 2.fıkrasında ise bu ilkenin, 
malların sonraki el değiştirmelerini önleme konusunda 
marka sahibinin haklı nedenlerinin bulunduğu hallerde 
uygulanmayacağı gösterilmiştir. Bu anlamda haklı 
nedene örnek olarak da, malların piyasaya 
sunulmasından sonra üçüncü kişiler tarafından 
durumunun değiştirilmesi ya da kötüleştirilmesi 
gösterilmiştir. 

                                                           
8 Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı KHK’nin 
hazırlanmasında büyük ölçüde 89/104 sayılı Avrupa Birliği 
Topluluk Markası Yönergesi’nden faydalanılmıştır. 

 

Gerek Yönerge gerek Topluluk markasıyla ilgili 
Tüzük’te “uluslararası tükenme’den vazgeçilmiş 
olmakta ve marka hakkının sadece Topluluk sınırları 
içinde piyasaya sunulan mallarla ilgili olarak 
tüketilmesi ilkesi kabul edilmektedir. Böylece, 
bölgesel tükenmeye geçilmiş olmakta ve Topluluğa 
dahil ülkeler tek bir bölge şeklinde 
değerlendirilmektedir. (Arkan, 1998:141). 

Paralel ithalatın olmadığı bir ortamda rekabet de 
ortadan kalkacağı için fikri mülkiyet hakkı sahibi 
ulusal dağıtım ağları kurarak, değişik pazarlarda, 
farklı fiyatlar uygulayabilecek, dikey anlaşmalar 
nedeniyle firma içi rekabetin gevşemesi 
sağlanabilecek, dağıtım ağına dahil olanların serbestçe 
fiyat belirlemelerine engel olunarak, karlılık 
maksimum düzeye çıkarabilecektir (Adem Aslan, 
2004:55). 

Sonuç olarak, malını sınaî hakkına dayanarak 
Türkiye’de piyasaya sunmuş olan hak sahibi, Türkiye 
dışından gerçekleştirilecek paralel ithalatı (Avrupa 
Topluluğunda bölge dışından gerçekleştirilen ithalatın 
aksine) engelleyemeyecek, dolayısıyla bu eylem 
Rekabet Kurulu tarafından diğer şartları da varsa, 
RKHK m. 6/II-a bendi uyarınca 
cezalandırılabilecektir. 

4.2. Lisans Anlaşmalarında Yer Alan Rekabete 
Aykırı Koşullar 

Hak sahibinin lisans anlaşmaları yoluyla hakim 
durumunu kötüye kullanması, talep edilen lisansa 
fahiş bedel istemesi, sahip olunan tüm hakların 
lisansının verilmesi veya lisans anlaşmalarında 
ayrımcı koşulların öngörülmesi şeklinde 
gerçekleşebilmektedir. Bunun dışında, hak sahibinin 
karşısında lisans alacak olanın hakim durumda olması 
hallerinde ise, amacı aşan veya süresi benzer lisans 
anlaşmalarından daha uzun olan lisans anlaşması 
yapılması talepleri ile hakim durum kötüye 
kullanılabilmektedir. Bu çerçevede ister hak sahibi 
ister lisans alan hakim durumda olsun, her iki 
konumda da lisans anlaşmaları yoluyla rekabete aykırı 
koşulların diğer tarafa dayatılması halinde bu durum, 
Avrupa Topluluğunda olduğu gibi Türk rekabet 
hukukuna da aykırı olacaktır (Güçer, 2005:129). 

4.3. Lisans Vermeyi Reddetme 

Kural olarak sınai hak sahibinin sınai hakkı ile ilgili 
olan mal veya hizmeti üretmek ve piyasaya sunmak 
gibi bir yükümlülüğü bulunmadığı gibi, üçüncü 
kişilere bu doğrultuda lisans verme yükümlülüğü de 
bulunmamaktadır. Türk rekabet hukuku açısından 
incelemek gerekirse, kural olarak her sınai hak 
sahibinin lisans vermeyi reddedebileceği söylenebilir. 
Ancak mehaz Avrupa Topluluğu düzenlemesinde 
olduğu gibi, RKHK sisteminde de hakim durumda 
olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanmama 
sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çerçevede şartları 
oluşmuş ise, hakim durumdaki bir teşebbüs tarafından 
lisans verilmesinin reddi m. 6/II-a uyarınca piyasaya 
girişin engellenmesi olarak değerlendirilebilecektir. 
(Güçer, 2005:130). 
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Öte yandan markalı malın satışının reddinin de sınai 
hak kullanılarak hakim durumun kötüye kullanılması 
hali oluşturabileceği Kurulun yakın tarihli bir 
kararında da ifade edilmiştir. Bu doğrultuda Kurulun 
Eukanuba markalı kedi köpek mamalarının Ankara 
Veteriner Tıp Merkezine satışının reddi konusunda 
vermiş olduğu kararda, ilgili ürün pazarı profesyonel 
kedi köpek mamaları pazarı olarak belirlenmiş, ancak 
etkilenen pazarın da veteriner hizmetleri pazarı olduğu 
ifade edilmiştir. Kararda, mal vermeyi reddeden 
işletmenin söz konusu mamaların Türkiye temsilcisi 
olduğu belirlendikten sonra, bu şirketin ilgili pazarda 
hakim durumda olup olmadığı araştırılmıştır. Zira mal 
vermeyi reddeden hakim durumdaki isletmenin, bu 
eylemi neticesinde kendi piyasasında sahip olduğu 
üstünlüklerden faydalanarak, diğer piyasadaki rekabet 
koşullarını bozabileceği (m. 6/II-d) ifade edilmiştir. 
Ancak kararda söz konusu şirketin hakim durumda 
olmaması ve bir veteriner kliniğinin asli işlevini 
yerine getirebilmesi açısından, kedi köpek maması 
satılmasının “esaslı unsur” teşkil etmemesi olguları 
belirlendiğinden, söz konusu şirket hakkında ön 
araştırma yapılmasına ve soruşturma yapılmasına 
gerek olmadığına karar verilmiştir (Güçer, 2005:131). 

4.4. Sınai Mülkiyet Hakları ile Korunan Bir Ürüne 
Aşırı Fiyat Uygulamak veya Fahiş Lisans Bedeli 
Talep Etmek 

Sınai hak ile korunan ürünlere aşırı yüksek fiyatların 
uygulanması halinde RKHK m. 6/II-e uyarınca 
tüketicinin sömürülmesi nedeniyle teşebbüsün bu 
eylemi yasaklanabilecektir. Sınaî hak ile korunan 
ürüne talep edilen bedelin aşırı olup olmadığının 
tespiti için tüm üretim maliyetleri toplamı ile fiyatın 
karşılaştırılması, ilgili pazardaki aynı veya benzer 
ürünlerin fiyatlarının karşılaştırılması, komşu 
pazarlardaki aynı veya benzer ürünlerin fiyatlarının 
karşılaştırılması gibi yöntemler uygulanmaktadır. 
Diğer bir hesaplama tekniği ise, piyasanın rekabete 
açık olduğu farz edilerek piyasada fiyat nasıl oluşacak 
idi ise, hakim teşebbüs tarafından talep edilen fiyatın 
bu fiyatla karşılaştırılmasıdır.  

Fahiş lisans bedeli talep edilmesinin ise, ticari faaliyet 
alanına başka teşebbüslerin girişini engelleme amacı 
taşıdığı iddia edilebilecektir. Bu çerçevede bu eylemin 
de m. 6/II-a uyarınca yasaklanması söz konusu 
olabilecektir. (Güçer, 2005:121) 

4.5. Ayrımcılık 

Hakim durumda olan teşebbüs; fiyat ayrımcılığı, 
faaliyetten yararlanma konusunda ayrımcılık yaparak 
veya ayrımcı koşullar öne sürerek hakim durumunu 
kötüye kullanabilmektedir. Burada önemli olan aşırı 
fiyat uygulamasının ayrımcı olarak uygulanmasıdır. 
Sınai hakkın sağlamış olduğu hakka dayanılarak belli 
kişilere lisans verilmesi ve diğerlerine verilmemesi 
ayrımcılığın açık göstergesidir. Ayrımcı koşullar öne 
sürülerek hakim durumun kötüye kullanılması halinde 
ise, sadece bir kısım müşteri, alıcıya dayatılması diğer 
müşteri/alıcılara ise, bu koşulların dayatılmaması söz 
konusudur. Dolayısıyla her şekilde hakim teşebbüs 
tarafından dayatılan koşulların ayrımcı olması halinde 

bu tutum RKHK m. 6/II-b uyarınca 
yasaklanabilecektir. 

4.6. Fikri Sınaî Hak Koruması Olmayan Bir 
Ürünün Satışının Fikri Sınaî Hak Koruması Olan 
Bir Ürünün Satışına Bağlanması 

Fikri sınai hak koruması olmayan bir ürünün satışının, 
fikri sınai hak koruması olan bir ürünün satışına 
bağlanması durumu, RKHK m. 6/II-c bendinde 
yasaklanmaktadır. Avrupa Birliğine Adalet Divanının 
önüne gelen olayda patent hakkı ile korunan zımba 
tabancası kartuşlarının, bu nitelikte bir koruma 
hakkına sahip olmayan zımba telleri ile birlikte satın 
alınma zorunluluğunun getirilmesi, 82. maddeye 
aykırı bulunmuştur. Benzer şekilde RKHK m. 6/II-c 
bendi de bir mal veya hizmetle birlikte diğer mal veya 
hizmetin satın alınmasına ilişkin sınırlamaların 
getirilmesini rekabete aykırı bulmaktadır. 

Sonuç itibariyle hakim teşebbüsün Sınai hakkını 
kullanarak bir mal veya hizmetle beraber bir başka 
mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı 
teşebbüsler durumundaki alıcıların bir mal veya 
hizmet talebini başka bir malın teşhiri şartının 
kabulüne bağlaması yahut satın alınan bir malın belirli 
bir fiyatın altında satılmaması gibi şartlar öne sürmesi 
RKHK m. 6/II-c’ye aykırı düşecektir. 

4.7. Bir Pazardaki Hâkimiyetin Başka Bir Pazarda 
Kötüye kullanılması 

Bu bağlamda sınai hak sahibi olan ve hakim durumda 
olan bir teşebbüsün sahip olduğu sınai hakkı 
kullanarak bir alt pazarda hakim durumunu kötüye 
kullanması RKHK m. 6/II-d uyarınca 
engellenebilecektir.  

5. RKHK’nun 4. ve 6. Maddelerinin İhlal Edilmesi 
Halinde Yaptırım  

RKHK’nun 4. maddesi kapsamına giren anlaşma, 
uyumlu eylem ve kararların yapıldıkları tarihten 
itibaren bir ay içinde Rekabet Kuruluna bildirilmesi 
zorunludur. Bu zorunluluk, grup muafiyeti kapsamına 
giren anlaşmalar açısından söz konusu değildir. Bu 
bildirim sonucunda yapılacak inceleme üzerine 
Rekabet Kurulu muafiyet kararı veya menfi tespit 
kararı verebilir. Bildirilen anlaşma, karar veya uyumlu 
davranışın RKHK’nın 4. maddesini ihlal edici 
nitelikte olması veya bu yönde hükümler içermesi 
halinde anlaşma veya ilgili hükümlerin uygulanmasına 
son verilmesine, rekabetin sağlanmasına karar verir 
(Taylan, 2001: 200). 

RKHK’nın 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilmesi 
halinde işletme ve işletme birlikleri idari para cezaları, 
geçersizlik, tazminat ödenmesi gibi yaptırımlarla karşı 
karşıya kalacaklardır. 

Verilecek para cezası, 200 milyon liradan az olmamak 
üzere ilgili işletmelerin yıllık gayri safi gelirlerinin 
yüzde onu kadardır. Yıllık gayri safi gelirin 
hesaplanmasında ihlale katılan işletmelerin tamamının 
cirolarının toplamı esas alınmalıdır. İşletmelerin yıllık 
gayri safi gelirlerinin miktarı Kurul tarafından 
saptanacaktır. Para cezasının miktarını belirlemek 
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Kurul’un takdirindedir. Kurul kastın varlığı, kusurun 
ağırlığı, işletmelerin gücü ve ortaya çıkabilecek 
zararın ağırlığını dikkate alarak bu takdir yetkisini 
kullanır (Aslan 2006:213). 

RKHK’nın 5. maddesi gereği Rekabet Kurulu, 
ilgililerin talebi ve gerekli şartların varlığı halinde 
işletmeler arası anlaşmaların 4. madde hükümlerinden 
muaf tutulmasına karar verebilir. Avrupa Birliğinde 
ise muafiyet tanıma yetkisi 81. madde gereği 
münhasıran Komisyon’a aittir. Bu kapsamda, rekabeti 
sınırlayıcı özellikler taşıması yanında aynı zamanda 
olumlu yönleri de bulunan anlaşmaların, belirli 
şartların varlığı halinde rekabeti sınırlayıcı 
özelliklerine göz yumulabilecektir. Yani bu 
anlaşmalar rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların tabi 
olduğu müeyyideden muaf tutulacaktır (Baş, 2001:85) 
Muafiyet koşulları 5 inci maddede; üretim, dağıtım 
veya hizmetin sunulmasında yeni gelişme sağlanması, 
tüketicinin bundan faydalanması, ilgili pazarın önemli 
bir kısmında rekabetin ortadan kalkmaması ve 
rekabetin sayılan amaçlara ulaşılması için zorunlu 
olandan fazla sınırlandırılmaması olarak belirlenmiştir 
(Rekabet Kurumu, 2006:11) 

Muafiyetin en önemli sonucu ilgililerin yasal belirlilik 
ve güvenlik içinde olmasıdır. Muafiyet verilen bir 
anlaşma hakkında para cezası uygulanmaz. Muafiyet 
devam ettiği sürece bu anlaşmaya dayanarak yapılan 
her türlü hukuki işlem geçerlidir. İleride geçmişe 
yönelik olarak geçersiz kılma ihtimali olmadığı için 
ilgililer kendilerini güvenli hissedeceklerdir (Aslan, 
2006:117). 

6. Uygulamadan Örnekler ve Örnek Kararlar 

6.1.Levi Strauss  

3 0cak 2008 tarihli Hürriyet Gazetesinde Levi Strauss 
ile ilgili şu habere yer verilmişti: Özlenir Giyim, 
İstiklal Caddesi’ndeki mağazasının yanında mağaza 
açarak kendisini 3 milyon dolar zarara uğrattığı 
iddiasıyla Levi’s Türkiye’yi, Avrupa Komisyonu’na 
şikayet etti. Tahsin Özlenir, bayiler arasında 
yapıldığını iddia ettiği ayrımcılıkları şöyle aktardı: 
"Aynı konumdaki bazı bayilerin tüm dekorasyon 
harcamalarını Levi Strauss İstanbul karşılıyor, 
bazılarını karşılamıyor. Bazılarının kirasının bir 
kısmını bile ödüyor. Bazı bayiler satabildiği malın 
parasını ödeyip, satamadığını geri veriyor. Bazılarına 
ise mal direkt fatura ediliyor. Satıp satamamak bayinin 
kendi sorunu olarak kalıyor. Bir mal bir bayiye 100, 
öbürüne 120 liraya satılıyor. Bunları Avrupa’da 
telaffuz etmek dahi suç." 

Strauss Avrupa Başkan Yardımcısı Haluk Aksoy ise 
bayiler arası farklı uygulama ve ayrımcılık iddialarını 
şöyle yanıtladı: "Bayilik uygulamalarının prensipleri 
doğrultusunda, bayilerimiz ile bulundukları lokasyon 
ve bayi kanalı yapısına göre farklılık gösteren anlaşma 
şartlarımızın olması son derece doğaldır. Bayimizin 
anlaşma şartlarında yer alan belirli maddelere ilişkin 
sorusu ya da sorunu varsa bizlerle direkt olarak 
görüşmeleri gerekiyor (Hürriyet Gazetesi, 2008) 

Özlenir Giyim Levi’s Türkiye’yi hem Rekabet 
Kurumuna Hem Avrupa Komisyonuna şikayet etti. 
Rekabet Kurumu bu konudaki kararını verdi fakat 
Danıştay’a başvurularak karar bozuldu. Süreç tekrar 
işleyecek. Avrupa Komisyonu ise henüz kararını 
vermedi. 

İlgili Rekabet Kurulu kararı incelendiğinde9; 
Şikayetçinin “franchise” vereni konumundaki Levi 
Strauss İstanbul Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin ayrımcılık yaparak, şikayetçinin faaliyetlerini 
zorlaştırmak ve perakende satış fiyatı dikte ettirmek 
suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla 
Rekabet Kurumuna başvurduğu görülmektedir. 

Şikâyetçi tarafından 4. maddenin ihlal edildiğine 
ilişkin olarak öne sürülen iddialar: Ürünlerin satış 
fiyatını oluşturmakta temel unsurlardan olan mark-
up’ın sürekli değiştirildiği ve bu suretle kar marjının 
tespit edildiği, bazı siparişlerin reddedilmesi, eşit hak, 
yükümlülük ve edimler için eşit durumdakilere 
“Store”  ve/veya “Corner” olabilme konusunda farklı 
koşullar uygulanması, perakende satış fiyatının dikte 
ettirildiği iddiasıdır. 

Yapılan değerlendirmelerde ileri sürülen iddialarla 
ilgili şu açıklamalara yer verilmiştir: 

Levi’s sisteminde, satış alanı büyüklüğü, konumu ve 
cirosu gibi unsurlar dikkate alınarak bayiler, “Corner”, 
“LAD” (yetkili Lev’is ürünleri satıcısı) ve “Store” 
şeklinde 3 farklı kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan her 
birine farklı oranda “mark up” uygulanmaktadır. 
“Mark up”, Levi’s İstanbul’un belli bir perakende satış 
fiyatı üzerinden bayisine yapacağı bir çeşit indirimi 
göstermektedir. Böylece bayinin bir Levi’s ürününü 
kaça satacağını belirleme işlevini yerine getirmektedir. 

Birçok sektörde sağlayıcıların bayilerine yönelik fiyat 
listeleri yayınlamaları uygulamasıyla 
karşılaşıldığından, fiyat listesi yayınlamak tek başına 
RKHK’u ihlal etmemektedir. Sağlayıcının satış 
fiyatını tavsiye etmesi mümkündür. Önemli olan bu 
fiyatların tavsiye fiyat olma niteliğini aşarak 
taraflardan herhangi birinin baskısı veya teşvik etmesi 
sonucunda sabit yada asgari satış fiyatına 
dönüşmemesidir.  

Levi’s İstanbul ile Özlenir Giyim arasında 1998 
yılında imzalanmış olan “Orijinal Levi’s Mağazası 
Franchise Anlaşması’na bakıldığında Levi Strauss’un 
Franchise Alan’a perakende satış fiyatları tavsiye 
edebileceğini, ancak Franchise Alanın tavsiyelere 
uyma konusunda bir yükümlülüğünün olmadığı kabul 
edilmiştir. Bu nedenle Levi’s Istanbul’un yayınladığı 
perakende satış fiyatı tavsiye niteliğindedir. Franchise 
alanın bu tavsiyelere uyma yükümlülüğü 
olmadığından kendi fiyatını belirleyebilir. 

                                                           
9 3.5. 2007 tarih ve 07-37/394-154 sayılı Rekabet Kurulu Kararı 
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Hakim durumun kötüye kullanılması halleri olarak 
ileri sürülen iddialar; Özlenir Giyim’in piyasadaki 
faaliyetlerinin zorlaştırılması amacıyla mal 
sevkıyatının durdurulması, hiçbir uyarı yapılmadan, 
mahallin yanı başına Levi’s tarafından mağaza 
açılması, danışmanlık, eğitim gibi hizmetlerde farklı 
uygulamalara gidilmesidir.  

Levis’in şikayetçiye yakın yerde kendine ait bir 
mağaza açması Rekabet Hukuku çerçevesinde bir 
rekabet kısıtı oluşturmadığından Kanun kapsamında 
görülmemektedir. 

Herhangi bir teşebbüsün Kanun’un 6. maddesini ihlal 
ettiğinden bahsedebilmek için inceleme konusu 
teşebbüs ilgili pazarda hakim durumda olmalıdır ve bu 
teşebbüsün eylemleri rekabet hukuku anlamında bir 
kötüye kullanma hali teşkil etmelidir. Bu iki unsurdan 
biri yoksa teşebbüsün eylemleri hakim durumun 
kötüye kullanılmasıdır denilemez. Hakim durumda 
bulunan bir teşebbüs zorunlu unsur olarak kabul 
edilen mal/hizmetleri rasyonel bir gerekçe 
göstermeden müşterilerine vermeyi reddediyor ve bu 
reddediş sonucunda ilgili pazardaki rekabet ortamı 
zarar görüyor ise hakim durumun kötüye kullanılması 
söz konusu olabilecektir. Yapılan incelemede Levi’s 
İstanbul’un mal vermeyi kesmediği bazı siparişleri 
karşılamadığı görülmüştür.  

Ayrımcılık iddiasının kötüye kullanma oluşturabilmesi 
için aralarında ayrımcılık yapıldığı iddia edilen 
teşebbüslerin eşit konumda olmaları gerekmektedir. 
Levi’s İstanbul değişik tipte ve standartlardaki 
mağazalar için farklı mark-up ve vade uygulayarak 
farklı satış koşulları getirmektedir ve bu mağaza tipleri 
mağazanın konumu, satış alanı büyüklüğü ve cirosu 
gibi objektif koşullar çerçevesinde belirlenmektedir. 
İlgili teşebbüslere kuracakları mağaza konusunda 
belirlenmiş kriterlere uymak koşuluyla özgürlük 
sağlanmaktadır. Bu çerçevede eşit durumdaki 
teşebbüsler karşısında ayrımcılık yapılarak bir kötüye 
kullanma durumu bulunmamaktadır. 

Pazar payları incelemesinde de Levi’s İstanbul’un 
hakim durumda olmadığı tespiti yapılmıştır. 

Sonuç olarak yapılan inceleme sonucunda RKHK 
çerçevesinde ön araştırma yapılmasına ve soruşturma 
açılmasına gerek görülmeyip şikâyet reddedilmiştir. 

Karar değerlendirildiğinde Levi’s İstanbul’un 
bayilerine yönelik fiyat listesi yayınlaması fiyat 
tavsiyesi olarak görülüp RKHK kapsamında 
değerlendirilmemiştir. Diğer ayrımcılık iddiaları da 
bayilerle yapılan yazışmalar incelenerek yerinde 
görülmemiştir. Firmanın pazarda hakim durumda 
olmadığı bu nedenle uygulamalarının ilgili pazarda 
rekabeti sınırlamayacağı yada ortadan 
kaldıramayacağı tespiti yapılmıştır. 

6.2. Dexter Davası 

Dexter davasında, davacı, ABD’de bulunan Dexter 
Shoe Company ile arasında Dexter marka 
ayakkabıların Türkiye’de tek satıcılığına ilişkin bir 
anlaşma akdetmiş olan firmadır. Davalı şirket ise, söz 

konusu ayakkabıları yurt dışından satın alarak Türkiye 
içinde satışa sunan şirkettir. Dexter ayakkabılarının 
Türkiye içinde tek satıcısı şirket, ABD’deki üretici ile 
aralarındaki anlaşma gereği ayakkabıların tek 
satıcısının kendisi olduğunu, davalının gerçekleştirdiği 
paralel ithalatın haksız rekabet oluşturduğunu, zira 
kendisinin markalı ürünlerin satış ve pazar payını 
arttırmak için faaliyetlerde bulunup, masraf yaptığını 
dolayısıyla davalının eyleminin haksız rekabet olarak 
nitelendirilerek men edilmesi gerektiğini iddia 
etmiştir. 

Davalı ise, söz konusu ayakkabıları yasal mevzuata 
uygun bir şekilde ithalat yoluyla ülke içine soktuğunu 
ve davacı ile üretici arasındaki anlaşmadan da 
haberdar olmadığını ifade etmiştir. Yapılan yargılama 
sonucunda ilk Derece Mahkemesinin davacının haksız 
rekabetle ilgili taleplerini kabul etmesi üzerine olay 
Yargıtay’a intikal etmiştir. 

Yargıtay, kararında MKHK m. 9/II-c uyarınca marka 
sahibinin ithalat veya ihracatı engelleme hakkına sahip 
olduğunu ifade ettikten sonra, bu kuralın Türk iç 
pazarına hiç sunulmamış olan mallar açısından geçerli 
olacağını ifade etmiştir. Markalı malların marka hakkı 
sahibi veya onun izni ile üçüncü kişi tarafından Türk 
iç pazarına sunulmasından sonra, marka sahibinin 
veya onun izni ile üçüncü kişinin markalı malın 
aynısının paralel ithalatını gerçekleştirmesini, marka 
hakkının ülkesel tükenmesi ilkesi nedeniyle (MKHK 
m. 13/I) marka sahibinin engelleyemeyeceği ifade 
edilmiştir. Ayrıca Yargıtay durumu, tek satın alma 
anlaşması hükümleri açısından da incelemiştir. 
Kararda tek satıcılık sözleşmesinin özellikleri 
belirtildikten sonra, söz konusu sözleşmeyle tek 
satıcıya belli bir bölgede satış yapma hakkı 
tanınmasının ve bu olanağın sağlanmasının üreticiye 
yüklenen akdi bir yükümlük olduğu, dolayısıyla 
paralel ithalat nedeniyle bu yükümlülüğe aykırı 
davranılmış olması iddiasının, ancak sözleşmenin 
tarafı olan üreticiye yöneltilebileceği belirtilmiştir. 

Sonuç itibariyle kararda, markalı malların Türkiye’de 
tek satıcılık hakkına sahip olan bir işletmenin, 
mallarını Türkiye’de bir kere piyasaya sunduktan 
sonra marka hakkının tükeneceği, bundan sonra 
üçüncü kişilerin yurt dışından gerçekleştirecekleri 
paralel ithalatları, marka hakkı sahibinin veya onun 
izni ile faaliyet gösteren üçüncü kişinin 
engelleyemeyeceği, bu eylemin olsa olsa tek satıcılık 
sözleşmesi tarafları arasında hukuki bir talep hakkı 
doğurabileceği belirtilmiştir (Güçer 2005:115). 

6.3. Poliçe Kararı 

Police gözlüklerine ilişkin kararda ise, davacı 
“police”, “vogart” ve “sting” marka gözlüklerinin 
Türkiye tek satıcısı Sesa Dış Tic. Ltd. Şti. (Sesa), 
davalı ise aynı marka orijinal gözlükleri paralel ithalat 
yoluyla Türkiye pazarına sunan Hekim Optik ith. ihr. 
Ltd.Şti.’dir. Sesa ile söz konusu markaların sahibi 
İtalyan şirketi arasında akdedilmiş münhasır marka 
lisans anlaşması uyarınca Sesa, markaları Türkiye’de 
kendi adına tescil ettirmiştir. Bu hakkına dayanarak 
Sesa gerçekleştirilen paralel ithalatı önlemek istemiş 
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ve bu doğrultuda ilk Derece Mahkemesinde haksız 
rekabetin önlenmesine yönelik bir dava açmıştır. 
Davalı ise, söz konusu ithalatın yasal mevzuata uygun 
olarak gerçekleştirildiğini, dolayısıyla böyle bir 
iddianın dinlenemeyeceğini ileri sürmüştür. Mahkeme 
bunun üzerine söz konusu ithalatın haksız rekabet 
teşkil ettiğine ve uyuşmazlık konusu ürünlerin RKHK 
ve buna ilişkin tebliğlerin getirdiği muafiyet 
kapsamında olduğuna, dolayısıyla haksız rekabet 
konusu gözlüklerin toplanmasına karar vermiştir. 

Davalının temyizi üzerine Yargıtay, Dexter kararında 
olduğu gibi, marka hakkı sahibinin veya onun izni ile 
üçüncü kişinin bir kere malı piyasaya sürdükten sonra 
marka hakkının tükeneceğini, dolayısıyla marka hakkı 
sahibi veya onun izni ile üçüncü kişinin paralel ithalatı 
engelleyemeyeceğini hükme bağlamıştır. Ayrıca 
Yargıtay RKHK uyarınca Kurul tarafından çıkarılan 
tebliğlerin, tebliğ kapsamında kalan teşebbüsler 
bakımından sonuç doğuracağını, tebliğe konu olan 
sözleşme ilişkisi dışında kalan üçüncü kişilere 
uygulanamayacağını da belirtmiştir. 

Rekabet Kurulunun rekabet mevzuatı açısından paralel 
ithalata ilişkin ilk kararı ise, Police gözlükleri 
kararıdır10. Karar yukarıda Yargıtay kararı açısından 
incelenen olayı içermektedir. Kurul kararda, 
RKHK’nun paralel ithalat konusuna doğrudan bir 
düzenleme getirmemiş olduğunu belirtmiş, ancak 
RKHK 4/(d) ve 6/(a) maddelerinin rakip teşebbüslerin 
piyasaya girişinin engellenmesi ve faaliyetlerinin 
zorlaştırılmasını amaçlayan eylemleri yasaklamış 
olduğu, paralel ithalatın da bu sonuçları doğurması 
açısından Kanun kapsamında değerlendirildiğini ifade 
etmiştir. Bu doğrultuda Yargıtay kararına da atıf 
yapılarak aşağıdaki sonuca varılmıştır: “RKHK’nun 
4/II-d ve 6/II-a maddeleri ve Kanunun genel amacı 
doğrultusunda Türkiye’de markası tescil edilmiş bir 
malın, marka sahibi ya da yetkili satıcısı tarafından 
Türkiye’de piyasaya sunulmasını müteakip, üçüncü 
kişilerce yasal prosedüre uygun olarak ithal 
edilmesine, yani paralel ithalat yapılmasına engel 
olunamaz”. 

Sonuç olarak Rekabet Kurulu’nun ve Yargıtay’ın 
görüşleri doğrultusunda düşünüldüğünde, malını sınai 
hakkına dayanarak Türkiye’de piyasaya sunmuş olan 
hak sahibinin, Türkiye dışından gerçekleştirilecek 
paralel ithalatı (Avrupa Topluluğunda bölge dışından 
gerçekleştirilen ithalatın aksine) engelleyemeyeceği, 
dolayısıyla bu eylemin Kurul tarafından diğer şartları 
da varsa, RKHK m. 6/II-a bendi uyarınca 
cezalandırılabileceği sonucuna varılmaktadır (Güçer 
2005:117). 

6.4. Konica 

Japonya kökenli fotoğraf ekipmanları üreticisi Konica, 
ürünlerini farklı ülkelerde, o ülkenin özelliklerine göre 
değişen politikalar çerçevesinde pazarlamaktadır. 

                                                           
10 6/11/2000 tarih ve 00-44/472-257 sayılı Rekabet 
Kurulu Kararı 

Fotoğraf ürünleri pazarında fiyat rekabetinin 
yaşandığı, tüketicinin kaliteyi o denli önemsemediği 
Birleşik Krallıkta, ürünlerini uzman bayilerin11 yanı 
sıra toptancılara da sağlamaktadır. Konica ürünlerinin 
Birleşik Krallıktaki sağlayıcısı Konica UK, ayrıca 
belirli üçüncü dünya ülkelerine ihraç etmek üzere, 
toptancılara da ürün sunmaktadır. Buna karşılık, o 
zamanki adıyla Federal Almanya Cumhuriyeti’nde 
rekabet kalite alanında yaşanmaktadır ve tüketici 
tercihinde fiyatın belirleyiciliği görece azdır. Konica 
Avrupa, bu doğrultuda ürünlerini Almanya’da uzman 
bayiler aracılığıyla pazarlamaktadır. Konica markalı 
ürünler Almanya’da, Birleşik Krallıkta olduğundan 
ortalama % 20 daha pahalıdır ve bu oran Alman Markı 
İngiliz Sterlini paritesine paralel dalgalanabilmektedir. 
Konica fiyat farkını iki pazarın yapısal farklılıklarına 
bağlamaktadır; marka imajının oldukça önemli olduğu 
Almanya’da bu kuvvetli imajı yerleştirmek, yüksek 
bir tanıtım maliyeti gerektirmektedir. 1984 sonu ve 
1985 başında paritenin de etkisiyle, ürünlerin üçüncü 
bir ülke kanalıyla da olsa, Birleşik Krallıktan 
Almanya’ya satış (arbitraj) kazançlı hale gelir. 
Almanya’da faaliyet gösteren Metro marketlerde 
Konica ürünleri Konica Avrupa’nın Almanya’daki 
yeniden satıcılarına sağladığından dahi aşağıda bir 
fiyata tüketiciye sunulmaya başlanınca, çok sayıda 
bayii Konica ile sözleşmesini fesheder. Konica 
Avrupa bu ürünlerin hangi yoldan temin edildiğini 
araştırır ve Birleşik Krallıktaki bazı toptancıların 
ürünleri Almanya’ya sattığı anlaşılır. Konica Avrupa 
ile Konica UK arasındaki yazışmalar, bu paralel 
ithalatın önlenmesine ilişkin olarak tarafların 
anlaştığını, ayrıca Konica UK’in yeniden satıcılarına 
ürünleri Almanya’ya satmamaları yükümlülüğü 
getirdiğini ortaya koyar. Aksi halde Konica, Birleşik 
Krallıktaki yeniden satıcılara uyguladığı fiyatı 
yükseltecektir. ayrıca Konica, Almanya’daki yeniden 
satıcılarıyla ilişkilerini düzeltmek üzere Metro 
marketlerdeki bütün Konica ürünlerini doğrudan ya da 
dolaylı olarak satın alır. Konica UK, kendisinin “gri 
ihracat” olarak adlandırdığı ticareti yaptığından 
kuşkulandığı Birleşik Krallık, İrlanda ve Kanal 
Adaları’ndaki 12 yeniden satıcısına bir sirküler 
yollayarak sonraki günlerde filmlerin kodlanacağını 
bildirirken, bu pazardaki fiyatlarını artırmak zorunda 
kalmaması için kendisiyle işbirliğine girmelerini 
önerir. Konica Avrupa, Alman fotoğrafçılık 
dergilerine verdiği reklâmlarda ‘Konica ürünlerinin 
sadece iyi fotoğrafçılarda bulunabileceğine dair söz 
verdiklerini, bunun için bazen sattıklarından daha 
fazla fotoğraf filmini geri satın almaktan 
kaçınmadıklarını ilan eder. Komisyon kararına göre 
Konica Avrupa’nın ucuz fiyatlı ürünleri satın alması, 
Alman tüketicisinin lehine olacak marka içi rekabeti 
ortadan kaldıran bir eylemdir. Konica UK ve Konica 
Avrupa, gerek bu satın alma eylemi gerekse Üye 

                                                           
11 Uzman bayiiler, fotoğraf ekipmanlarının pazarlanması alanında 
uzmanlaşmış yeniden satıcıları ifade etmektedir. 
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ülkeler arasındaki ticareti engelleyici rekabet 
ihlallerinden dolayı para cezasına çarptırılmıştır 
(Ayber 2003:58). 

6.5. Grundig/Consten Kararı 

Alman şirketi Grundig, Fransada’ki distribütörü 
Consten’e Almanya’da ürettiği ürünlerin tekelden 
dağıtım hakkını vermiştir. Consten’i paralel 
ithalatçılardan korumak için, diğer bütün ticari 
mümessillere ve Alman distribütörlerine ihracat 
yasağı getirmiştir. Bu anlaşma, Grundig’in 
Almanya’da olduğu gibi Fransa ve diğer ülkelerde de 
tescil ettirerek, hak sahibi olduğu Grundig markasına 
ilaveten, Grundig’in Almanya’da bütün ürünlerine 
koyduğu GINT markasının Consten’in kendi adına 
Fransa’da kullanmasına izin veren bir anlaşmayla 
güçlendirilmiştir. Birçok gösterge GINT markasının 
Consten tarafından kullanılmasının tarafların 
oluşturmak istediği faaliyette bulunulan alanın 
korunması amacı doğrultusunda gerçekleştirildiğini 
göstermektedir. Davada Adalet Divanı, üye ülkelerin 
mevzuatından kaynaklanan hakların mevcudiyeti ile 
Topluluk hukuku ve özellikle rekabet kuralları ve 
serbest dolaşım tarafından sınırlandırılabilecek söz 
konusu hakların uygulanışı arasında net bir ayrım 
yapmıştır. Divan, markadan kaynaklanın sınai 
mülkiyet hakkının, aynı markayı taşıyan ürünlerin 
paralel ithalatının önlenmesi amacıyla 
kullanılamayacağını ve böyle bir uygulamanın 
Antlaşmanın 81. maddesine aykırı olacağını 
belirtmiştir (Ergün 2005, s.6) 

6.6. Sirdar-Phildar kararı 

İki rakip firma, kendi ülkeleri Fransa ve İngiltere’de 
aynı olmayan ancak benzer iki markayı elinde 
bulundurmaktadır. Sirdar markası İngiliz şirketine, 
Phildar markası ise Fransız şirketine aittir. Bu iki 
teşebbüs markaları arasında doğacak bir karışıklıktan 
kaçınmak amacıyla kendi ürünlerini kendi markasıyla 
diğerinin topraklarında satmayı karşılıklı olarak 
yasaklayan bir anlaşma yapmışlardır. Buna karşılık, 
markalı ürünlerinin diğer ülkelerde satışı için hiçbir 
kısıtlama öngörülmemiştir. Komisyon Sirdar-Phildar 
kararında böyle bir anlaşmanın, Antlaşmanın 
81.madde hükmü içine girdiği ve muafiyetten 
yararlanamayacağı şeklinde bir değerlendirmede 
bulunmuştur. Sirdar ve Phildar markaları benzer olup 
karıştırılmaya müsait olsalar da, bu pazarların ülke 
olarak ilgililer arasında paylaşılmasını haklı 
göstermemektedir (Ergün 2005, s.6). 

6.7. Henkel/ Unilever Kararı 

1907 yılından beri Almanya, Belçika, Lüksemburg, 
Hollanda, İtalya ve Danimarka’da Persil markası 
üzerinde hak sahibi olan Henkel şirketi, Fransa ve 
İngiltere’de Persil markası üzerinde hak sahibi olan 
Unilever şirketler grubunun bu marka altında 
ticarileştirilmiş yıkama tozunun söz konusu ülkelere 
ithalatına karşı çıkmaktadır. Unilever ise Henkel 
Persilinin Fransa ve İngiltere’ye ithalatına karşı 
koymaktadır. Firmalar arası mektup teatisi sırasında 
Henkel, Belçika ve Lüksemburg’dan gelen ürünlerin 

Fransa’da ticarileştirilmesini bütün gücüyle 
engellemeye çalışırken, Unilever ise Fransız ve İngiliz 
bağlı şirketlerinin Henkel’in Persil markasını 
kullanma hakkını elinde bulundurduğu ülkelere ihraç 
etmemeye yönelmiştir. Komisyon’a göre bu anlaşma 
81.maddedeki hükümlere aykırı olarak pazarın iki 
imalatçı ülke arasında ülke olarak paylaşılmasına yol 
açmaktadır. 

İki teşebbüs Komisyon’a kendilerinden birinin Persil 
yıkama tozunun diğer imalatçının Persil markası 
hakkına sahip olduğu ülkeler dahil olmak üzere üye 
ülkelerde dağıtımının yapılmasına karşı 
çıkmayacaklarını açıklamışlardır. Buna paralel olarak 
iki imalatçı resmi bir anlaşmaya varmadan ve belli 
yükümlülüklere girmeden bir çözüm bulmuşlardır. 
Buna göre, Henkel ve bu grup teşebbüsleri kırmızı 
basılmış Persil markasını ve kırmızı ovalle çevrilmiş 
daha küçük harflerle yazılmış Henkel yazısını, 
Unilever grubu ise yeşil basılmış Persil markasını 
kullanacaktır. 

Komisyon’a göre, Henkel ve Unilever arasındaki bu 
ilişki 81.maddenin 1.paragrafı kapsamında uyumlu 
eylem teşkil etse de rekabet kurallarının ihlali söz 
konusu değildir. Malların Topluluk içinde serbest 
dolaşımda bulunduğu ve taraflardan bir veya diğerinin 
bazı ürünler için belirlenmiş olan markayı 
kullanmaktan engellenmediği bir ortamda tüketicilerin 
ürünün menşei hakkında yanılmalarını önlemeye 
yönelik olarak markaların sunulması ile ilgili anlaşma, 
markanın mevcudiyetine dayanmaktadır. Dolayısıyla 
81.maddenin 1. paragrafı kapsamında öngörülen 
yasağın içine girmemektedir (Ergün 2005, s.7). 

6.8. Campari kararı 

İtalyan aperatif imalatçısı Campari gizli konsantreler 
ile imal edilmiş bazı aperatifleri ayırt etmeye yarayan 
uluslar arası markalar Bitter Campari ve Cordial 
Campari markalarının hak sahibidir. Markalarının yurt 
dışında kullanılmasını teşvik etmek amacıyla özellikle 
Ortak Pazar ülkelerinin hepsinde ürünlerinin imalatı 
ve satışından sorumlu bir lisans ağı oluşturmuştur. 

81. maddenin 3.paragrafı kapsamında muafiyet 
edinme amacıyla Komisyon’a bildirilen anlaşmalar 
rekabeti kısıtlayıcı çeşitli hükümler içermektedir. 

Bu anlaşmalar çerçevesinde Campari lisans alanın 
faaliyet alanında aperatiflerinin imalatı ve satışı 
amacıyla münhasır marka kullanımı için lisans 
vermekte ve lisans verdiklerinin faaliyet alanında bu 
aperatifleri imal etmemeyi taahhüt etmektedir. 
Komisyon’a göre, Campari’nin lisans alanların 
faaliyet alanında üçüncü taraflara marka lisansı 
vermesini engellediği için söz konusu olan 
münhasırlık 81.maddenin 1. paragrafı kapsamına 
girmektedir. Marka hak sahibi lisans anlaşmasıyla 
kendi marka ürünlerini imal etmekten imtina ederek 
belirlenmiş bir faaliyet alanında bir tek teşebbüse 
marka kullanma hakkı verirse diğer lisans talebinde 
bulunanlarla sözleşme yapma imkanını 
kaybetmektedir. Bu kısıtlamanın üye ülkeler 
arasındaki ticaret üzerinde de bir etkisi vardır. Bu 
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kısıtlama Campari’nin üçüncü taraflara başka 
lisansların verilmesi yoluyla anlaşma kapsamındaki 
faaliyet alanlarının her birinde markasını 
kullanabilmelerini ve bu faaliyet alanlarından diğer 
Ortak Pazar ülkelerine ihracatı engellemektedir. 

Bu analiz neticesinde ortaya çıkan sonuç münhasır 
imalat hükmünü taşıyan bütün marka lisans 
anlaşmalarının 81.maddenin 1. paragrafı kapsamına 
girdiğidir. Campari sözleşmelerinde, lisans alanlar 
anlaşma süresince diğer rakip ürünlerle ilgilenmemeyi 
taahhüt etmişlerdir. Komisyon’a göre, bu hüküm 
81.maddenin 1.paragrafı kapsamına girmektedir. Bu 
hüküm lisans alanları rakip ürün alıcısı olarak veya 
imalatları için lisans alanlar olarak dışladığı için 
rekabeti sınırlamaktadır. Lisans alanları rakip ürünleri 
kendi faaliyet alanlarının ötesinde ticarileştirme 
olanağından yoksun bıraktığı için üye ülkeler 
arasındaki ticareti de etkilemektedir. 

Campari anlaşmaları açık ihracat yasağı getirmemekte 
ancak, tarafların kendi satış alanları dışında aktif bir 
satış politikası uygulamama yasağını içermektedir. 
Bununla birlikte, bu kısıtlamanın her bir tarafı 
diğerlerinin faaliyet alanlarında aktif rakip olmaktan 
çıkarma etkisi olduğundan 81.maddenin 1.paragrafı 
kapsamında rekabete karşı olarak nitelendirilmiştir. 
Bu kısıtlama diğer taraftan kendi faaliyet alanındakine 
koruma sağlamakta ve bu da üye ülkeler arası ticareti 
etkilemektedir. Ancak söz konusu kısıtlama, lisans 
alanların kendi faaliyet alanlarında satışa yönelik 
güçlerini yoğunlaştırmalarını ve böylece tüketicileri 
Campari Milano’nun pazardaki güçlü konumundan 
koruyarak onlara daha iyi bir şekilde tedarik 
sağlayarak dağıtım üzerinde olumlu etkiler 
yaratmaktadır (Ergün 2005, s.8). 

6.9. İgtod Kararı 
Benckiser, Ülker, Besler, Eczacıbaşı Procter&Gamble, 
Marsa, Unilever, Dosan ve Lever olarak anılacak 
teşebbüsler muhtelif dayanıksız tüketim (gıda, 
temizlik ve bakım ürünleri) sağlayıcılarıdır. Sezginler 
gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (Sezginler), Benckiser'in 
toptancısıdır. Şikayetçi İstanbul Gıda Toptancıları 
Derneği (İGTOD), ilgili ürünleri üreticiden satın 
alarak tüketiciye sunan esnafın kurduğu bir teşebbüs 
birliğidir(Ayber 2003:60). 

Benckiser'in bir toptancısıyla akdettiği distribütörlük 
anlaşmasında yer alan ‘piyasada uygulanacak satış 
fiyatlarının belirlenmesinin Benckiser'e ait olduğu’ 
hükmü, sabit fiyat uygulamasına delil olarak 
değerlendirilmiştir. Bu teşebbüsün ürünlerini Türkiye 
çapında pazarlayan ve yeniden satıcıların satış 
koşullarını belirleyen Sezginler, savunmasını; 

Enflasyonist bir ülke olan Türkiye’de üretim 
maliyetlerinin sürekli olarak arttığı, bu artışların da 
üretici şirketler tarafından bayiler aracılığı ile 
tüketiciye yansıtıldığı, ancak esnafın fiyat artışlarını 
izleyemediği ve hangi malı kaça satacağını 
bilemediği; Bu nedenle tavsiye edilen fiyatları 
gösteren listeler gönderilmesinin, aldığı fiyat üzerine 
kâr ve diğer giderleri ilave etmekte güçlük çeken on 

binlerce bakkal için ciddi bir zorunluluk arz ettiği; 
Gönderilen listelerin hiçbir şekilde mecburi satış 
fiyatları olmadığı, tamamen “tavsiye edilen” fiyat 
niteliğinde olduğu, mehaz hukukta da tavsiye edilen 
fiyat uygulamasına olumlu yaklaşıldığı, Önerilen 
fiyatlar dışında daha pahalı veya daha ucuza mal satan 
şirketlere karşı hiçbir yaptırımın söz konusu olmadığı, 
bu nedenle de hiçbir sözleşmenin sona erdirilmediği, 
distribütörlerin ekonomik kararlarında tamamen 
serbest olup malı diledikleri fiyata satabildikleri, … 

iddialarına dayandırmıştır. 

Eylemin bir yeniden satış fiyatı belirleme değil tavsiye 
fiyatı uygulaması olduğu yönündeki savunmaya karşı 
oluşan görüş: 

…numaralı bölümde yer verilen yeniden satış fiyatının 
belirlenmesine ilişkin belgeler, liste fiyatlarının 
uygulanması konusunda bir zorlama olduğunu 
gösterdiğinden, savunmada ileri sürülen fiyat 
listelerinin bağlayıcı olmadığına, tavsiye niteliğinde 
olduğuna dair görüş geçerli değildir.  

şeklindedir. 

Bu görüşün oluşmasında etkili olan deliller, taraflar 
arasındaki yazışmalar olmuştur. Booker C&C satış 
Müdüründen Bölge Müdürlerine, Bayi şeflerine, 
Zincir Market şeflerine, Bayi Yöneticilerine ve Zincir 
Market Sorumlularına gönderilen yazıda şu ifadeler 
yer almaktadır: 

Her geçen gün bölgenizde zincir ve A market sayısı 
artmakta, bu yüzden de ürünlerin fiyat oluşumları 
önem arzetmektedir. Özellikle bazı marketler zaman 
zaman liste fiyatlarının altında fiyatlar yapmakta ve 
bunlar da diğer marketleri rahatsız etmektedir. Bu 
sebeple tüm Türkiye’de, öncelikle aşağıda adı geçen 
noktalarda daha sonra da diğer satış noktalarında fiyat 
istikrarının sağlanması gereği doğmuştur. Fiyatların 
oluşumu aşamasında mutlaka bir minimum (endeks) 
fiyat belirlenmesi ortaya çıkmıştır. Yapmış olduğumuz 
çalışmalarda BENCKISER ürünlerinin 

105 ENDEKS’Lİ ve 103 ENDEKS’Lİ fiyatları 
aşağıdaki şekilde olmuştur. 

105 Endeks: Liste fiyatı + %5 anlamındadır. 

103 Endeks: Liste fiyatı + %3 anlamındadır. 

Endeks fiyatını vermekteki amaç, ürünlerimizin satış 
fiyatlarının tabanını oluşturmaktır. Yani ürünler 
aşağıda belirtilen endeks fiyatının altında 
satılmayacaktır. Ürünler promosyonda, insertte, 
gondolda, palette v.s. olsa dahi minimum satış fiyatı 
(KDV dahil) aşağıda belirlenmişº endeks fiyatlarının 
altında olmayacaktır. Dolayısıyla bölgemizdeki piyasa 
fiyat oluşumlarını çok yakından takip etmeniz ve 
tavsiye endeks fiyatlarımıza uymayan noktalara derhal 
müdahale etmeniz gerekmektedir… 

24.05.1997 tarihli yazıda ise, “insert çalışmalarında raf 
fiyatlarının tavsiye niteliğinde olduğu, bu fiyatın 
üstünde mal satılabileceği, ancak altına inilemeyeceği, 
aksi takdirde katılım bedellerinin ödenmeyeceği” 
belirtilmiştir. 
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Marka içi rekabetin engellenmesi konusunda 
soruşturma heyetinin görüşü şu şekilde görülmektedir: 

Ülker ve Besler ürünleri tüketici gözünde ikamesi olan 
ürünlerdir. Distribütörün kendi iradesiyle ya da 
sağlayıcıların zorlamasıyla fiyat maksimizasyonuna 
uzun bir süre gidilemeyecektir. Aksi takdirde ciddi 
pazar kayıplarıyla karşılaşılabilir. Ancak aktif-pasif 
ayırımı yapılmadan bölge dışına yapılan satışlar bölge 
ihlali olduğu gerekçesiyle yasaklandığında, eğer 
distribütörlere rakip Ülker ve Besler ürünlerini satan 
başka satıcılar da yoksa distribütörler bölgelerinde 
fazla zorlanmadan mallarını belli bir fiyattan 
satabileceklerdir. Zincir marketler de kontrol altında 
tutulduğu takdirde, hem distribütöre rakip olan 
satıcılara talep kayması engellenebilecek, hem de 
fiyatta zincir marketlerin distribütöre rakip olması 
engellenmiş olacaktır. Ancak fiyat kontrolü sağlanmış 
ise rakiplerle gizli bir yatay anlaşma yapma olasılığı 
da artacaktır. Marka içi rekabeti engelleyen böyle bir 
durum Kanun'a aykırıdır. 

Rekabet Kurumu yeniden satış fiyatı belirlenmesinin 
Kanunu ihlal anlamına geldiğini belirtip12, para cezası 
uygulanması gerektiğine karar vermiştir.  Rekabet 
Kurulu'nun yeniden satış fiyatı belirlenmesine 
yaklaşımını ifade eden bölüm şöyledir: 

…Diğer taraftan dikey kısıtlamalardan beklenen 
yararın elde edilmesi için fiyatın belirlenmesine gerek 
de yoktur. Yeniden satış fiyatının belirlenmesinin 
başlıca iki etkisi bulunmaktadır. Birincisi; artık 
distribütörlerin o markada fiyatta rekabet 
etmemeleridir ki, bu durum marka içi fiyat rekabetinin 
tamamen ortadan kalkmasına yol açmaktadır. İkinci 
etki ise, özellikle yoğunlaşmanın yüksek olduğu 
piyasalarda fiyatta şeffaflığı artırarak 
üretici/sağlayıcılar arasında ya da distribütörler 
arasında yatay olarak anlaşma ya da uyumlu eylemi 
kolaylaştırmasıdır. Tek elden dağıtımda öngörülen 
kısıtlamalar ile yeniden satış fiyatının kombinasyonu, 
durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Zira tek elden 
dağıtımın ilk sonucu zaten marka içi rekabetin 
sınırlandırılmasıdır, yeniden satış fiyatının 
belirlenmesi ise marka içi fiyat rekabetini ortadan 
kaldırmaktadır. İki kısıtlamanın bir arada olması 
halinde ise kısa sürede marka içi rekabet tamamıyla 
ortadan kalkar ve üreticiler/sağlayıcılar arasında yatay 
anlaşma veya uyumlu eylem olasılığı artar. 
Dolayısıyla yeniden satış fiyatının belirlenmesi, yatay 
unsurları da içerme riski olan bir kısıtlamadır. Bu 
nedenle yeniden satış fiyatının belirlenmesi açık bir 
ihlaldir.  

SONUÇ 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda fikri ve 
sınai hakların uygulama alanı içinde kalıp kalmadığı 
konusunda açık bir hüküm yoktur. Markaların 
Korunması Hakkında KHK’de de rekabete ilişkin 
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düzenlemelere rastlanmamaktadır. Ancak rekabet 
üzerinde etki gösterebilecek nitelikteki fikri ve sınai 
haklar Rekabet Hukuku düzenlemelerinin kapsamı 
dışında tutulmadığından, ayrıca bu haklar piyasa aracı 
olarak kullanıldığından Rekabet Hukukundan doğan 
yasakların kapsamı içinde olduğu kabul edilmelidir.  

Marka ve diğer sınaî hakları düzenleyen kanunların 
amacı, hak sahibinin tekel olarak sahip olduğu 
yararlanma hakkını koruma altına almaktır. Rekabetin 
korunması hakkındaki düzenlemelerin amacı da 
serbest rekabeti bozmaya çalışan her türlü engeli 
ortadan kaldırmak, kartel ve benzeri oluşumların 
zararlı etkilerini gidermek ve serbest rekabetin 
oluştuğu bir piyasa yaratmaktır. Kısaca serbest 
rekabeti kurmak ve korumaktır.  

Marka sahibi, marka üzerinde sahip olduğu tekelci 
niteliğindeki hakkını zaman zaman kötüye 
kullanabilmektedir. Marka lisansı sözleşmelerinde 
rekabeti kısıtlayan hükümlere yer verilebilmekte, fiyat 
tespiti yapılabilmekte, pazar paylaşımı 
yapılabilmektedir. O zaman tekel hakkı veren 
kurallarla rekabet hukuku kuralları arasında ihtilaf 
çıkmaktadır. Marka anlaşmalarının rekabet hukuku 
bakımından yarattığı veya yaratma ihtimali bulunan 
problemler 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanunun (RKHK) kapsamı içerisindedir. 
RKHK’nun, rekabeti engelleyen, bozan ya da 
kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran ve 
doğurabilecek nitelikte olan tüm anlaşma, karar ve 
uyumlu eylemleri yasaklayan 4. maddesi ile hakim 
durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan 6. maddesi 
marka aracılığıyla rekabet ihlalleri yapılması halinde 
uygulanacak maddelerdir. Rekabeti sınırlayan Marka 
lisans anlaşmaları, devir anlaşmaları, dağıtım 
anlaşmaları 4.madde kapsamında değerlendirilecektir. 
Bayiler arasında ayrımcılık yapılması, fiyat dayatması, 
paralel ithalatın engellenmesi gibi rekabet ihlalleri ise 
6. madde kapsamında değerlendirilecektir. RKHK’na 
kaynak teşkil eden AT Antlaşmasının 81 ve 82. 
maddeleri de Kanunun 4. ve 6. maddelerine paralel 
hükümler içermektedir. Rekabet hukuku alanında 
Türk hukukunun AT hukuku ile benzer düzenlemeler 
içermesi dolayısıyla markayla ilgili rekabet ihlalleri ile 
karşılaşıldığında Avrupa Birliği Komisyonu ve Adalet 
Divanı kararlarını dikkate almakta fayda vardır.  

KAYNAKÇA 

Ardıyok Şahin, (2002) Doğal Tekeller ve Düzenleyici 
Kurumlar: Türkiye İçin Düzenleyici Kurum 
Modeli, Rekabet Kurumu Lisansüstü Tez Serisi, 
Ankara 

Arı, M.Haluk (2003), Patent Lisansı Anlaşmalarında 
Münhasırlık ve Bölgesel Sınırlamalar, Rekabet 
Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara 

Arıkan, S. (1996), “Fikri-Sınai Haklarda “Hakkın 
Tüketilmesi Doktrini” Avrupa Birliği ve Türkiye, 
İKV Dergisi, No: 129, s.33-52 

Arıkan, S. (1999), “Fikri –Sınai Haklar ve Rekabet 
Hukuku”, Rekabet Kurumu (der.) Rekabet 
Kurumu’nun 2. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle 



 

 63

Düzenlenen Rekabet Hukuku ve Yargı 
Sempozyumu içinde, Bilgi İşlem, İstatistik ve 
Enformasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara, s.121-
164 

Arıkan, Saadet (2002) “Fikri Mülkiyet Hakları ve 
Rekabet Hukuku Hakkın Tüketilmesi”, Perşembe 
Konferansları, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 
(s.105-118) 

Arkan Sabih (1997), Marka Hukuku, Cilt 1, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fak. Yayınları No:520, 
AÜHF Döner Sermaye Yayınları No:35, Ankara 

Arkan Sabih (1998), Marka Hukuku, Cilt 2, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fak. Yayınları No:533, 
AÜHF Döner Sermaye Yayınları No:48, Ankara 

Aslan Adem, (2004), Türk ve AB Hukukunda Fikri 
Mülkiyet Haklarının Tükenmesi (Mukayeseli), 
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 

Aslan İ.Yılmaz (2006), Rekabet Hukuku Dersleri, 
Ekin Kitabevi, Bursa 

Ayber Murat (2003), Markaiçi Ve Markalararası 
Rekabetin Dengelenmesi Gereken Hallerde 
Rekabet Otoritelerinin Yaklaşımları, Rekabet 
Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara 

Baş Mustafa (2001), “Genel Olarak Rekabet Kuralları 
Karşısında Lisans Sözleşmelerinin Durumu”, 
Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet 
Hukuku Dergisi, Yıl:1 Cilt:1, Sayı:2 

Ergün Şeyda (2005) Sınai Mülkiyetin Rekabet 
Hukuku Boyutu, Uluslar arası Rekabet ve 
Teknoloji Birliği Yayını, Bursa 
http://www.urteb.org/images/File/06.2005%20-
%20Snai%20M%20lkiyetin%20Rekabet%20Huk
uku%20Boyutu,%20eyda%20ERG%20N.pdf, 
30.07.2008 

Gedik Gülşen, “marka hakkının tüketilmesi”, 
http://www.hukukrehberi.net/Details.aspx?id=76, 
30.07.2008 

Güçer Sülün (2005),Rekabet Hukukunda Hakim 
Durumun Kötüye Kullanılması Çerçevesinde 

Sınaî Mülkiyet Hakları, Rekabet Kurumu 
Lisansüstü tez serisi XIII, Ankara 

Kayhan Fahrettin (2002) “Fikri Mülkiyet Hakları ve 
Rekabet Hukuku Hakkın Tüketilmesi”, Perşembe 
Konferansları, Rekabet Kurumu Yayını, 

Kayhan, M., (2001), “Türk Marka Hukuku Açısından 
Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”, 
Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku 
Dergisi, vol:1, No:1, s.51-71 

Özdemir Saibe Oktay (2002), Sınai Haklara İlişkin 
Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku 
Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine 
Uygulanması, Beta Basım Yayım Dağıtım 
AŞ.,İstanbul 

Pınar Hamdi (2002) “Hakkın Tüketilmesi” Perşembe 
Konferansları, Rekabet Kurumu Yayını, 

Rekabet Kurumu (2006), 7. yıllık Rapor 2005 yılı, 
Ankara 

Sanlı K.Cem (2000), Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’da Öngörülen Yasaklayıcı Hükümler ve 
Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs 
Birliği Kararlarının Geçersizliği, Rekabet 
Kurumu, Ankara 

Taylan,Esin Çamlıbel (2001), Marka Hakkının 
Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Seçkin 
Yayıncılık San. Ve Tic.AŞ., Ankara 

 “Levi’s Yanına MağazaAçtı, Bayisi Avrupa 
Komisyonuna Gitti” 3 Ocak 2008 Hürriyet 
Gazetesi Ekonomi Sayfası 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
Resmi Gazete tarih:13.12.1994, Sayı:22140 
Cilt:34, Tertip 5 

Levi’s: 3.5. 2007 tarih ve 07-37/394-154 sayılı 
Rekabet Kurulu Kararı 

Police: 6/11/2000 tarih ve 00-44/472-257 sayılı 
Rekabet Kurulu Kararı 

İGTOD: 24.11.1999 tarih ve 99-53/575-365 sayılı 
Rekabet Kurulu Kararı 

 



Copyright © UPK 13 Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Nevşehir, Türkiye 

 64

HİZMET PAZARLAMASINDAN DENEYİMSEL PAZARLAMAYA: BİR GÜZELLİK 
MERKEZİNDE UYGULAMA 
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Özet: Ürün ve hizmetlerin özdeşleşmesi sonucunda işletmeler farklılık yaratmak ve rekabet avantajı elde etmek için 
müşterilerine eşsiz bir deneyim yaşatmaya ve müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda 
müşterilere keyif veren, estetik yanı ön planda ve sürekli olarak hatırlayacağı deneyimler yaşatarak müşteri değeri 
yaratmak, işletmeleri rekabet ortamında bir adım ileri çıkarabilen bir pazarlama stratejisi olmaktadır. Deneyim 
ekonomisi kavramı ile birlikte ortaya çıkan deneyimsel pazarlama kavramı müşteri memnuniyetinin ötesinde 
unutulmayan hoşluklar yaratmaya ve müşteriye keyif veren anılar sağlamaya dayanmaktadır. Bakımlı olmak 
günümüzde hem bayanların hem de erkeklerin özen gösterdiği kavramlardan birisi olmuştur. Bu anlamda güzellik 
merkezleri ve kozmetik ürünleri genişleyen bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Güzellik merkezleri, deneyim 
ekonomisinin de tanımında yer aldığı gibi sadece bir hizmet pazarlaması değil bunun da ötesinde bir deneyim 
pazarlaması kapsamında değerlendirilmelidir. Müşterilerin uzun bir zamanı güzellik merkezinde geçirmesi ve bu 
hizmet alımının süreklilik kazanması müşterilerin sadece bir hizmet almadığını aslında bir deneyim yaşadıklarını 
ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, deneyimsel pazarlamanın boyutlarını araştırmak ve bir güzellik 
merkezinde müşteri memnuniyetinin deneyimsel pazarlama ile nasıl sağlanabileceğini incelemektir.  

Anahtar Kelimeler: Deneyim Ekonomisi, Deneyimsel Pazarlama, Müşteri Memnuniyeti 

 

TRANSITION FROM SERVICE MARKETING TO EXPERIENTIAL MARKETING: 
AN APPLICATION IN A BEAUTY CENTRE 

Abstract: Due to identical products and services in many markets, businesses have been providing customer 
satisfaction through experiences to create distinction and competitive advantage. In this context, creating customer 
value through memorable experiences has become a marketing strategy for businesses. Experiential marketing based 
on experience economy offers customers memorable experiences beyond customer satisfaction. Personal care is an 
important recent trend for both women and men. Therefore, beauty centers and cosmetic products markets have been 
expanding markets. Beauty centers should be evaluated not only in service marketing but also in the context of 
experiential marketing as it is defined in experience economy theory. Customers spending their time in beauty 
centre as a regular activity states that they engage experiences more than receiving service. The purpose of this 
study is to investigate dimensions of experiential marketing and to analyze how customer satisfaction could be 
provided through experiential marketing in a beauty centre. 

Key Words: Experience Economy, Experiential Marketing, Customer Satisfaction 

 

1. Giriş 

Uzun dönemde sadık ve karlı müşteriler yaratmak için 
işletmelerin öncelikle farklı ürün ve hizmet sunması 
gerekmektedir. Ancak, ürün ve hizmetlerin benzerlik 
kazanması ve işletmelerin arasındaki farklılıkların 
azalması ile birlikte işletmeler yeni arayışlar içine 
girmişlerdir. İşletmeler farklılık yaratmak için 
müşterilerine anılarda saklanacak hoş deneyimler 
yaşatarak müşteri memnuniyetini sağlamaya 
çalışmaktadırlar. Deneyimsel pazarlama işletmelere 
müşteri deneyimi yaratmak için yol göstermektedir. 

Çalışan bayanların artması, metropol hayatının 
benimsenmesi ile birlikte bakımlı olmak kavramı da 
yaşamımızda yer alan kavramlardan birisi olmuştur. 
Sadece bayanların değil erkeklerin de bakımlı olmak 
konusunda özel bir çaba sarf etmesi sonucunda 
güzellik merkezleri ve kozmetik ürünleri genişleyen 
bir pazar olmuştur. Müşterilerin uzun bir zamanı 
güzellik merkezinde geçirmesi ve bu hizmet alımının 
süreklilik kazanması müşterilerin sadece bir hizmet 
almadığını aslında bir deneyim yaşadıklarını ortaya 
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koymakta ve güzellik merkezleri deneyim pazarlaması 
kapsamında değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, deneyimsel pazarlamanın 
boyutlarını araştırmak ve bir güzellik merkezinde 
müşteri memnuniyetinin deneyimsel pazarlama ile 
nasıl sağlanabileceğini incelemektir. Bu amaç 
doğrultusunda İzmir’de yer alan bir güzellik 
merkezinde araştırma yapılmıştır. İşletmenin mevcut 
ve kayıp müşterileri ile telefonla veya yüz yüze 
derinlemesine görüşmeler yapılarak güzellik merkezi 
için deneyimsel pazarlamanın boyutları saptanmış ve 
müşteri memnuniyetinin ötesinde müşterilere eşsiz bir 
deneyim sağlayabilmek ve özellikle eldeki müşteri ile 
işletme karlılığını arttırabilmek için neler yapılması 
gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

2. Deneyim Ekonomisi 

Üretim odaklı yönetim anlayışından müşteri odaklı 
yönetim anlayışına geçişle birlikte işletmeler rekabet 
avantajı sağlayabilmek için ürünlerini hizmetlerle 
desteklemişler ve sunulan farklı hizmetlerle farklılık 
yaratmaya çalışmışlardır. Bir başka ifade ile işletmeler 
sunulan “ekonomik değerin arttırılması” yolu ile bir 
süreç izleyerek farklılık yaratma ve müşteri sadakatini 
oluşturmaya odaklanmışlardır (Pine ve Gilmore, 
1998:98). 

Yönetim anlayışındaki gelişmeler dünya 
ekonomisinde yer alan gelişmelere paralel olarak 
ortaya çıkmıştır. Tarımsal ekonominin var olduğu 
yıllarda ürünler birbirinden farksız ve sadece emtia 
niteliğini taşırken endüstrileşme ile birlikte ürün ve 
üretim odaklılık sürecine girilmiş işletmeler, somut 
ürün ve ürün kalitesi ile farklılık yaratmaya 
çalışmışlardır. Bir sonraki aşama olan hizmet sunumu 
ve ürünlerin hizmetlerle desteklenmesi ile birlikte 
soyut ürün kavramı ortaya çıkmıştır. İşletmelerin 
farklılık sağlayabilmeleri için unutulmayan ve sürekli 
hatırlanan bir olguyu yaratmaları ise deneyim 
ekonomisine geçişle birlikte sağlanmıştır.  

Deneyim ekonomisi kavramının yaratıcıları Pine ve 
Gilmore (1998) ekonomik değer dizisinde işletmelerin 
sıradan mal üretiminden özelliği olan ürün üretimine 
daha sonra hizmetlerle rekabet avantajı sağlamaya 
çalıştıklarına ve nihayet deneyim yaratma sürecine 
geçildiğine dikkat çekerek deneyimin ürün ve hizmet 
gibi tanımlanabilir olduğunu öne sürmekte ve farklılık 
yaratmak için işletmelerin ürün ve hizmetlerle birlikte 
deneyim pazarlamaları gerektiğini vurgulamaktadırlar. 
Deneyim ekonomisi, bir işletmenin sunduğu ürün ve 
hizmetini bir tiyatro veya görsel sanat eseri gibi ortaya 
koyması ile başlar. Burada hizmet, sahneye koymak 
ürün ise sahneye koyarken işletmeye yardımcı olan 
sahne dekorasyonu özelliğini taşır ve sonuçta bireysel 
müşteriler için unutulmaz anlar ve anılar yaratılır. 
Tarımsal ekonomiyi temsil eden emtia, mübadele 
edilebilir özelliğine sahipken ürün somut, hizmet 
soyut, deneyim ise sürekli hatırlanan unutulmayan anı 
özelliklerine sahiptir. Deneyimin bir başka özelliği ise 
müşteri misafir olarak tanımlanırken her bir müşteri 
farklı deneyimler elde etmektedir, her bir müşterinin 
hissettikleri birbirinden farklı olmaktadır. Her bir 

müşteri için farklı deneyimler yaratılmaktadır. 
Bireysel müşteri temelinde ürün ve hizmetlerin 
kişiselleştirilmesi (mass customization) deneyim 
ekonomisinin bir başka temel özelliği (Pine ve 
Gilmore, 2001:13) olarak yer almaktadır (Günay, 
2008:182). 

3. Hizmet Deneyimi – Müşteri Deneyimi 

Deneyim ekonomisi ile birlikte müşteri deneyimi 
kavramı da öne çıkmaktadır. Deneyim ekonomisi 
kavramı son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmakla birlikte, müşteri deneyimi kavramı 
akademik literatürde çok uzun yıllardır yer almaktadır. 
Üretim odaklılık anlayışında hizmet soyut ürün olarak 
tanımlanırken, üretim odaklılıktan tüketim odaklı 
hizmet anlayışına geçişle birlikte hizmet, müşteri 
tüketim deneyimi olarak tanımlanmaya başlanmıştır. 
Hizmetin soyut ürün olarak tanımlanması işletme 
yönlü bakış açısını ortaya koymakta, hizmetin bir 
deneyim olarak tanımlanması ise müşterinin de içinde 
yer aldığı müşteri tüketim odaklı bir anlayışı ifade 
etmektedir (Padget ve Allen, 1997; 51). Hizmet 
deneyimi kavramı literatürde bir çok yazar tarafından 
kullanılmıştır (Goffman, 1974; Zeithaml (1981); 
Holbrook ve Hirshman, 1982; Carbone ve Haeckel, 
1994) Müşteri deneyimi kavramı, ürünlerin 
fonksiyonel ve duygusal yönlerinin birlikte 
düşünülmesini sağlayan bütünsel tasarımın sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır (Berry, Carbone ve Haeckel, 
2002;89; Haeckel, Carbone ve Berry, 2003;18). 
Müşteri sadakatini sağlamak için müşteri deneyimi 
yaratmak gerekir ve markaları ürünler değil müşteriler 
ve müşterilerin yaşadığı deneyimler yaratır (Crosby ve 
Johnson, 2007; 22). Unutulmaz deneyimler yaratmak 
için ise işletmelerin tiyatroları örnek alması ve 
incelemesi önerilmektedir (Stuart, 2006;150). Müşteri 
deneyimi, tüketimin bir süreç olarak düşünülmesi ile 
ortaya çıkmış ve her müşterinin farklı deneyim 
sağlayacağı görüşü ile şekillenmiştir. Gelecekte, 
bireysel müşteriler için müşteri değeri yaratılması 
ancak yenilik (yenilikçilik, inovasyon) anlayışının 
üretim ve hizmet odaklılığı bırakarak işletmeler ve 
müşteri toplulukları ağı tarafından desteklenen 
“deneyim çevresi” üzerine odaklanması ile mümkün 
olacaktır (Prahalad ve Ramaswamy, 2003; 12). 

4. Deneyimsel Pazarlama 

Deneyim yaratmanın amacı “pazarlamayı gereksiz 
kılmaktır” ve deneyim yaratan işletmeler yenilikçi 
(innovative) işletmelerdir ayrıca yarattıkları yeni 
deneyimlerle müşterilerinin ürün ve hizmetle ilgili 
sürece de katılımlarını sağlamaktadırlar (Pine ve 
Gilmore, 2002:5). İşletmeler deneyim sağlarken 
“gerçek” olmalı ve sahte vaatlerden kaçınmalarıdırlar. 
Abartılı vaatler ve gerçekleşemeyecek sözler vermek 
müşterilerin işletmelere olan güvenlerini yitirmelerine 
neden olmaktadır (Gilmore ve Pine, 2007; Pine ve 
Gilmore, 2008; Weinberger, 2008). İşletmelerin 
tüketicilere gerçekte ne olduğunu, ne ürettiğini, nasıl 
ürettiğini aktarması ve bir deneyim olarak yaşatması 
için bir pazarlama stratejisi olarak “mekan oluşturma, 
yer oluşturma” (placemaking) kullanabilirler (Pine ve 
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Gilmore, 2008:23). Aslında bir mimarlık terimi olan 
mekan oluşturma pazarlamada işletmelerin üretim 
süreçlerini, konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini kamu 
ve tüketicilerle paylaşması ve tüketicilere farklı bir 
deneyim yaşatması anlamına gelmektedir. Ayrıca 
işletmeler tüketiciler tarafından gerçek olarak 
algılanmakla birlikte tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi 
anlamak için de bir fırsat yaratmaktadırlar. Örneğin, 
Nestlé Purina Pet Care Company tarafından 
oluşturulan Purina Farms’da müşteriler ev hayvanı 
eğitim programı dahilinde hem ev hayvanlarına nasıl 
daha iyi bakabileceklerini öğrenmekte hem de işletme 
ürünleri hakkında daha fazla bilgiye sahip 
olmaktadırlar (Pine ve Gilmore, 2008:24). İşletmenin 
gerçek olarak algılanması için ayrıca işletme 
yöneticilerinin işletme kimliğinin pazarda nasıl 
algılandığını ortaya koyan beş önemli unsuru 
anlamaları gerekmektedir. Bu unsurlar; işletmenin 
işletme kurucularının isimlerini alması, reklâmlarda 
belirtilen ifadeler, işletme ürünlerinin hangi yöre veya 
bölgeden olduğunun vurgulanması, işletmenin ifade 
edilen misyonu ve sergilenen görünüşten (etiketler, 
paketler) oluşmaktadır. Bu unsurları incelemek 
işletmelere tüketiciler tarafından nasıl algılandığını ve 
gerçek olarak algılanmak için işletme kimliğini nasıl 
ifade edeceklerini anlamalarına yardımcı olur 
(Gilmore ve Pine, 2007:18–19). 

İşletmelerin nerede ve nasıl deneyim yaratacakları 
üzerine yer hiyerarşisi (location hierarchy) modeli öne 
sürülmüştür (Gilmore ve Pine, 2002:7). Bu modele 
göre işletmeler beş farklı fiziksel mekânda pazarlama 
deneyimi yaratabilirler. İşletmeler, ticari merkez, 
deneyim merkezleri, önemli mekânlardaki outletler, 
önemli mekânlar içindeki faaliyetler ve müşterilerin 
işletme ürün ve hizmetlerine ulaşabileceği dünya 
pazarlarında deneyim yaratabilirler (Gilmore ve Pine, 
2002:7). İşletmeler şüphesiz sanal ortamda da 
deneyim yaratabilirler. Fiziksel deneyimlerin sanal 
ortamlardaki deneyimlerle de desteklenmesi 
gerekmektedir ve bu anlamda işletmeler sanal 
ortamlardaki deneyimlere de önem vermelidirler. 
Sanal ortamlardaki deneyimlere müşteriler tarafından 
erişilmesi ise dört farklı biçimde gerçekleştirilebilir, 
işletmenin web sitesi, deneyim portalları, işletme web 
sitesinden ayrı olarak yaratılabilecek deneyim 
platformları, işletmenin doğası ile ilgili bulunan web 
sitelerinde yer alarak veya bu web sitelerine link 
vererek, ve uluslararası arama motorlarında yer alarak 
işletme müşterileri için sanal ortamda da deneyim 
yaratabilir (Gilmore ve Pine, 2002:9). 

4.1. Deneyimsel Pazarlamanın Temeli 

İşletmelerin bilgi teknolojisi, markalaşma ve 
pazarlama iletişimi kanallarını kullanarak müşterilerin 
arzu ettiği deneyimleri yaratma ve sunma dereceleri 
yeni milenyumda işletmelerin global pazarlardaki 
başarılarını etkileyecek ve belirleyecektir. Deneyim 
yaratmak için ürünün üzerine bir marka adı koymak, 
bir logoya sahip olmak, reklâm yapmak broşür 
dağıtmak yeterli değildir. Müşterilerin önemsediği, 
kullanılan bütün iletişim araçlarının marka ile 
ilişkilendirilmesidir ki bu da müşterilerin günlük 

yaşamları ile örtüşecek bir biçimde olmalıdır (Schmitt, 
1998: 11). Deneyimsel pazarlamanın temelini 
müşterilerin yaşayabileceği beş ayrı deneyim 
oluşturmaktadır. Bu farklı deneyimler; algılamak, 
hissetmek, düşünmek, faaliyette bulunmak ve 
ilişkilendirmektir ve işletmeler başarılı olmak için bu 
beş ayrı deneyimi uyumlu ve ahenkli bir biçimde bir 
araya getirmelidirler  (Scmitt, 1998; Schmitt, 2003a); 

1-Algılamak: Algılama, görme, dokunma, duyma, 
tatma ve koklama yolu ile duyusal deneyimlerin 
yaratılmasıdır. Algının yönetilebilmesi için pazarlama 
yöneticilerinin, müşterilerle her bir temas noktasında 
algı deneyimlerini arttıracak uğraşılar içinde olması 
gerekmektedir. Ayrıca, müşterilerin algılama eşiğini 
de anlamak ve arttırmak gerekmektedir. Çok fazla 
reklâm, çok fazla uyarıcı müşterilerde rahatsızlık 
yaratabilir. Ancak, gönderilen mesajlar ve uyarıcılar 
yeterli değilse de müşteriler bunun marka ile 
bağlantısını kuramayabilirler. Bu nedenle işletmelerin 
müşterilere verdiği mesajın algılanması ve bu mesajda 
verilmek istenen deneyimin ürün veya hizmet henüz 
kullanılmadan yaratılması için işletmeler reklâm 
mesajlarında vermek istedikleri duyguları ön plana 
çıkarabilecek ve müşteriler tarafından da mesajın 
içeriğinin algılanmasını sağlayacak stratejiler 
geliştirmelidirler. 

2-Hissetmek: Müşterilerde güçlü duygular yaratacak 
duygusal deneyimlerin yaratılmasıdır. Bu güçlü 
duyguları yaratmak için de hangi uyarıcıların hangi 
belirli duyguları yarattığını anlamak gerekmektedir. 
Birçok reklâmlarda duygusallık ön plandadır. 
Gülümseyen yüzler, ağlayan bebekler duygusallık 
yaratmak için kullanılır ancak birçok firma benzer 
reklâmlar kullanmaktadır ve müşteriler bu tür 
standartlaşmış reklâmlara fazla prim vermemektedir. 
Bu nedenle duygusallığın yaşanması için basit sıradan 
mesajlar yerine daha fazla çaba harcanmış ve 
müşterilere gerçekten duygusal anlar yaşatacak 
mesajlar iletilmelidir. Örneğin, Kent şekerlerinin her 
yıl dini bayramlarda yaptığı özel reklâmlar Türk 
halkında farklı duygular yaratmaktadır ve Kent 
şekerleri denilince akla bu reklâmlar gelmekte ve 
marka ile reklâmlar sürekli olarak hatırlanmaktadır. 
Ayrıca her bayramda Türk halkı Kent şekerlerinden 
merakla yeni bir reklâm beklemektedir. 

3-Düşünmek: Düşünme, müşterileri yaratıcılığa 
yönlendiren, bilişsel ve problem çözme deneyimini 
yaşatan zihinsel yöndür. Müşterilere iletilen mesajla 
müşterilerin işletme ve markaları ile ilgili 
düşünmesinin sağlanması ve işletmenin farklılığının 
ortaya konulmasıdır. Örneğin Microsoft bir çok 
tüketici için düşünülen ilk software işletmesidir. 

4-Faaliyette bulunmak: Duyusal, duygusal, bilişsel 
ve ilişkisel deneyimlerin bütünüdür. Müşterilerin nasıl 
faaliyette bulunduğunu incelemek ve müşterilerin 
yaşamlarına renk katmak için müşterilere neler 
verebileceğini tasarlamaktır. Şüphesiz bu müşterilerin 
yaşamlarını incelemekle tasarlanabilecek bir olgudur. 
Örneğin bankalar zamanı sınırlı olan müşterilerine 
internet bankacılığı hizmetini sunmaktadırlar. 
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5-İlişkilendirmek: İlişkilendirme, duyusal, duygusal 
ve bilişsel deneyimleri içerir. Ürün ile müşteriyi 
ilişkilendirmektir, ancak bu ilişkilendirme bireyin 
kişisel özel duygularının ötesinde aslında kişinin 
olmak istediği görünmek istediği “ideal benlik” ile 
olmalıdır. İnsanlar başkaları tarafından pozitif bir 
biçimde kabul görmek isterler. Bu nedenle de 
ilişkilendirme, müşterilerin kendilerini bir grubun 
parçası olarak hissetmesini sağlamak ve ait olma 
duygusunu yaratmayı hedeflemektir. Örneğin Harley 
Davidson motosikletleri bir yaşam tarzını ve belirli bir 
grubu da simgeler. 

Geleneksel pazarlama yaklaşımı ile bu deneyimleri 
yaratmak imkânsızdır. Geleneksel pazarlamanın 
dayandığı üç önemli varsayım bulunmaktadır. 
Geleneksel pazarlama ürünün fonksiyonel özellikleri 
ve yararları üzerinde durur. Müşterilerin, ürünün 
özelliklerini dikkate alarak satın alama kararını 
vereceğini varsayar. Geleneksel pazarlamada rekabet 
sınırlı ürün grupları ve markalar arasındadır ve 
geleneksel pazarlamaya göre tüketici rasyonel kararlar 
verir. Geleneksel pazarlamanın bu varsayımlarına 
karşılık deneyimsel pazarlama farklı bir şeyi yaşama 
ile oluşur (Schmitt, 2000: 12-13). Bu beş farklı 
deneyim, deneyim sağlayan unsurlar kullanılarak 
yaratılabilir. Deneyim sağlayan bu unsurlar (Schmitt, 
2003a; Kotler ve Keller, 2006: 245); 

1-İletişim: Reklâm, halkla ilişkiler, yıllık raporlar, 
broşürler gibi iletişim araçları. 

2-Görsel ve sözel kimlik: Marka, logo, işaretler, 
ulaşım araçları gibi kurumsal kimliğin oluşumuna 
yardımcı olan araçlar. 

3-Ürünün görünüşü: Ürün tasarımı, paketleme ve 
satış noktalarında yapılan reklâm araçları. 

4-Marka bilinirliği: Sponsorluklar, organizasyonlar, 
ortaklıklar, lisans ve filmlerde ürün yerleştirme 
stratejisi gibi marka bilinirliğini arttırma çabaları. 

5-Çevresel faktörler: Perakendeci raflarında yer 
almak, ticari fuarlar, işletme binaları, fabrikalar ve 
ofislerin görünüşü tasarımı gibi görsellik çabaları. 

6-Web sayfaları ve elektronik ortam: İşletme web 
sayfası, ürün ve servis sitelerinde yer almak, e-mailler, 
internet reklâmları gibi sanal ortamda yapılan 
faaliyetler. 

7-İşletme çalışanları: Satış elemanları, müşteri 
temsilcileri, teknik elemanlar, işletme sözcüleri, üst 
düzey yöneticileri. 

Algılamak, hissetmek, düşünmek, faaliyette bulunmak 
ve ilişkilendirmek olarak belirtilen bu beş ayrı 
deneyim “Stratejik Deneyimsel Modül” olarak da 
tanımlanmaktadır (Schmitt, 2003a). Stratejik 
deneyimsel modülleri deneyimsel pazarlamanın amacı 
değil başlangıç noktasıdır. Deneyimsel pazarlamanın 
nihayi amacı bütünsel deneyim yaratmaktır. 
Geleneksel pazarlama yöntemlerinde yeni ürün 
yaratmak eski ürünlere yeni özellikler ve faydalar 
eklemek olarak algılanır. Marka genişletme ise var 
olan markanın olumlu taraflarının ürün kategorileri 

uzantısı yaratmak olarak algılanmaktadır. Oysa 
deneyimsel pazarlamada yeni ürün geliştirmek ve 
marka genişletme kararları üç önemli faktör tarafından 
yönetilir. Bu faktörler, (1) yeni ürün ve genişletme 
kategorilerinin işletmenin veya markanın deneyimsel 
imajına olan katkı derecesi, (2) yeni ürünlerin ve 
markaların ortaya çıkaracağı yeni ürün ve markaları 
yaratma dereceleri, (3) bütünsel deneyimi yaratmaya 
yardımcı olma dereceleridir. Bu üç faktör göz önüne 
alınarak yeni ürün ve markalar deneyimsel pazarlama 
uygulaması ile yaratılır (Schmitt, 2003a). 

4.2. Müşteri Deneyimi Yönetimi 

Müşteri deneyimi yönetimi müşteri ilişkileri 
yönetiminden farklıdır. Müşteri ilişkileri yönetimi 
(CRM) işletmelerin mevcut müşterileri hakkındaki 
verileri içerirken müşteri deneyimi yönetimi, 
müşterilerin bir işletme hakkındaki kişisel düşünceleri 
ile ilgili verileri kapsar (Meyer ve Schwager, 2007;5). 
Müşteri Deneyimi Yönetimi, müşterilerin bir ürün 
veya işletme ile olan bütün deneyimlerini stratejik 
olarak yönetme sürecidir. Müşteri deneyimi yönetimi 
beş aşamadan oluşmaktadır (Schmitt, 2003b). 

1- Müşterilerin deneyimsel dünyasını incelemek: 
Müşterilerin deneyimsel dünyasının incelenmesi, 
analiz edilmesi müşteri dünyasının iç yüzünü ortaya 
çıkarmayı sağlar. Bu aşama tüketici pazarlarında 
tüketicilerin içinde bulundukları sosyo-kültürel 
koşulların, tüketicilerin deneyimsel ihtiyaçlarının, 
isteklerinin, yaşam biçimlerinin ve arzularının 
incelenmesini ifade eder. Endüstriyel pazarlarda ise 
endüstriyel müşterilerin deneyimlerine etki eden 
işletme beklentileri ve arzu edilen çözümleri içeren 
endüstriyel koşulların incelenmesini ifade eder. 

2- Deneyimsel platformun oluşturulması: Strateji ve 
uygulama arasındaki bağlantı noktasıdır. Ancak, 
sıradan basmakalıp bir konumlandırma ifadesi 
değildir. Deneyimsel platform, dinamik, birçok 
duyuyu ve boyutu olan “vaat edilen deneyimsel değer” 
olarak tanımlanan deneyimsel değer özellikleri ve 
deneyimsel konumlama” olarak tanımlanan arzulanan 
deneyim kavramlarını içerir. 

3- Marka Deneyimi Tasarımı: Deneyimsel 
platformun uygulanmasıdır ve deneyim yaşatan 
ürünün kalite ve tasarımını içerir. Aynı zamanda logo 
ve işaretler, paketleme, perakendeci rafları, paketleme 
ve online tasarım gibi faktörlerin görünümü ve 
hissettirdikleri ile oluşan deneyimi de ifade eder. 

4- Müşteri İlişkilerinin Oluşturulması: Deneyimsel 
platformun dinamik ve etkileşim içerisinde 
uygulanmasına olanak veren ve müşteri ile satış 
noktasında yüz yüze, müşterinin ziyaret edilmesi, 
ATM veya internet aracılığı gibi oluşabilecek bütün 
iletişim kanallarını içerir. 

5- Sürekli Yenilik için Çalışılması: Deneyimsel 
platformun yeni ürün geliştirme, yaratıcı pazarlama 
çalışmaları oluşturmak için uygulanması. 

Müşteri deneyimi yönetimi ile işletmeler birçok 
pazarlama sorununa çözüm bulabilirler. Pazar 
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bölümlendirmesi, konumlama, reklâm, marka 
konularında işletmeler müşterilerin deneyim dünyasını 
anlayarak farklı bir açıdan yaklaşıp pazarlama 
sorunlarına çözüm getirebilirler (Schmitt, 2003b). 

 “Deneyimsel pazarlama ile amaçlanan tüketiciye 
huzur sağlayan, rahatlatıcı, haz veren ve eğlendiren 
benzersiz deneyimler yaratarak müşterinin kalbini ve 
zihnini fethetmek, yaratıcılık ve farklılık sağlayarak 
rekabet avantajı sağlamaktır. Yaratılan bu olumlu ve 
keyif verici deneyimler tüketicilerin çevrelerine 
anlatacaklarına değer katar. “Hikâye Değeri”, 
“Anlatım Değeri” yüksek olabilen deneyimlerin 
aktarıcısı durumuna gelebilen tüketici açısından, 
“Kişisel Hikâye” sosyal kimliğin daha olumlu 
yansıtılmasında önemli bir rol oynayabilmekte ve bu 
tür olumlu ağızdan ağıza iletişimin gerçekleşmesini 
sağlayabilmektedir. Starbuck’s kahvelerinin reklâma 
yönelmemelerinin altında bu gerçek yatmaktadır” 
(Odabaşı, 2006). Deneyim yaratmak, deneyimsel 
pazarlama uygulamak işletmelere rekabet avantajı 
sağladığı gibi uzun dönemde marka sadakatinin 
sağlanması, sadık ve karlı müşterilerin yaratılması ve 
reklâm ve tanıtım giderlerinin azalması gibi yararlarla 
birlikte bütün bunların doğal sonucu olarak işletme 
karlılığının artmasına neden olmaktadır. 

5. Araştırma Yöntemi 

Bakımlı olmak son yıllarda hem bayanlar hem de 
erkekler için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. 
Bu nedenle de güzellik merkezlerinin sayısında artış 
görülmekle birlikte kozmetik ürünlerin satışı da 
artmıştır. Sadece büyük şehirlerde değil küçük 
kasabalarda da insanlar bakımlı olmak için 
kozmetiklere servet ödemektedirler. Sinema ve 
televizyon yıldızları gibi güzel ve bakımlı olmak 
insanların yaşamında önemli bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Güzellik merkezleri, deneyim ekonomisinin 
de tanımında yer aldığı gibi sadece bir hizmet 
pazarlaması değil bunun da ötesinde bir deneyim 
pazarlaması kapsamında değerlendirilmektedir. 
Müşterilerin uzun bir zamanı güzellik merkezinde 
geçirmesi ve bu hizmet alımının süreklilik kazanması 
müşterilerin sadece bir hizmet almadığını aslında bir 
deneyim yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Kozmetik 
dünyasındaki gelişmeler, güzellik merkezlerinin 
sayısındaki artışlar karşısında bu büyüleyici, hayal ve 
umut satan dünyada deneyimsel pazarlama nasıl 
yaratılır ve deneyimsel pazarlamanın boyutları 
nelerdir? Araştırmada bu sorulara yanıt aramak için 
bir güzellik merkezinde alan araştırması yapılmıştır. 
Bu bağlamda, bu çalışmanın genel amacı, güzellik 
merkezlerinde deneyimsel pazarlamanın boyutlarını 
araştırmak ve bir güzellik merkezinde müşteri 
memnuniyetinin deneyimsel pazarlama ile nasıl 
sağlanabileceğini incelemektir. 

5.1. Problemin Tanımlanması 

İşletme 1997 yılında İzmir’de kurulmuştur ve güzellik 
merkezleri sektöründe yeterli bir deneyime sahiptir. 
İşletme sahip ve yöneticileri ile yapılan görüşmelerde 
işletmenin son yıllarda ciddi bir müşteri kaybı 
problemi ile karşılaştığı ve işletme karlarının düştüğü 

ifade edilmiştir. Müşteri kaybının nedenlerini 
araştırmak, müşteri memnuniyetinin deneyimsel 
pazarlama yaklaşımı ile sağlanarak müşteri kayıplarını 
önlemek ve işletme karlılığını arttırmak amacı ile 
güzellik merkezinde alan araştırması yapılmıştır. 
Çalışmanın genel amacı güzellik merkezinde 
deneyimsel pazarlamanın boyutlarını araştırmak 
olmakla birlikte çalışmanın ana amacı müşteri 
kayıplarının nedenlerini bulmak ve deneyimsel 
pazarlama ile müşteri kayıplarının nasıl ortadan 
kaldırılacağını araştırmak ve işletmeye çözüm 
önerileri sunmaktır. 

5.2. Araştırma Modeli, Araştırma Yöntemi ve Veri 
Toplama 

Çalışmanın amacına uygun olarak nitel (kalitatif) 
araştırma yöntemi ile keşifsel araştırma modeli 
(tasarımı) kullanılmıştır. Problemi ve problemin 
boyutlarını ortaya çıkarmaya yönelik olan keşifsel 
araştırma modeli daha çok nitel araştırma 
yöntemlerinde kullanılır ve araştırma konusuna ilişkin 
daha önceden yapılmış çalışmaların olmadığı 
durumlarda keşifsel araştırmalar devreye girer (Gegez, 
2005:27). Keşifsel araştırmalarda amaç karar problemi 
ile ilgili çeşitli fikirler ve görüşler geliştirmektir 
(Yükselen, 2003:42). Veri toplanmasında birincil 
veriler esas alınmış ve veri toplama yöntemi olarak da 
telefonla veya yüz yüze derinlemesine görüşmeler 
seçilmiştir. Derinlemesine görüşmelerin 
kullanılmasının nedeni bir problemin tanımında etkin 
olarak kullanılabilmesi ve keşfedici bir rol 
oynamasıdır (Nakip, 2003). 

5.3. Örneklem 

Araştırma yapılan güzellik merkezinde cirodaki önem 
sırasına göre lazer epilasyon, zayıflama, cilt bakımı ve 
tedavisi, fitness ve kuaför hizmetleri verilmektedir. 
Araştırmanın yapıldığı Ocak-Şubat 2008 tarihlerinde 
işletmeden aktif olarak hizmet alan müşteri sayısı 
250’dir. İşletme sahip ve yöneticileri ile yapılan 
görüşmede kurulduğu yıldan bu yana yaklaşık 5.000 
müşteriye hizmet verildiği belirtilmiş ancak işletmenin 
2007 yılında toplam 500 müşteriye hizmet verdiği 
belirtilmiş 2007 sonu itibari ile aldıkları hizmetler 
sona eren müşterilerin farklı hizmetleri almadıkları ve 
müşteri kaybettikleri belirtilmiştir. İşletmenin 
müşterilerle ilgili kayıtları 2005 yılından itibaren 
tutulmaya başlanmış 2005 yılından bu yana (2008 
Ocak ve Şubat ayları dahil) kayıtlı olan müşteri sayısı 
ise 1.000 civarındadır, 2008 yılında işletmede 250 
müşteri mevcut olduğuna göre 2005 yılından bu yana 
kayıp olan müşteri sayısı 750’dir. 2005 yılından bu 
yana tutulan kayıtlarda müşterilerle ilgili sadece isim 
ve telefon numarası yer almaktadır, 2005–2007 yılları 
arasında hizmet almış müşterilere telefonla ulaşılmaya 
çalışıldığında bir çok müşterinin telefonunun değiştiği 
anlaşılmıştır. Bu durumda kayıt altındaki kayıp 
müşteriler için ana kütle 750 olup bu müşterilerden 
25’i ile telefonda derinlemesine görüşmeler 
yapılmıştır. Kayıp müşteriler yüz yüze görüşme 
yapmayı kabul etmediği için görüşmeler telefonda 
yapılmıştır. Aktif olan 250 müşteriden de 40 müşteri 
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ile işletme içerisinde derinlemesine yüz yüze 
görüşmeler yapılmıştır. Örnekleme yöntemi olarak da 
kayıtların yetersiz olması ve zaman problemi nedeni 
ile kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. 

5.4. Derinlemesine Görüşmeler 

İşletmede araştırma yapıldığı sırada kayıtlı 25 erkek 
müşteri olmasına rağmen, erkek müşterilerin 
araştırmaya katılmak istememelerinden dolayı bu 
çalışmada sadece bayan müşterilerle görüşmeler 
yapılmıştır. Derinlemesine görüşmelere telefonla veya 
yüz yüze katılan müşteriler 18–65 yaş arasında 
bayanlardan oluşmaktadır ve bu katılımcıların 
yaklaşık %80’i 25–50 yaş arasındadır, işletmenin 
müşteri portföyünde bulunan müşterilerin çoğunluğu 
bu yaş aralığındaki bayanlardan oluşmaktadır. Eğitim 
düzeyleri de ilkokuldan lisansüstü eğitime kadar 
farklılık göstermektedir. Katılımcılar tarafından 
güzellik merkezinin olumlu ve olumsuz yönleri birbiri 
ile benzerlik göstermesi ve örtüşmesi nedeni ile 
sonuçlar genel olarak aktarılmıştır. 

Kayıp müşterilerle telefonla yapılan görüşmelerde 
müşterilerin ifade ettiği işletme ile ilgili bir çok 
olumsuz yön bulunmaktadır. (Telefonda 
derinlemesine görüşmeler, Ocak-Şubat 2008): 

—Alınan uygulamadan sonuç alınmaması 

—Doktorun olmaması 

—Tedavi sonucunda ciltte lekelerin oluşması ve ayrı 
bir uygulama için doktora gitmek zorunda kalmaları 

—İşletmenin güzellik merkezinde kullanılan kozmetik 
ürünlerini ve işletme tarafından sağlanan farklı 
hizmetleri satmak için zorlayıcı bir tavır içinde olması 
ve baskı yaratması 

—Personelin sürekli değişmesi ve bunun müşteride 
tedirginlik yaratması 

—Personelin işini özensiz yapması 

—Randevulara özen gösterilmemesi 

—Hijyen koşullarına gereken önemin verilmemesi 

—Verdikleri yetersiz hizmete göre fiyatların yüksek 
olması gibi nedenler belirterek işletmeden hizmet 
alımını sonlandırdıklarını ifade etmişlerdir. Kayıp 
müşteriler temel olarak bu sorunlardan söz etmişler, 
memnuniyetsizliklerini ve işletme ile ilgili kötü 
anılarının olduğunu, maddi ve manevi zarar 
gördüklerini işletme tarafından aranıp bir kez daha 
rahatsız edilmek istemediklerini de vurgulamışlardır. 
Kayıp müşterilerin belirttiği nedenler incelenecek 
olursa temel olarak müşterilerin işletmeye 
güvenmedikleri ortaya çıkmaktadır. Bazı makine 
teçhizatların kullanımı ve kozmetik ürünlerin yardımı 
ile oluşturulan uygulama sürecinde uzman doktorun 
bulunmaması uygulamaların eksik veya yanlış 
yapılmasına neden olmuştur. 

İşletme birçok hizmeti bir arada vermektedir. Bu 
durum aslında müşteriler için ihtiyaç duyulabilecek 
hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmeyi sağlamaktadır. 
Ancak müşteriler bir hizmeti alırken diğer hizmetlerin 

alınması için müşterilere ısrarcı bir yaklaşımla baskı 
uygulanması müşterilerde rahatsızlık yaratmıştır. 
Müşteriler, doğal olarak işletmenin müşteri odaklı 
olmadığını satış odaklı olduğunu düşünerek 
işletmeden hizmet alımını durdurmuşlardır. Hizmet 
işletmelerinde deneyim yaratılmasından daha önce 
yapılması gereken, müşterilere kendilerini işletme için 
önemli hissettirerek karşılıklı güven duygusunun 
yaratılmasıdır. 

Hizmet işletmelerinin en önemli özelliklerinden birisi 
müşterilerin sürekli olarak aynı personelden hizmet 
almayı tercih etmesidir. Personel ile müşteri arasında 
oluşan sürekli ve olumlu iletişim zamanla oluştuğu 
için müşteriler her zaman hizmet aldıkları personelden 
farklı bir personel ile karşılaştıklarında tedirginlik 
hissetmektedirler. İşletmedeki personelin sürekli 
değişimi müşteri memnuniyetini olumsuz olarak 
etkilemiştir. 

Geçmişte çok fazla müşteriye sahip olan işletme 
yetersiz eleman sayısı ile artan sayıdaki müşterilere 
hizmet verirken hizmet kalitesinin düşmesine ve 
randevuların zamanında gerçekleşememesine neden 
olmuştur. Ayrıca, personel sayısındaki yetersizlik ve 
gerekli özenin gösterilmemesi müşterilerin hijyen 
sorunundan da söz etmesi sonucunu ortaya 
çıkarmıştır. Bir güzellik merkezinde hijyen 
standartlarının sağlanması bir doktorun istihdam 
edilmesi kadar önemlidir. Giderek düşen hizmet 
kalitesi ise müşterilerin alınan hizmete karşılık ödenen 
ücretlerin yüksek olarak algılanmasına neden 
olmuştur. İşletmenin hizmet fiyatları incelendiğinde 
güzellik merkezleri pazarında talep edilen makul 
ücretler olduğu tespit edilmesine rağmen müşteriler 
hizmet kalitesinin yetersizliği karşısında fiyatları 
yüksek olarak algılamaktadır. 

Kayıp müşterilerle yapılan telefonda görüşmeler 
sonucunda, işletmenin satış odaklı yaklaşımının ve 
sunulan hizmetin doğasının işletme sahip ve 
yöneticileri tarafından doğru olarak algılanmamasının 
müşteri kayıplarına neden olduğu anlaşılmıştır. 

Hizmet almaya devam eden mevcut müşterilerle 
yapılan yüz yüze derinlemesine görüşmelerde 
vurgulanan olumlu ve olumsuz yönler ise (Yüz yüze 
derinlemesine görüşmeler, Ocak-Şubat 2008): 

Olumsuz Yönler: 

—Farklı hizmetleri satın alma konusunda yapılan satış 
baskısının güven duygusunu zedelemesi ve personelin 
ilgisinin gerçek ve samimi olup olmadığının 
anlaşılmaması 

—Randevuların aksaması, randevuların arasında boş 
zaman bırakılmaması 

—Park yeri sorunu 

—Spor salonunda aletlerin yetersiz olması, ortamın 
havasız olması ve hijyen koşullarının sağlanmaması 

Mevcut müşterilerle yapılan derinlemesine 
görüşmelerde işletme için ifade edilen 
olumsuzlukların azaldığı görülmüştür. Ancak, 
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değişmeyen olumsuz davranış olarak müşterilere 
ısrarcı bir yaklaşımla ürün ve hizmet satılmaya 
çalışılması müşteriler tarafından rahatsızlıkla 
karşılanmakta ve müşterinin işletmeye duyduğu güven 
duygusunu zedelemektedir. Bir başka olumsuz 
değerlendirme ise randevulardaki aksamaların devam 
etmesi ve müşterilerin bu konu üzerindeki 
hassasiyetlerinin dikkate alınmamasıdır. Müşteri 
odaklı olmayan, uzun dönemde kar elde etmek, sadık 
ve karlı müşteri yaratmak yerine kısa dönemde elde 
edilecek karların daha önemli olduğunu düşünen 
işletmelerin müşteri kayıpları ile karşılaşması 
kaçınılmazdır. Mevcut müşteriler farklı iki konuyu 
daha gündeme getirmişler park yeri sorununu ve spor 
salonunun yetersizliklerini vurgulamışlardır. Deneyim 
pazarlamasının işletmelere getirdiği farklı bakış açısı, 
işletmelerin müşteri tüketim sürecine odaklanmasını 
sağlamak ve tüketim bir bütün olarak 
değerlendirmektir. Müşteriler güzellik merkezi 
tarafından park yeri sağlanamamasını sorun olarak 
görmekte ve bu durum müşteri memnuniyetini 
etkilemektedir. Ayrıca işletmenin spor salonunun 
yetersiz olduğunun vurgulanması da sağlanan spor 
salonunda sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmeye 
ihtiyacının olduğunu ortaya koymaktadır. 

Olumlu Yönler: 

— Uygulamalardan olumlu sonuç alınması 

—Temiz ve hijyenik olması 

—Personelin müşteriye karşı nazik ve ilgili olması 

—Uzman doktorların bulunması ve doktorların gerekli 
özeni göstermesi 

—Satın alınan bakım paketlerini değiştirme başka bir 
hizmete dönüştürme alternatifi sağlanması 

—Çok farklı hizmetlerin bir arada olması 

—Ulaşım kolaylığı (yürüyerek gelenler için) olması 

—Üyelik sisteminin fiyat avantajı sağlaması 

Katılımcıların vurguladıkları olumlu yönler zaman 
içinde işletmenin hizmet anlayışında olumlu 
gelişmelerin olduğu, uzman doktorların istihdam 
edilmesi ile sağlanan hizmet kalitesinin yükseltildiği, 
müşterilere hizmet sunumunda avantajlar ve 
kolaylıklar sağlanarak müşteri memnuniyetinin 
arttırıldığı gözlemlenmiştir. Kayıp müşterilerin 
belirttiği şikâyetlerin birçoğunun çözülmüş olması 
işletmenin müşteri odaklı olmak için çaba 
gösterdiğinin ifadesi olarak değerlendirilebilir. 

5.5. Bulgular 

Yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda 
işletmenin geçmişte karşılaştığı sorunların yetersiz 
hizmet kalitesinden kaynaklandığı, bunun sonucunda 
müşterilerin maddi ve manevi zarar gördüğü, ayrıca 
işletmenin satış odaklı olmasından kaynaklanan 
sorunlarla müşteri kaybettiği anlaşılmıştır. İşletmenin 
2007 yılının başından bu yana çalışmalarını 
iyileştirdiği yapılan olumlu yorumlardan 

anlaşılmaktadır. Ancak hala satış odaklı olmasının 
müşterileri rahatsız ettiği görülmektedir. 

 “Stratejik Deneyimsel Modül” olarak tanımlanan ve 
müşterilerin yaşadığı beş ayrı deneyim doğrultusunda 
saptanan deneyimsel pazarlama boyutları:  

Algılamak: Algılama, görme, dokunma, duyma, 
tatma ve koklama yolu ile duyusal deneyimlerin 
yaratılmasıdır. Güzellik merkezi ile ilgili olarak 
algılamada önem kazanan temel faktörler işletmenin 
satış baskısı oluşturması, uygulamalardan alınan 
sonuçlar, uygulamaların doktor kontrolünde 
yapılması, hijyenik faktörler, randevulara özen 
gösterme, müşterilere karşı davranış ve tutumlar 
olarak özetlenebilir. Bu faktörlerin müşteriler 
tarafından değerlendirilmesi ile müşterilerin işletme 
hakkındaki algısı oluşmaktadır. İşletmelerin 
müşterilere verdiği mesajın algılanması ve bu mesajda 
verilmek istenen deneyimin ürün veya hizmet henüz 
kullanılmadan yaratılması için işletmelerin vermek 
istedikleri duyguları ön plana çıkarabilecek stratejiler 
geliştirmesi gerektiği daha önce belirtilmiştir. Satış 
baskısının ortadan kaldırılması için müşterilere farklı 
hizmet ve ürünleri deneme fırsatı sağlayacak bir ödül 
sisteminin işletmede geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 
sistem CRM teknolojisi yardımı ile sağlanabilir ve 
müşterilere farklı alternatifler sunulabilir. Müşterilerle 
yapılacak ilk görüşmenin mutlaka uzman doktor 
tarafından yapılması ve hijyen standartlarının 
belirlenmesi müşterinin algısını olumlu bir deneyime 
dönüştürecektir. Ayrıca, randevulara gösterilen özen 
işletmenin hem müşterilere önem verdiği hem de 
işletmenin planlı çalıştığı mesajını sağlayacaktır. 

Hissetmek: Müşterilerde güçlü duygular yaratacak 
duygusal deneyimlerin yaratılmasıdır. Temel olarak 
ortaya çıkan ve hissedilen deneyim, her ne kadar 
müşterilere nazik ve ilgili davranılsa da müşteriler bu 
ilginin içten olduğunu şüphe ile karşılamaktadırlar ve 
bu ilginin satış baskısı yaratmak için oluşturulan sahte 
bir ilgi olduğunu düşünmektedirler. Bu bağlamda 
işletmenin “gerçek” olma konusunda bir sorunu 
saptanmaktadır. Bir işletmenin deneyimsel 
pazarlamayı yaratabilmesi için öncelikle gerçek olarak 
algılanması gerekmektedir. Bu anlamda işletmenin 
gerçek olarak algılanma sorunu olmasına rağmen 
uzman doktorlar tarafından sağlanan uygulamalar 
diğer yandan gerçeklik olgusunun oluşmasına olumlu 
katkı yapmaktadırlar. Teknolojik gelişmelerin 
izlenmesi, ödül sisteminin oluşturulması, randevulara 
sadık kalınması, park yeri sorunun çözülmesi hissetme 
deneyimini olumlu olarak etkileyecektir. 

Düşünmek: Düşünme, müşterileri yaratıcılığa 
yönlendiren, bilişsel ve problem çözme deneyimini 
yaşatan zihinsel yöndür. İşletmenin farklılığının ortaya 
konulmasıdır. İşletmenin birçok hizmeti bir arada 
sunması işletmenin kendini geliştiren ve güzellik ve 
bakım konusundaki trendleri izlediğini ortaya koyan 
farklı bir yönünün olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Ayrıca hizmet kalitesinin yükselmesi de yine bir 
farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzman 
doktorun bulunması ve uygulamaları gerçekleştirmesi, 
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hijyen koşullarında görülen iyileşmeler müşteri 
memnuniyetini sağlayacağı gibi memnun müşterinin 
bu deneyimlerini çevresi ile paylaşması sonucunda 
yeni müşterilerin kazanılması sağlanacaktır. 

Faaliyette bulunmak: Duyusal, duygusal, bilişsel ve 
ilişkisel deneyimlerin bütünüdür. İşletme müşterilerin 
yaşam biçimlerine ve güzellik ve bakım çerçevesinde 
müşterilerin ihtiyacı olabilecek bütün hizmetleri bir 
arada verebilmektedir. Bu anlamda yerine getirilen 
faaliyetler doğrudur. Ayrıca, farklı hizmetlerin bir 
paket olarak ekonomik bir biçimde müşterilere 
sunulması da bu kapsamda incelenmelidir. 
Müşterilerin gerçek ihtiyaçlarının saptanarak hizmet 
sunulması, iş yaşamı yoğun olan müşterilere ulaştırma 
hizmetinin sağlanması deneyim bütünlüğünü 
yaratmada işletmeye yardımcı olacaktır. 

İlişkilendirmek: İlişkilendirme, duyusal, duygusal ve 
bilişsel deneyimleri içerir. Ürün ile müşterinin 
ulaşmak istediği “ideal benlik” arasında ilişki 
kurabilmektir. Bu anlamda güzellik merkezlerinin 
umut ve hayal vaat ettiği düşünülürse bu hayali 
gerçekleştirebildikleri oranda ilişkilendirme 
deneyimini yaratabileceklerdir. Kayıp müşteriler için 
böyle bir deneyim yaratılamamıştır. Güzellik 
merkezine gelen müşteriler aldıkları hizmet sonunda 
şüphesiz film yıldızları gibi kapıdan çıkmayı hayal 
etmektedirler. Hizmet kalitesini iyileştiren ve 
hizmetlerini doktor kontrolünde sağlayan işletme bu 
anlamda olumlu gelişmeler içerisindedir. Bununla 
birlikte müşterilere sunulacak farklı hizmetler 
müşterilerin kendilerini farklı bir grubun parçası 
olarak hissetmesini sağlayacak ve ilişkilendirme 
deneyimini yaratacaktır. 

İşletmenin stratejik deneyimsel modül olarak 
tanımlanan bu beş farklı deneyimi yaratması için 
müşteri deneyim yönetimini uygulaması 
gerekmektedir. Müşteri analizine dayanan deneyim 
yönetimi işletmenin müşterilerini doğru olarak 
algılamasına ve bu doğrultuda hizmet sunmasına 
yardımcı olacaktır. Ayrıca, deneyim sağlayan unsurlar 
olan iletişim, görsel sözel kimliğin yaratılması, işletme 
çalışanları ve elektronik ortam gibi destekleyici ve 
deneyim sağlayan unsurlar kullanılarak stratejik 
deneyimsel modül güçlendirilebilir.  

6. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler 
ile deneyimsel pazarlamanın temelini oluşturan beş 
ayrı deneyim türünü katılımcıların güzellik 
merkezinde nasıl yaşadıkları sorgulanmıştır. 
Katılımcıların verdikleri yanıtlar, deneyimsel 
pazarlama teorisinde yer alan yaklaşımlarla 
örtüşmektedir. Her ne kadar çalışmanın sonuçlarını 
güzellik merkezleri sektörü için genelleştirmek 
imkânsız olsa da güzellik merkezlerinde yaratılacak 
deneyimler için fikir verebilir. 

Algılama deneyiminin yaratılması için güzellik 
merkezlerinin doktor kontrolünde çalışması, hijyen 
koşullarına önem vermesi temel şarttır. Ayrıca 
işletmelerin satış odaklı değil müşteri odaklı olması 

gerekmektedir. Satış odaklılık müşteri algısına ve 
memnuniyetine olumsuz olarak yansımaktadır. 

Hissetme deneyiminin yaratılması için ise işletmelerin 
“gerçek” olarak algılanma sorununa çözüm getirmeleri 
gerekmektedir. “Mc Donalds” gülümsemesi 
müşterilere inandırıcı gelmemekte bu gülümsemenin 
içten olan ve satış kaygısından uzak davranışlarla 
desteklenmesi gerekmektedir. 

Düşünmek deneyimin yaratılması için güzellik 
merkezlerinin farklılığını vurgulaması gerekmektedir. 
Farklı olmak diğer güzellik merkezlerinde verilmeyen 
hizmetlerin sağlanması olabileceği gibi hizmet kalitesi 
standartlarının belgelenmesi de olabilir.  

Faaliyette bulunmak deneyiminin yaratılması için 
güzellik merkezlerinin müşterilerinin yaşam 
biçimlerine uygun olarak hizmet sunması 
gerekmektedir. Eğer müşteriler birçok hizmeti bir 
arada tercih ediyorlarsa talep edilen hizmetler 
verilmeye çalışılmalıdır. Birçok güzellik merkezi lazer 
epilasyon, zayıflama ve cilt bakımı ve tedavisini bir 
arada vermektedirler. 

İlişkilendirme deneyiminin yaratılması için ise 
müşterilerin ulaşmak istedikleri ideal benlik 
araştırılmalıdır. Ancak ideal benlik beklentisine 
karşılık vermeye çalışırken güzellik merkezlerinin 
gerçek olma faktörünü göz ardı etmemesi 
gerekmektedir. Müşterilere vaat edilenlerin 
gerçekleşmemesi sonucunda işletmeler uzun dönemde 
müşteri kaybedeceklerdir. Bu nedenle güzellik 
merkezlerinin ilişkilendirme deneyimi yaratırken 
müşterilerine karşı dürüst olunması gerekmektedir. 
Müşteriler için en uygun uygulama yöntemleri 
sağlanmalıdır eğer müşterilerin ulaşmayı hedeflediği 
sonuç bir tıbbi operasyona ihtiyacı ortaya çıkarıyorsa 
bu durum müşteriye anlatılmalı ve müşterilerin 
gereksiz yere güzellik merkezinde zaman kaybetmesi 
engellenmelidir. 

İşletmelerin yerine getirmesi gereken en önemli 
sorumluluk müşterilerin bu farklı deneyimleri 
yaşarken keyif alması ve bu deneyimleri daha güçlü 
olarak algılamasıdır. Güzellik merkezlerinin beş farklı 
deneyimi sağlaması için deneyim sağlayan unsurları 
kullanması gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle 
iletişim, görsel ve sözel kimlik, internet ve işletme 
çalışanları önem kazanmaktadır.  

Araştırma yapılan güzellik merkezinin temel sorunu 
olan müşteri kayıplarına çözüm önerisi olarak satış 
odaklı olmaktan uzaklaşıp müşteri odaklı olmaya 
çalışmasını vurgulayabiliriz. Satış odaklı stratejide 
müşteriler gizli mesajları algılayabilmekte ve 
kendilerine ürün satmak için işletmenin nazik 
davrandığını düşünmektedirler. Satış kaygısından 
uzak ve müşterinin ihtiyacı olan hizmetlerin 
sunulması, müşteri odaklılık kavramının 
uygulanmasının doğal sonucu olarak işletme uzun 
dönemde kar elde edecektir. Ayrıca, işletmenin 
geçmişteki hatalarından dolayı kayıplarını mevcut 
müşterilerle telafi etmeye çalışması yine müşteri 
kayıplarına neden olacaktır. İşletmenin kayıt tutma 
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sorununa çözüm getirmesi ve CRM uygulaması ile 
birlikte müşteri deneyimi yönetimini gerçekleştirmesi 
gerekmektedir. Böylece mevcut müşterilere ihtiyacı 
olan farklı ürünler sunulabilecektir. 

Bu çalışmanın en önemliği eksikliği uygulamanın 
sadece bir güzellik merkezinde yapılmış olmasıdır. 
Gelecek çalışmalarda daha fazla güzellik merkezinde 
araştırma yapılarak sonuçlar sektör için daha belirgin 
hale getirilebilir. Ayrıca ileriki aşamalarda anket 
çalışmaları eklenerek çalışma kantitatif araştırma 
yöntemleri çerçevesinde yeniden değerlendirilebilir. 
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Özet: Bu çalışmada, Türkiye’deki e-bankacılık uygulamalarında benimsenen e-atmosferik yaklaşımları, stratejik 
deneyimsel modüller teorisi kapsamında incelenmiştir. Deneyimsel pazarlamanın, e-bankacılık sektöründe yüksek 
aktif kullanıcı sayılarına ulaşılması ve Pazar aktörlerinin farklılaştırılması açısından önemi tartışılmıştır. Keşif 
analizi, Türk e-bankacılık sektörünün iki lider aktörü olan Garanti Bank ve Akbank üzerine odaklanmıştır. İlk 
olarak, ilgili yazının özeti ile beraber güncel uygulamalardan örnekler sunulmuştur. Daha sonra tüketicilerin, 
algılama, hissetme, düşünme, eyleme geçme ve alakalandırma başlıklı beş deneyimsel modül üzerindeki 
deneyimlerini değerlendirmek için ölçek geliştirilmiştir. Pilot çalışma verileri üzerinde temel bileşenler analizi 
uygulanmıştır. Sonuçlar gelişmekte olan 3 gruba dikkat çekmektedir. Bunlar (1) temel deneyimsel yaklaşımın 
faydalarını algılayanlar, (2) spesifik deneyimsel yaklaşım talep edenler ve (3) bütünsel deneyimsel yaklaşım talep 
edenlerdir. E-bankacılık sektöründe, müşterilerin yeni kültürel deneyimsel yöntemlerin geliştirilmesini beklediği 
tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: deneyimsel pazarlama, e-bankacılık, e-atmosferikler 

  

TURKISH E-BANKING: CONSUMER EXPERIENCES 
 

Abstract: This paper re-visits the theory of strategic experiential modules in the case of Turkish e-banking e-
atmospherics. It is argued that experiential marketing in the e-banking sector could be the key to greater active 
online migration of consumers and differentiation among the players. Two leaders of the Turkish e-banking sector, 
Garanti Bank and Akbank, have been chosen as the focus of exploratory analysis. First, a review of the literature is 
provided, and current practices are exemplified. This is followed by scale development to measure consumers’ 
experiences regarding the five experiential modules - sense, feel, think, act and relate. Principal component analysis 
is conducted on the responses of the pilot study. Findings indicate 3 groups are emerging. These are (1) recognizes 
the benefit of basic experiential approach, (2) demands specific experiential approach and (3) demands a holistic 
experiential approach. It is identified that new experiential cultural practices are emerging. 

Key words: experiential marketing, e-banking, e-atmospherics 

 
Giriş 

İnternet aracılığı ile sunulan hizmetlerin, müşterilerin 
yaşam döngülerinde edindikleri çeşitli tüketim 
alışkanlıklarını değiştirebilme yetenekleri günümüzde 
giderek önem kazanmaktadır (Sanders, M., 2000). 
Çeşitli araştırmacılar, BİT’in (Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri) önemini (Aladwani, A.M., 2001), var 
olan Pazar yapılarını nasıl tehdit ettiğini (Hensmans, 
M., F.A.J. van den Bosch, ve H.W. Volberda, 2001), 

geleneksel işletmelere kıyasla önemini (Corrocher, N., 
2006) ve teknolojik karmaşıklık derecelerini (Han, 
Liang ve Francis Greene, 2007) ortaya koymuştur. 
Örneğin, kişisel ilişkiler ile geliştirilen güvenin çok 
önem kazandığı bankacılık hizmetleri dahi İnternet 
aracılığı ile yeni bir anlayış kazanmıştır (de 
Kervenoael, R. ve D.S.O. Aykac, 2008). Müşteri ile 
ilişki oluşturmada, kişisel etkileşim yerine dijital 
kişiselleştirilmiş etkileşimin kullanılması bu 
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değişimde pay sahibidir. Dikkatle tasarlandığında 
bankanın web sitesi, yüz yüze iletişim ve 
etkileşimdeki hissiyatı ve deneyimi sağlayabilecek 
alternatif bir araç olabilmektedir. Müşterilerin, banka 
şubelerinde banka çalışanları ile iletişimlerinden 
edindikleri deneyimleri, web sitesinde farklılaşan dil 
kullanımı ve benzer başka nitelikler ile oluşturabilmek 
mümkündür. Ele alınması gerekli başlıca unsurlar, 
İnternet bankacılığı kullandıklarında müşterilerin ne 
tür faydalar kazanacaklarını aktarabilmek ve e-
bankacılık ile elde edecekleri üstün hizmet 
deneyimine ışık tutabilmektir.  

E-banka ve müşterileri arasında kuvvetli bir bağ 
oluşturabilmenin ilk adımı, İnternet kanalının 
sağlayacağı faydaları doğru şekilde aktarabilmektir. 
Bunlar arasında, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda 
yöneltilen rafine edilmiş bilgi, kolay erişim, zaman 
tasarrufu gibi unsurlar yer alabilir. Bu tür fonksiyonel 
özelliklerin herhangi bir kombinasyonunun 
deneyimsel faktörlere çevrilebilmesi için müşterilerin 
e-bankacılık istek ve ihtiyaçlarının detaylı ve doğru 
şekilde anlaşılması şarttır. Sadece istek ve 
ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde tasarlanmış faydaları 
anlayan müşteriler e-bankacılık üzerine düşünecek 
(think), harekete geçecek (act) ve ilişki kuracaktır 
(relate). Bu kapsamda, bu çalışmada şu sorular 
irdelenmiştir: Bankasıyla etkileşime geçen müşteriyi 
düşünmeye sevk eden nedir? Müşterinin, e-bankacılık 
hizmetlerini düşünmeye değer bulması için hangi 
aşamalardan geçmesi gereklidir? Müşteri, bankanın 
destek ve yardım hizmetlerinden faydalanmaya ne 
zaman ihtiyaç duyar? Ortak yaratılan müşteri 
deneyiminin tatmin edici olması için bankaya düşen 
rol nedir? 

Takip eden bölümlerde, önce deneyimsel pazarlama 
konusundaki literatür özetlenmiştir. Daha sonra, 
bankacılık sektörü kapsamında deneyimsel 
pazarlamanın sanal ortamdaki uygulanabilirliği 
tartışılmıştır. Takiben, sırasıyla Türk bankacılık 
sektörü, güncel internet bankacılığı uygulamaları ve 
nihayet analizimizin odakları olan Akbank ve Garanti 
Bankası değerlendirilmiştir. Sonrasında yine sırasıyla, 
metodoloji, örneklem ve sonuçların analizi yer 
almaktadır. Sonuç bölümünde ise yazarların konuyla 
ilgili önemli çıkarımlarına dikkat çekilmiştir.     

Deneyimsel Pazarlama  

Deneyim çok yönlü bir kavramdır. Bir deneyim, 
fiziksel, zihinsel, duygusal ve/veya ruhani olabilir. 
2000li yılların başından itibaren, deneyimsel ürün ve 
hizmetler büyük bir hızla gelişmekte ve 
yaygınlaşmaktadır. Deneyimler geliştirilen çeşitli ürün 
ve hizmetler arasında, sağlıkla ilgili hizmetler (örn. 
Spa, kaplıca),  kültürel ürün ve hizmetler (örn. 
Müzecilik, yabancı memleketlere seyahatler), besin 
ürünleri (örn. Organik, ekolojik) ve çevreci hareketler 
ile ivmesi artan doğal nostaljiye geri dönüş akımı 
sayılabilir. Yükselen deneyimsel ekonominin 
geleneksel hizmet ekonomisini geride bıraktığı dahi 
söylenebilir (Arnould, E.J. ve L.L. Price, 1993; Baker, 
J., D. Grewal, ve M. Levy, 1992; Holbrook, Morris B. 

ve Elizabeth C. Hirschman, 1982). Bu durum, 
Baudrillard’ın analizinde saptadığı üzere, 
“tüketicilerin ürünleri tüketmeyip; aksine, ürünlerin 
anlamlarını tükettikleri” savını desteklemektedir 
(Baudrillard, J., 1998; Cova, B., 1997). Lipovetsky 
(2004) tarafından tanımlanan, tüketim davranışlarında 
yeni bir jenerasyon yada faz ortaya çıkmaktadır, şöyle 
ki; “yaşanan deneyimler daha çok satın alındıkça, 
aslında duygular her zamankinden daha fazla 
satılmaktadır, […] bu da tüketicileri deneyim 
koleksiyoncuları yaparak, hemen şimdi bir şeyler 
olmasını beklemeye itmektedir”. Deneyimsel 
pazarlama, kişinin kimliğinin derin, hatta bazen 
ruhani, bir yeniden keşfi ile kişinin yaşamındaki belli 
deneyimlerden anlam çıkarabilmesi ve ilgili karşılığı 
verebilmesi üzerine yapılanır. Pratik manada 
deneyimsel pazarlamanın alanına giren hizmetler çok 
çeşitlidir. Bunlar arasında,  yoga, akupunktur, 
meditasyon gibi örnekler bulunmaktadır. Kişilerin 
deneyimleri aracılığı ile yeniden doğuşları, kendin-kur 
mobilyalar ve bahçecilik gibi deneyim yoğun 
aktivitelere ilgiyi arttırırken, eski modanın ve 
klasiklerin pazarlaması da önem kazanmıştır.  

Deneyimsel pazarlamanın tümüyle yansıtılabilmesi 
için yukarıda bahsedilen uygulamaların “müşteri için 
nadide ve unutulmaz bir deneyimle” aktarılması 
gereklidir (Caru, A. ve Cova. B., 2003, s.273). Ayrıca, 
ikameleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş deneyimlerin, 
bireylerin deneyimledikleri pazarlama karmaşasında 
ayırt edilebilmeleri mümkün değildir. Birey ve 
toplum, sadece en sıradışı pazarlama deneyimlerini 
diğerlerinden kolayca ayırt edip hatırlayabilir. Bu tür 
deneyimler genellikle kişinin bazı bilgi ve becerilerini 
kullanarak bazı engelleri aşma çabası içerisinde 
tamamen içine gömüldüğü deneyimlerle ‘akış hali’ni 
yakalaması ile ortaya konur (Csikzentmihalyi, M., 
1997). Wood ve Masterman (2008) literatürdeki 
Pazarlama vakalarını inceleyerek, deneyimsel 
kapasiteyi ve potansiyeli belirleyen yedi özellik 
tanımlamışlardır, bunlar: 

• İlgi (Involvement) – Marka, vaka ve/veya deneyime 
olan duygusal ilgi 

• Etkileşim (Interaction) – marka temsilcileri, diğer 
katılımcılar, sunumlar ve/veya marka ile 

• Dalma (Immersion) – tüm duyuların, diğer 
iletilerden izole olmuş olarak 

• Yoğunluk (Intensity) – hatırlanabilir, yüksek etkili 

• Bireylik (Individuality) – tek,. Her deneyim farklıdır 

• Yenilik (Innovation) – içerik, yer, zaman ve hitab 
edilen kesim gibi unsurlarda yaratıcılık 

• Bütünlük (Integrity) – gerçek ve özgün olarak 
görülür ve müşteriye gerçek fayda ve değer sağladığı 
düşünülür 

Bu çalışmalara ek olarak, Caru ve Cova (2003),  
pazarlamacıların ‘tüketici deneyimi’ ile ‘tüketim 
deneyimi’ arasındaki farkı tespit etmeleri gerektiğini 
vurgulamış, sıradan ve olağan deneyimler ile 
öğrenme, tutum ve davranışlarda değişime yol 
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açabilen sıradışı deneyimlerin birbirinden ayrılması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Schmitt (1999) deneyimsel 
pazarlamanın, yenilik ve heyecan arayışındaki 
günümüz tüketicisine, ‘profesyonel tüketiciye 
(prosumer♦)’, cevaben geliştiğini belirtmektedir.   
Sanal Deneyimsel Pazarlama 

Eğer bir web sitesi, bireyle etkileşiminde canlı bir 
marka deneyimi sağlayabilirse, ait olduğu markanın 
tüketici için anlamanı ve belirginliğini önemli ölçüde 
geliştirir (Hauser, Erik, 2007b). Tamamen sanal bir 
ortamda yapılandırılmış Wells Fargo Bankası’nın 
çoklu oyuncu video oyunu, Linden Lab'ın ortaya 
koyduğu “Second Life (İkinci Hayat)” içerisinde yer 
alır ve bu yaklaşım için iyi bir örnek sunar (Hauser, 
Erik, 2007a). Stagecoach Island (PostaArabası Adası) 
olarak da bilinen bu dijital yapı ile, genç yetişkinlerin 
finansal konularda deneyim sahibi olması ve 
sorumluluklarını nasıl yerlerine getirebileceklerini 
öğrenmelerine yardımcı olabilmek amaçlanmıştır 
(Terdiman, Daniel, 2005). Wells Fargo Bankası 
Stagecoach Island vasıtası ile müşterilerine marka ile 
gerçekten interaktif bir deneyim fırsatı sunmaktadır. 
(Şekil 1). Ayrıca, bankaları tarafından tam 
anlaşıldıklarını düşünmeyen genç kuşak kesimlere 
böylece daha uygun yöntemlerle ulaşılması da 
mümkün olur. Wells Fargo markasının bilinirliğini 
iyileştirmek için sosyal medya öncü olarak 
kullanılabilir, bankacıların erişmekte zorluk çektiği 
genç nüfusa ulaşılınabilir ve pazarlama yeniliğini 
uygulamaya geçirerek yeniden tanımlanabilir.  

 

 
Şekil 1. Stagecoach Island (SI)’ın yanındaki Wells 
Fargo ATM’i (Azaroff, William, 2007) 

Çoklu duyu yaklaşımları kullanan gerçek deneyimsel 
pazarlamanın geleneksel pazarlama kampanyalarından 
daha uzun soluklu olması beklenir. İletişimde 
kullanılan mesajlar bir anlık reklamlardan daha 
fazlasını içerir (katılım ve etkileşim). Rakipleri 
tarafından kopyalanmaya eğilimli olan bankalar bile 
kişiselleştirilmiş imza gibi yenilikler ile deneyimsel 
pazarlamayı uygulayabilirler (Stephens, Jeff, 2007). 
Deneyimsel pazarlamayı tasarlamadaki önemli 
safhalardan biri tüketicilerin algı filterlerinde 
(yoğunluk) kullandıkları ana maddelerin neler 

                                                           
♦ http://en.wikipedia.org/wiki/Prosumer  

olduğunu kavramaktır. Bu sebeple, tüketicilerden 
sanal hizmetler hakkında geri besleme almak 
önemlidir (Motlev, L. Biff, 2007).  

 Deneyimsel pazarlama, pazarlamacının satın alma 
öncesi ve sonrasında tasarladığı uyaranlar ile meydana 
gelen (bireylik ve bütünlük içeren) özel durumlar ile 
gerçekleşir (Schmitt, Bernerd H., 1999). Müşteri 
deneyimleri, Deneyimsel Pazarlama çatısını oluşturan 
‘algılamak, hissetmek, düşünmek, davranmak ve ilişki 
kurmak’ (Şekil 2) birimlerinden oluşur (dalma).  

 

 
Şekil 2. Stratejik Deneyimsel Birimler(Schmitt, 

Bernerd H., 1999, p.64) 

Görme, duyma, dokunma, tadma ve koklama gibi 
deneyimler algılamak ile hedeflenir. Hissetmenin 
amacı ise müşteride pozitif duygular oluşturarak, 
pozitif deneyimler yansıtılmasıdır. Genelde ileri 
teknoloji ürün gruplarında gözlemlenen düşünmek,  
müşterilerin idrak ve problem çözme tatmini 
arayışlarına hitap eden bir birimdir. Fiziksel 
deneyimler, alternatif yollarla birşeyler yapma, 
alternatif hayat tarzları ve etkileşimler harekete geçme 
birimi ile amaçlanır. Son olarak, ilişki kurma ise 
algılama, hissetme, düşünme ve davranma birimleri 
bütünleştirilerek, kişinin ideal kimliği ile 
ilişkilendirilir. Sanal deneyimlerin akışında stratejik 
deneyimsel birimler önemli rol oynarlar (Tablo 1). 
Burada ele alınan akış, Chen (2000) tarafından bireyin 
bir aktivite ile tam bir katılım, konsantrasyon ve keyif 
ile meşgul olduğu; ve bu meşguliyeti sırasında içsel 
bir ilgi ve zaman deformasyonu algısı yaşadığı 
optimum ve son derece keyifli bir deneyim” şeklinde 
açıklanmaktadır. Bu akış hali süresince, müşteriler 
meşgul oldukları aktiviteye derinlemesine odaklanırlar  
(Csikszentmihalyi, M., 1975), ve düşüncelerine çok az 
konsantre olabilirler (Csikszentmihalyi, M., 1990). 
Sanal deneyimsel akış, çoğu kez sitenin yapısına ve 
müşterilerin siteyi kullanılabilir bulup bulmadığına 
bağlı bir özelliktir. 
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Tablo 1. Stratejik deneyimsel modüller bazında sanal bankacılığın içerdikler 

Deneyimsel moduller Sanal bankacılık deneyimsel pazarlama içerikleri 

Algılama Sanal atmosfer 
Görüş-renk, tasarım, animasyon, ses  

Hissetme İtimat, emniyet, güven, keyif 

Düşünme 
Aklen problem çözme deneyimi  
Müşterilerin yaratıcı düşünmeye sevki 
Müşterilerin yetkilendirilmesi 

Davranma 

Alternatif etkileşim, yaşam tarzlarındaki değişim  
(gelenekselden teknolojiğe) 
Problem halinde harekete geçme 
Sanal bankanın gelişimi için harekete geçme 
Sosyal çevreye servisi tavsiye etme 

İlişki Kurma 
Kişisel gelişim arzusu  
(ideal kimlikle ilişiklendirme)- örn. Çağdaş, yüksek teknoloji.. 
Sosyal statüye yansımalar 

 

Türk Bankacılık Sektörü 

1980’lerin başında yaşanan liberalleşme trendi Türk 
bankacılık sektöründe büyük değişimlere ön ayak 
olmuştur. Teknoloji yoluyla yapılan yeniliklerin 
büyük rol oynadığı yapısal değişiklikler yaşanmıştır. 
Bu yenilikler, kredi kartlarını, ATM’leri, telefon ve 
televizyon bankacılığını içerir. Bu tür teknolojilerin 
yayılımı bankaların karlılığını da etkilemiştir. Bunlar 
arasında, internet ve cep telefonu bankacılığı, yenilikçi 
ve karlı olma özelliklerini korumuşlardır (Özdemir, S., 
2007; Özdemir, Sena, Paul Trott, ve Andreas Hoecht, 
2007).  

Oldukça dinamik olan Türk finans sektörü, 6473 adet 
yerel banka şubesi aracılığı ile gerçekleştirilen pek çok 
işlemi ve yaklaşık 140 bin çalışanı içermektedir. 
Bankacılık sektörü ise tüm finans sektörünün yaklaşık 
olarak %75’ini oluşturmaktadır (Cengiz, Ekrem, 
Hasan Ayyildiz, ve Bünyamin Er, 2007).  

1980’lerin sonlarına kadar, Türk bankacılık 
sektörünün temelini banka şubeleri oluşturmaktaydı. 
Türkiye İş Bankasıi13, 1987’de ATM’lerin pazara 
tanıtarak elektronik bankacılık uygulamalarına liderlik 
etmiştir. ATM’lerden yaklaşık 9 yıl sonra, diğer 
alternatif bankacılık araçları olan telefon, Internet ve 
POS ile hizmetlere başlanmıştır. 1997 senesindeki 
çalışmaları ile Türkiye İş Bankası ve Garanti 
Bankası14, Internet bankacılığı konusunda öncülük 
etmişlerdir (Polatoglu, Vichuda Nui ve Serap Ekin, 
2001).   

Türkiye’deki İnternet Bankacılığı Pazarı 

Türkiye Bankalar Birliği raporlarına göre, Türkiye’de 
faaliyet gösteren 46 bankadan 26 tanesi internet 
bankacılığı hizmeti vermektedir. İnternet bankacılığını 
kullanmak için gerekli kayıtlarını tamamlamış ve en 
az bir kez e-bankaya giriş yapmış toplam bireysel 

                                                           
13 http://www.isbank.com.tr  
14 http://www.garanti.com.tr  

müşteri sayısı, Aralık 2007 itibariyle, yaklaşık 9 
milyondur. Son bir yıl içerisinde e-bankasına giriş 
yapmış toplam bireysel müşteri sayısı ise, yaklaşık 5 
milyondur.15. Bu miktar, toplam kayıtlı bireysel 
müşteri sayısının yüzde 43’ünü oluşturmaktadır 
(Tablo 2).   

Yatırım işlemleri arasında, yatırım fonları tüm işlem 
hacminde en büyük paya sahiptir ve onları döviz 
işlemleri, vadeli hesaplar ve hisse senedi işlemleri 
izlemektedir (Tablo 3). Diğer yandan, yatırım 
işlemleri dışındaki, para transferi, EFT ve döviz 
transferi işlemlerini içeren finansal işlemler toplam 
finansal işlemlerin %88’ini oluşturmaktadır.  

Garanti Bankası, 1950’lerin ortasında 40 bin doların 
üzerinde bir varlıkla kurulmuş özel bir ticari bankadır. 
Şu anda ise 10,2 milyondan fazla müşterisiyle, 489 
şubesiyle ve 2000 ATMsi ile Türkiye’nin en büyük 
üçüncü bankasıdır (Şekil 5). Dış ticaret alanında lider 
olup, Türkiye ihracatının %25’ini ve ithalatının 
%19’unu finanse etmektedir. Aynı zamanda, nakit 
para yönetimi, Internet bankacılığı gibi hizmetlerle 
Türkiye’de en hızlı büyüyen kredi kartı sadakati ödül 
programını yönetmektedir. Garanti Bankası’nın 
hisselerinin %50’si, 2005 yılından bari General 
Electric (GE) firmasına aittir. 

Akbank16, Ocak 1948’de Adana’da kurulmuş olup, 
başlangıçta bölgenin pamuk üreticilerini finanse 
etmiştir. Güncel varlığı yaklaşık 40 bin dolar olup, 
682 şubesi ve 1600 ATMsi bulunmaktadır (Akinci, 
Serkan, Safak Aksoy, ve Eda Atilgan, 2004). 
Müşterilerinin hesaplarına kolayca erişmeleri, hisse 
senedi ve döviz işlemleri ile para transferlerini 
güvenlice yapabilmelerini sağlamayı hedefleyerek 
1999’da İnternet bankacılığını hayata geçirmiştir 
(Şekil 5). 

                                                           
15http://www.tbb.org.tr/turkce/bulten/3%20aylik/intern
et/aralik2007.zip 
16 http://www.akbank.com.tr  
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Tablo 2.Aktif internet bankacılığı kullanıcıları 

Aralık 2006 Eylül 2007 Aralık 2007 

Bireysel müşteri sayısı   
  Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez login olmuş) 2.976.292 3.551.347 3.795.627 
  Kayıtlı (B)  (en az 1 kez login olmuş) (*) - 8.558.033 8.908.956 
  Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez login olmuş) (*) - 5.426.713 4.920.907 
  Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) - 41 43 
Kurumsal müşteri sayısı   
  Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez login olmuş) 391.565 466.934 478.737 
  Kayıtlı (B)  (en az 1 kez login olmuş) (*) - 1.097.752 1.131.302 
  Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez login olmuş) (*) - 661.803 588.211 
  Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) - 43 42 
Toplam müşteri sayısı   
  Aktif (A) (son 3 ayda 1 kez login olmuş) 3.367.857 4.018.281 4.274.364 
  Kayıtlı (B)  (en az 1 kez login olmuş) (*) - 9.655.785 10.040.258 
  Kayıtlı (C) (son 1 yılda en az 1 kez login olmuş) (*) - 6.088.516 5.509.118 
  Aktif (A) / kayıtlı (B) müşteri oranı (yüzde) - 42 43 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2007 

 

Tablo 3.İnternet bankacılığı yoluyla yapılan yatırım işlemleri 

Eylül 2007 Aralık 2007 Net Değişim Aralık 2007 

İşlem 
Adedi (Bin) 

İşlem 
Hacmi 

İşlem 
Adedi (Bin)

İşlem 
Hacmi 

İşlem 
Adedi (Bin)

İşlem 
Hacmi 

Ort. İşlem 
Hacmi      

(Bin YTL) 

Yatırım Fonları 3.337 15.179 3.600 15.228 263 49 4,2 

Döviz İşlemleri 2.205 11.637 1.905 10.346 -300 -1.291 5,4 

Vadeli hesaplar 244 3.985 290 4.077 47 92 14,0 
Gerçekleşen hisse 
senedi işlemleri 1.845 6.179 1.448 4.183 -398 -1.996 2,9 

Repo İşlemleri 161 5.051 161 4.498 0 -554 27,9 
Tahvil ve bono 
işlemleri 217 2.323 195 1.982 -22 -341 10,2 

Altın 15 23 17 30 2 7 1,8 

Toplam 8.024 44.378 7.615 40.344 -409 -4.034 5,3 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2007 

 

Yöntem ve Örneklem 

Stratejik Deneyimsel Birimler olan algılama, 
hissetme, düşünme, davranma ve ilişki kurma 
kapsamında; iletişimi, ürün tasarımını, perakende 
tasarımını ve sanal görünüşü analiz etmek için Internet 
bankacılığı hizmeti bulunan, Garanti Bankası ve 
Akbank ele alınmıştır.  İlk olarak, her iki bankanın 
Internet bankacılığı sitelerinin sayfalarının içeriği 
incelenmiştir.. Bunu takiben, e-atmosferiklerin 

kullanıcılar tarafından nasıl karşılandığını 
keşfedebilmek için 19’u Garanti Bankası, 18’in 
Akbank ve 6’sı her iki bankanın müşterisinden oluşan, 
43 kişilik kullanılabilir veri ile örneklemlenmiş anket 
uygulaması yapılmıştır (Tablo 4). Ülkemizde yakın 
geçmişte ele alınmaya başlanmış olunan araştırma 
konumuzda hali hazırda çalışmalarımız devam etmek 
olup, bu bildiride ele alınan kısım ile kavram 
geliştirme safhası değerlendirilmektedir.  
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Şekil 3. Garanti Bankası ve Akbank’ın imajları (Inquision, 2007) 

 

Tablo 4.Örnekleme ait demografik bilgiler 

  Yaş Aralığı Eğitim Seviyesi İş Durumu Aylık Gelir Cinsiyet 

G
ar

an
ti 

18-25: 7 
25-35: 10 
36-45: 1 
 

Lise: 12
Üniversite: 2 

Yüksek Lisans: 4 

 

İşsiz: 1 

Öğrenci: 2 

Tam zamanlı: 15
 
 

1,000 YTL – 3,000 YTL: 6 

3,000 YTL – 5,000 YTL: 3 

5,000 YTL – 10,000 YTL: 5 

10, 000 YTL ve üstü: 1 

Tercihen Belirtilmemiş: 3 

Bayan: 11 

Bay: 7 

A
kb

an
k 

18-25: 13 
25-35: 4 
36-45: 2 
 

Orta Okul: 1
Lise: 11
Üniversite: 3 

Yüksek lisans: 3 

Tercihen belirtilmemiş: 1 

Öğrenci: 12 

Tam zamanlı: 6
Tarı zamanlı: 1 

1,000 YTL – 3,000 YTL: 6 

3,000 YTL – 5,000 YTL: 2 

5,000 YTL – 10,000 YTL: 2 

10, 000 YTL ve üstü: 3 

Tercihen Belirtilmemiş: 6 

Bayan: 5 

Bay: 14 

H
er

 ik
i 

B
an

ka
 

18-25: 6 
 
 

Lise: 4
Üniversite: 2 

 

Öğrenci: 5 

Tam zamanlı: 1 

1,000 YTL – 3,000 YTL: 1 

3,000 YTL – 5,000 YTL: 3 

5,000 YTL – 10,000 YTL: 1 

10, 000 YTL ve üstü: 1 

Bayan: 3 

Bay: 3 

 

Analiz Sonuçları  

Gerçekleştirilen analiz ile literatür taraması sonucunda 
var olduğu düşünülen kavramların geçerliliği 
denetlenmiştir. Bu sebeple, kullanılan küçük 
örneklemden genellemeler yapmak yerinde 
olmayacaktır. Ayrıca, örneklem yanlılığını giderici 
herhangi bir çalışmaya (bay ve bayan dağılımı gibi) 
gidilmemiştir. Buna rağmen, ilginç ve dikkat çekici 
durumlar keşfedilmiştir. 

Örneklemimizin içinde bulunan hem Garanti hem de 
Akbank müşterileri, para transferini, hesap bakiyesi 
kontrolünü ve fatura ödemelerini Internet 
bankacılığını kullanmalarının temel sebepleri olarak 
göstermişlerdir. Ek olarak, Garanti Bankası 
müşterileri Internet bankacılığını bilgi edinme 
amacıyla da ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir (Tablo 
5).   

 

Tablo 5. İnternet Bankacılığı kullanım sıklığı ve 
amaçları 

Sıklık (Aylık) 
Amaçlar 

0-3 4-7  8 ve 
üzeri 

Var olan hizmetler 
hakkında bilgi almak 

GB: 16 
A: 19 

GB: 2 
A: 0 

GB: 0 
A: 0 

Hesap bakiyemi kontrol 
etmek 

GB: 7 
A: 5 

GB: 5 
A: 9 

GB: 6 
A: 5 

Para transferi yapmak  GB: 10 
A: 11 

GB: 7 
A:7 

GB: 1 
A: 1 

Döviz almak/satmak GB: 17 
A: 19 

GB: 1 
A: 

GB: 0 
A: 0 

Yatırım fonu almak / 
satmak 

GB: 17 
A: 18 

GB: 1 
A: 1 

GB: 0 
A: 0 

Fatura ödemek GB: 14 
A: 12 

GB: 3 
A: 6 

GB: 1 
A: 1 

GB: Garanti Bankası; A:Akbank 

Akbank müşterileri Internet bankalarına erişim mekânı 
olarak evi veya okulu tercih ederken, Garanti Bankası 
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müşterileri evi veya işyerini tercih etmektedirler 
(Tablo 6). 

Tablo 6. Tercih edilen erişim noktaları 
İnternet bankama 
…..dan ulaşırım  Hiç Bazen Sık 

Ev GB: 0 
A: 0 

GB: 6 
A: 3 

GB: 12 
A: 16 

İş GB: 6 
A: 10 

GB: 2 
A: 5 

GB: 10 
A: 4 

Okul GB: 18 
A: 6 

GB: 0 
A: 7 

GB: 0 
A: 6 

Diğer GB: 17 
A: 19 

GB: 1 
A: 0 

GB: 0 
A: 0 

GB: Garanti Bankası; A:Akbank 

Bankaların web sitelerinin, gönderdikleri bilgilendirici 
e-postaların ve kısa mesajların (SMS), müşterilerin 
banka hizmetleri hakkında bilgi almak için en fazla 
kullandıkları araçlar olduğu tespit edilmiştir (Tablo 7). 

Tablo 7. Tercih edilen internet bankacılığı bilgi 
edinme noktaları 
İnternet bankam hakkında 
bilgiye ….dan ulaşırım Hiç Bazen Sık 

Banka Şubesi GB: 7 
A: 10 

GB: 10 
A: 8 

GB: 0 
A: 0 

Telefon Bankacılığı GB: 3 
A: 10 

GB: 11 
A: 8 

GB: 3 
A: 0 

Web Sitesi GB: 1 
A: 0 

GB: 5 
A: 12 

GB: 11 
A: 6 

Cep Telefonu Bankacılığı GB: 11 
A: 12 

GB: 6 
A: 6 

GB: 0 
A: 0 

Sosyal Çevrem GB: 6 
A: 9 

GB: 11 
A: 9 

GB: 0 
A: 0 

SMS Bilgilendirmeleri GB: 4 
A: 7 

GB: 10 
A: 10 

GB: 3 
A: 1 

E-posta Bilgilendirmeleri GB: 7 
A: 8 

GB: 5 
A: 7 

GB: 5 
A: 3 

GB: Garanti Bankası; A:Akbank 

  

Tablo 8. Ana Bileşenler Çözümlemesi sonucu tespit edilen Bileşenler 

Ana Bileşenler  İçerik Bileşen 
Yükü 

1.Temel 
Deneyimsel 
Öğelerinin 
Farkında  
(varyasyonun 
%24,5ini açıklar)  

• E-bankamın kullanıcı dostu bir tasarımı var  
• E-bankamda daha önce yapmadığım bir işlemi kolayca tamamlarım  
• E-bankamın tasarımı işlem yaparken ihtiyacım olabilecek herşey düşünülerek 
hazırlanmıştır  
• E-bankamda aradığım herşeyi kolayca bulurum  
• E-bankam müşteri ilişkileri uzmanının eksikliğini hissettirmeyecek şekilde bana yol 
gösterir  
• E-bankamın tüm hizmetlerini sorunsuz kullanabilirim  
• E-bankamın dizaynı yerinde ve doğru karar vermeme yardımcı oluyor  
• E-bankamı kullanarak zaman kazanıyorum  
• E-banka işlemlerimi sorunsuz şekilde tamamlarım  
• E-bankam bundan sonra vazgeçemeyeceğim bir deneyim  
• E-bankamın renk kodları ile hesap hareketlerimi takip edebilmemi sağlamasını isterim   
• E-bankamın işlem sırasında bilgi desteğini yeterli buluyorum 
• E-bankamı sosyal çevreme tavsiye ediyorum  
• E-bankamı kullanmayı seviyorum 
• E-bankamda işlem yaparken tüm safhaları kontrol edebilirim 

0.831 
0.786 
0.778 
0.763 
0.759 
0.758 
0.742 
0.725 
0.725 
0.722 
0.702 
0.702 
0.699 
0.659 
0.617 

2.Belli  
Deneyimsel 
Talepler 
(varyasyonun % 
12,3ünü açıklar) 

• E-bankamın kişiselleştirme ayarlarına sahip olmasını isterim  
• E-bankamın dizaynına ben de katkıda bulunabilmeliyim  
• E-bankam karar verme aşamalarımda bana yol göstermeli 
• E-bankamın önceki işlemlerime bakarak bana hizmet tavsiyesinde bulunmasını isterim 

0.834 
0.747 
0.740 
0.681 

3. Bütünsel 
Deneyimsel 
Talepler 
(varyasyonun 
%7,2sini açıklar) 

• E-bankamın ses ve görseller ile dikkatimi odaklamama yardımcı olmasını isterim  
• E-bankamın animasyon kullanmasını isterim 

0.778 
0.699 

 Tüm yükler mutlak değerler olarak sunulmuştur (|0.600| kesme ile). Uygulanan rotasyon metodu “Varimax Kaiser 
Normalization”dır. Bu rotasyona 5 iterasyon sonucu yakınsanmıştır.   

 

Ana bileşenler analizi ile tüm veriler incelendiğinde 
üç büyük bileşen tespit edilmiştir 

Ana bileşenler analizi ile tüm veriler incelendiğinde üç 
büyük bileşen tespit edilmiştir (Tablo 8). Analizin bu 
kısmına temel teşkil eden verilerin toplanması için 
davranışa karşı tutum, algılanan kullanışlılık, 
kullanım kolaylığı, atmosferik unsurlar ve sosyal 
faktörler gibi konularda literatürde yer alan ölçekler 
(Ajzen, I., 1985; Ajzen, I., 1991; Ajzen, I. , 1991; 

Ajzen, I. ve M. Fishbein, 1980; Davis, F.D. , 1989; 
Davis, F.D. , 1993; Davis , F.D. , R.P. Bagozzi, ve 
P.R.  Warshaw, 1989; Davis, F.D. ve V.  Venkatesh, 
1995) temel alınarak e-bankacılık deneyimini 
araştırmak üzere ifadeler geliştirilmiştir. Bulgulanan 
ilk bileşen, temel deneyimsel ifadeleri olumlu olarak 
takdir eden, Internet bankacılığı hizmetlerini tatmin 
edici bulup, hizmetlerden tam anlamıyla 
faydalanabilen müşteri grubunu işaret etmektedir. 
İkinci bileşen, belli deneyimsel tasarımları ve daha 



 

 80

fazla kişiselleştirilmiş hizmet kurgusunu talep eden 
müşteri grubunu işaret etmektedir. Üçüncü bileşen ise, 
bütünsel deneyimsel pazarlama deneyimi arayışı 
içerisinde olan bir müşteri grubuna işaret etmektedir. 
Bu grup, pazarlamacıların bu bildiride aktarılan beş 
stratejik deneyimsel birimi daha etkin olarak 
uygulamaya geçirmeleri gereğini ortaya koymaktadır. 

Sonuç ve Gelecek Araştırmalar 

“Şirketlerin kulelerinden inip, ilişki kurmayı 
umdukları insanlarla konuşmaya ihtiyaçları vardır” 
(Lenderman, M., 2007, s.51). Kayıtlı bulunan bazı 
Internet bankacılığı müşterilerinin aktif kullanıcılar 
olmamalarının ardında müşterilerin bazı teknolojik ya 
da bankacılık gerekçeleri ile kontrolü kaybediyor 
oldukları hissi yer alabilir. Müşterilerin kendilerini 
savunmasız hissettikleri Internet bankacılığı 
hizmetlerinin anlamlı deneyimler sunan bir yapıya 
gelişmesi ile aktif kullanıcı sayısının gelişeceği 
düşünülmektedir.  

Gelecek araştırmalar için, hali hazırda devam eden 
çalışmalar ile örneklem boyutunun arttırılarak temsil 
seviyesini iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, 
sektörün limitlerini ve gerçek katma değerini daha 
bütünsel anlamak için uzmanlarla mülakatlar 
yapılmaktadır.   
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DENEYİMSEL PERAKENDECİLİK: İSTANBUL’DAKİ YAPI MARKET/EV GELİŞİM 
PERAKENDECİLERİNDE BİR UYGULAMA  
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Özet: Günümüz pazarlama dünyasının karşılaştığı en büyük zorluklardan biri güçlenen ve bilinçlenen müşterileri 
mağaza veya markalara bağlı kılmaktır. Klasik pazarlama yöntem ve iletişim stratejilerinin müşteri bağlılığı 
kazanmada yetersiz kaldığı günümüzde pazarlamacılar bu zorluğu aşmak için yeni ve çağdaş yöntemlere 
başvurmaktadırlar. Bu yöntemlerden biri de müşteri deneyimi yaratmaktır. Amaç, müşteriler için bir deneyim 
dünyası yaratmak, müşterinin sunulan deneyimden kendisi için bir değer elde etmesini sağlamak ve bu sayede 
müşterinin gözünde farklılaşmaktır. Son zamanlarda müşterilerinin satın alma davranışı ve yaşam tarzında oluşan 
değişiklikler bu kavramın özellikle perakende sektöründeki önemini daha da arttırmıştır. Büyük şehirlerde yaşayan 
zamanı az tüketici, alışverişlerini yaparken aynı zamanda eğlenmek, iyi vakit geçirmek ve hatta eğitilmek 
istemektedir. Bu çalışmada hedef, organize perakendeciliğin bir türü olan yapı market/ev gelişim perakendecilerinin 
müşterilerine deneyim yaşatmak için ortaya koyduğu uygulamaları, müşterilerinin bu uygulamaları nasıl algıladığını 
ve bunların mağaza bağlılığı ile olan ilişkisini ortaya koymaktır. Saha çalışması İstanbul’daki ev/yapı market/ev 
gelişim müşterileri ile yapılmıştır.  

 

EXPERIENTIAL RETAILING: RESEARCH IN DO-IT-YOURSELF/HOME 
IMPROVEMENT RETAILERS IN ISTANBUL 

Abstract: As power and knowledge level of the customer increases, it becomes harder for today’s marketers to 
establish brand or store loyalty. As the tools of classical marketing can not succeed to create differentiation for the 
customer, new methods are put into use. One of such methods is the so called experiential marketing, creating 
experiences for the customer. The aim in such experiences is to create an “experience” world for the customer, so 
that the customer gets value from the experience and differentiation is reached. The change in customer shopping 
habits and life style makes creation of experiences a powerful tool for retailers as well. As consumers living in big 
cities have scarcity of time, they would like to have fun and even acquire new skills and knowledge while shopping. 
This study focuses on experiences created by do-it-yourself retailers, and aims to find how these experiences are 
perceived by the customer and the relationship between perception and store loyalty. The research was conducted 
with do-it-yourself/home improvement retailers’ customers in Istanbul.  

 

Giriş  

1980ler ve 1990lar insanların ürün/marka sahiplikleri 
ile mutlu oldukları bir dönemdi. Satın aldıkları 
markalar ile kendilerini veya kendileri için yaratmak 
istedikleri imajı dışa vurabiliyorlardı. 2000li yıllarda 
ise salt nesneleri veya markayı satın almaktan ziyade, 
deneyim satın almak da önem kazanmaya başladı 
(Norton, 2003: 10). Bu nedenle “deneyimsel 
pazarlama” yeni bir kavram olarak müşteri değeri 
yaratmak ve müşteriyi memnun etmek amacıyla 
işletmeler tarafından uygulamaya aktarıldı (Schmitt, 
1999, 2003).  

İngiltere ve ABD’deki üst düzey yöneticilerin yüzde 
71’i müşteri deneyimi yaratmanın firmalar arası 

rekabetteki yeni alan olacağı konusunda birleşmiştir 
(NZ Marketing Magazine 2003). Yirmi birinci 
yüzyılın pazarlama dünyası yaratıcılık, yenilikçilik ve 
özgünlük terimleri ile tanımlanabilir. Firmalar, 
sattıkları ne olursa olsun müşterileri ile duygusal bağ 
kurabilecekleri, özgün, yaratıcı ve hatırlanabilir 
deneyimler yaratmaya ve bu sayede müşterileri için 
unutulmaz anlar yaratarak onları memnun etmeyi ve 
bağlı kılmayı hedeflemeleri gerektiğinin farkına 
varmışlardır (Gilmore 2002, Schmitt 1999,2003, 
Holbrook ve Hirschman1982:132).  

Bu değişim, tüketiciler için değişen yaşam koşulları, 
hızlı hayat akışı ve gitgide önem kazanan zaman 
kavramı ile birebir ilgilidir. Perakendecilik sektörü 
gibi alışveriş esnasında deneyim yaşatacak servis 
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sektörleri deneyim pazarlamasının öncüleri 
olmuşlardır (Keller, 2003:126). Müşteriler alışverişe 
ayırdıkları kısıtlı zaman içinde “kaliteli zaman” 
geçirmek,  deneyimsel perakendecilik uygulamaları ile 
yaşadıkları toplum ve kültür ile birleşecek anlamlı 
deneyimler elde etmek istemektedirler (Norton, 
2003:15; Moore, 2002:41, Holbrook ve 
Hirschman1982:132, Pirtini vd. 2007:4). Bu nedenle, 
günümüzün ürün ve/veya hizmetle farklılaşmanın 
giderek zorlaştığı rekabet koşullarında mağazalar 
farklılaşmak için, deneyimsel perakendecilik 
uygulamalarına önem vermektedirler. Zaltman (2003) 
müşterinin bir mağazada ürün veya hizmeti satın 
alırken yaşadığı tüm deneyimin alınan ürün veya 
hizmetten daha önemli olduğunu ortaya koymuştur. 
Yapılan araştırmalara göre, yüzde 68 oranında bir 
mağazada farklılık görememek ya da ilgi çekici bir 
şeylerin eksikliği, alınan ürün veya hizmette bir hata 
olmasa dahi, bir sonraki alışverişte o mağazanın tercih 
edilmemesine neden olabilmektedir (Moore, 2002:43). 
Rekabetin arttığı ve bu nedenle farklılaşmanın giderek 
zorlaştığı yapı market/ev gelişim perakendeciliği 
(Yozgat vd, 2008) için de müşteri tarafından tercih 
edilebilir olma yöntemlerinden birinin farklı bir 
deneyim yaratmak olduğu söylenebilir.  

Son yıllarda hızla büyümekte olan yapı market /ev 
gelişim perakendeciliği, ABD’de 307 milyar 
(http://www. Hiri.org/inside.asp?id=21, 28.08.2008), 
Türkiye’de ise 10 milyar dolarlık hacme ulaşmıştır. 
Ancak 10 milyar dolarlık hacim içinde organize yapı 
market/ev gelişim perakendecileri yalnızca %10’luk 
bir kısım oluşturmaktadır. Bu oran Avrupa’da %50 ve 
ABD’de ise neredeyse %80’dir (Yozgat vd, 2008). Bu 
rakamlara göre Türkiye’de bu sektörün henüz 
gelişmekte olan doymamış bir pazara sahip olduğu 
yargısına varılabilir. Türkiye’de organize yapı 
market/ev gelişim perakendecileri Bauhaus (4 
mağaza), Praktiker (6 mağaza), Tekzen (23 mağaza), 
Koçtaş (16 mağaza), Tepe Home (14 mağaza) ve Ikea 
(4 mağaza)  olarak sıralanabilir 
(www.bauhaus.com.tr., www.praktiker.com.tr, 
www.tekzen.com.tr, www.koctas.com.tr., 
www.tepehome.com.tr, www.ikea.com.tr). Tüm 
bunlar düşünüldüğünde organize yapı market/ev 
gelişim perakendeciliğinin gelişmeye çok açık olduğu 
görülmektedir. Örneğin Bauhaus, 2012 senesinde 
mağaza sayısını 68’e çıkarmayı hedeflemektedir 
(www. bauhaus.com.tr).  

Bu çalışma organize perakendeciliğin bir türü olan 
yapı market/ev gelişim perakendecilerinin müşterileri 
ile yapılmıştır. Çalışmanın amacı bu perakendecilerin 
müşterilerine deneyim yaşatmak için ortaya 
koydukları uygulamaların müşteriler tarafından nasıl 
algıladığını saptamak ve bunların mağaza bağlılığı ile 
olan ilişkisini incelemektir.  

Deneyimsel Pazarlama ve Perakendecilikte 
Deneyim Yaratmak  

Schmitt’e (1999) göre deneyimsel pazarlama, ürünün 
fonksiyonel özellikleri ve faydaları yerine müşterinin 
deneyimlerini anlamaya odaklanır, müşterinin ürünün 

hangi özelliklerinden hoşlandığını ortaya çıkarır ve 
stratejilerini bu yönde geliştirir. Yaşadığımız iyi veya 
kötü her şeyin bizler için bir deneyim olduğu gibi 
müşterinin de bir marka/ürün/ hizmet/ mağaza ile her 
teması müşteri için bir deneyimdir. Hauser (2007:104) 
deneyimsel pazarlamayı tüketicilerin hem duygularına 
hem de mantıklarına hitap eden bir araç olarak 
tanımlar. İşletmeler klasik pazarlamada bahsedilen 
ürün özellikleri/faydaları sunmanın ötesine geçerek 
müşterilerinin hislerine, kalplerine ve ruhlarına 
ulaşarak farklı bir bağ kurarlar ve böylece rekabet 
avantajı elde ederler.  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Experientialmarketing,1
0.04.2008). Mc Cole (2004:531) ise deneyimsel 
pazarlamanın kilit noktasının sadece müşteri 
memnuniyeti sağlamak değil, aynı zamanda 
işletmenin tüketici ile duygusal bir bağ kurabilmesi 
olduğunu söylemektedir.  

Genel olarak kavram basitçe organizasyon 
pazarlaması olarak anlaşılmaktaysa da, Gautier 
(2003:8) deneyimsel pazarlamanın sadece bir kerelik 
deneyim yaşamak ya da bir organizasyona katılmak 
olmadığını vurgulamakta, bunların hedef kitlede 
farkındalık ya da bağlılık yaratmada yeterli 
olmayacağını söylemektedir. Bu nedenle deneyimsel 
pazarlama yaklaşımını uygulamak isteyen işletmelerin 
duygusal bağ yaratacak sürekli uygulamaların içinde 
olmaları gerekmektedir. İşletmeler müşterilerine değer 
önerisi sunarken bunun içine bir de keyif ögesini 
ekleyerek onlara sadece ticari kaygı gütmediklerini 
yumuşak bir şekilde aktarırlar (Tek 2006: 266). 

Bu tanımlardan anlaşıldığı üzere aslında müşteri 
deneyiminin özünde müşteriye fonksiyonel ve 
duygusal değer yaratmak vardır (Schmitt 1999, NZ 
Marketing Magazine 2003, Berry vd., 2002:88, Tek 
2006: 265). Müşteriyi mantığıyla hareket eden, sadece 
ürünün fonksiyonel özellikleri ve faydalarına 
odaklanan karar alıcılar olarak algılayan işletmeler, 
kimi zaman müşterilerinin satın alma davranışlarında 
duygusal ve hassas da olabileceğini 
düşünememektedirler. Hâlbuki gerçek değer, müşteri 
için fonksiyonel ve duygusal değeri bir arada sunarak 
sağlanabilir. Çünkü tüketiciler artık fonksiyonel 
faydaların yanı sıra onlara duygusal değer yaratacak, 
işletme ile bağ sağlayacak farklı unsurları da 
aramaktadırlar. Duygusal değer insanların hislerine ve 
duygularına direkt hitap eden beş duyu (görmek, 
tatmak, koklamak, duymak ve dokunmak) ile ilgili 
deneyimler yaratarak ve ürünün veya hizmetin 
sunulduğu çevre/ atmosferinin tasarımının doğru 
yapılması ile sağlanabilir (Schmitt, 1999).  

Deneyimsel pazarlama süreci sırasıyla hedef kitle 
seçimi, hedef kitle ile deneyim temelli derinlemesine 
görüşmeler, deneyim denetimleri, 
fonksiyonel/duygusal değer, gerçek deneyim tasarımı 
ve hedef kitleye uygulama aşamalarından oluşur 
(McCole, 2004:531, Gautier, 2003:8, Berry vd., 
2002:86). Deneyim temelli derinlemesine 
görüşmelerde yöneticiler, müşteri ve elemanları ile 
görüşmelerinin sonucunda bu iki farklı grubun 
etkileşim sürecinde deneyimin farklı yönleri ile ilgili 
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hislerini ve bu deneyimlerin yarattığı duygusal 
çağrışımları anlamaya çalışırlar. Örneğin, 
araştırmacılar deneyimleri kaydetmekte ve kayıttaki 
yüz ifadelerini, el/kol hareketlerini ve vücut dilini 
inceleyip müşterilerinin farklı durumlarda duygularını 
saptamayı hedeflerler (Berry vd., 2002:89). Gerekli 
görüşmeler ve denetimler yapıldıktan sonra istenen 
fonksiyonel ve hatırlanabilir/anlamlı duygusal 
değerleri yaratan deneyimler oluşturulur ve müşteriler 
ile işletme arasında bağ oluşturulur.   

Müşterilerin mağaza ile duygusal bir bağ kurması, 
güçlü bir müşteri mağaza ilişkisi oluşması için 
kullanılan deneyimsel perakendeciliğin ve etkileşimli 
iletişimin klasik pazarlama ve ikna edici, edilgen 
iletişimden çok daha başarılı olduğu ispatlanmıştır 
(Keller 2003:136, Hauser, 2007:104, Gautier, 2003:8). 
En değerli ihtiyaçlarının kaliteli zaman olduğunu fark 
eden tüketiciler, alışverişte hoş vakit geçirmelerinin 
yanı sıra fonksiyonel ve duygusal fayda ve değerler 
sağlayan deneyimsel perakendecilik aktivitelerinin 
kendilerini önemli, anlaşılmış ve perakendeciyle bağ 
oluşturmuş olarak hissettirdiğini düşünmektedirler 
(Norton, 2003:12). Duygusal deneyimler insanlara 
mekanik olarak atmosfer ve çevre tasarımı ile 
hissettirilebilirken, aynı zamanda insani olarak da 
çalışanların tavır ve davranışları ile de hissettirilebilir 
(Berry vd., 2002:89). Örneğin güzel bir atmosfer 
deneyimi, uygunsuz çalışan davranışları karşısında 
tüm önemini yitirebilir. Bu yüzden hem deneyim 
süreci, hem mağaza atmosferi, hem de çalışan 
davranışlarını beraber düşünerek doğru duygusal 
deneyim yaratılmalıdır (Moore, 2002:42). 

Deneyimsel perakendecilikte müşteri, üretici ve 
perakendeci ortak uygulamalarından söz edilebilir. 
Günümüzde artık özellikleri ve sağladıkları 
faydalarıyla farklılaşamayan birçok işletme müşteri 
odaklı stratejiler uygulamasına rağmen tüketicilerine 
deneyim yaşatmakta başarısız olmaktadırlar (Schmitt, 
2003). Hâlbuki satış noktasında perakendeci-üretici 
işbirliği içinde deneyimsel pazarlama uygulamaları 
yapan işletmeler rekabetin yoğun olduğu pazarlarda 
farklılaşmayı ve tüketicinin dikkatini çekmeyi 
başarmakta, bu sayede tüketicileri ile bir bağ 
oluşturarak müşteri memnuniyeti ve bağlılığı 
sağlayabilmektedir. Bu işbirliğinden sadece üreticiler 
değil perakendeciler de müşteri trafiğini ve satışları 
arttırarak fayda sağlamaktadırlar. Müşteriler de 
deneyim yaşayarak hem eğlenmekte hem de 
eğitilmektedir (Wolf, 1999).  

Deneyimsel perakendecilik uygulamaları ile 
perakendecilerin müşterilere her temaslarında 
yaşattıkları deneyimler onları ya o mağazadan soğutur 
ya da daha fazla bağlar. Geleceğin pazarlama 
dünyasında müşterileri için en iyi, en anlamlı, en 
hatırlanabilir deneyimi yaratan şirketler müşterilerinin 
kalbini ve aklını kazanacak ve onları mağazaya bağlı 
kılacaktır (Hauser, 2005:104; Moore, 2002:41). Yeni 
müşteri kazanmanın yüksek maliyeti, günümüz 
pazarlama dünyasında mağaza bağlılığını modern 
pazarlamanın odağı haline getirmiştir. Bu nedenle 
mağaza bağlılığı, işletmeyi başarıya götüren faktörler 

arasında önemli olarak değerlendirilmektedir (Berman 
ve Evans, 2007).   

Mağaza bağlılığı için, müşteri tatmini bir gereklilik 
olmakla birlikte yeterli değildir. İşletmeye bağlılık 
hissetmek; aynı perakende noktasından tekrar alışveriş 
yapmak (Prus ve Brandt 1995:12; Griffin 1995: 15), 
bu perakende noktasını başkalarına önermek(Prus ve 
Brandt, 1995:12), bu işletmenin rakiplerinden uzak 
durmak olarak tanımlanabilir (Prus ve Brandt, 
1995:12; Griffin, 1995: 15; Oliver ve Linda, 1981:89). 
Bağlılık sıradanlık içermez (Griffin, 1995: 15). 
Müşterinin tercihlerini, bilinçli olarak o perakende 
noktasından yana kullanması anlamına gelir. Örneğin 
müşterinin alışkanlıkları nedeniyle aynı perakende 
noktasından alışveriş yapması, rakiplerden 
etkileneceği savı ile bağlılık olarak 
tanımlanmamaktadır (Berman ve Evans, 2007; 
Griffin, 1995:15). 

Yöntem  

Bu çalışmada Schmitt (1999)’in deneyim pazarlaması 
üzerine yaptığı çalışmalardan yararlanılmıştır. Yazar 
his, duygu, düşünce, hareket ve bağ değişkenlerini  
“deneyim modülleri” olarak tanımlamış, bu 
deneyimleri yaşatmak için kullanılan araçları da 
“deneyim sağlayıcıları” olarak isimlendirilmiştir. 
Stratejik deneyim modüllerini, işletmeler pazarlama 
amaç ve stratejilerini belirlemekte kullanmaktadırlar. 
Bu modüllerden his pazarlaması görüntü, ses, 
dokunma, tatma ve koku duyuları kanalıyla 
müşterilerinin hislerini etkilemeye, görsel sunumlar ile 
tüketicilerin hislerine ulaşmaya çalışır.  Duygu 
pazarlaması ise müşterilerin içsel duygularına 
ulaşarak bireyleri olumlu ruh halinden keyif, zevk gibi 
daha güçlü duygulara taşımayı hedefler. Düşünce 
pazarlaması tüketicide düşünsel, problem çözücü 
deneyimler yaşatarak yaratıcılığı ön plana çıkartırken, 
hareket pazarlaması bedensel deneyimler, yaşam 
tarzları ve ilişkileri etkilemeyi amaçlar. Deneyim 
modüllerinin sonuncusu olan bağlantı pazarlaması 
his, duygu, düşünce, hareket pazarlamasının 
düşüncelerini kapsar. Ancak bunlara ek olarak 
bağlantı pazarlaması bireyin kişisel duygularının yanı 
sıra kişisel deneyimlerini başkalarıyla ya da başka 
kültürlerle ilişki kurarak, kendi kendini geliştirmesi 
yönünde etki etmeye çalışır. Schmitt (1999) tarafından 
belirlenen deneyim sağlayıcıları; iletişim araçları, 
görsel ve işitsel kimlik ve işaretler, ürün sunumu, 
ortak markalaşma, çevre/atmosfer, web sayfası ve 
elektronik medya ve insan olarak sıralanmıştır. 
Pazarlamacıların hangi “deneyim modülünü” hangi 
“deneyim sağlayıcı” ile kullanacakları deneyim 
perakendeciliğinde stratejik bir karar olarak yer 
almaktadır.  

Schmitt’in (1999) çalışmasında yer alan değişkenlerin 
Türk tüketicisi ve alışveriş davranışlarına uygunluğu 
derinlemesine görüşmelerle irdelenmiş, daha sonra 
oluşturulan anket pilot çalışma ile test edilmiştir. 
Nihai soru formu, deneklerden “en sıklıkla” alışveriş 
yaptıkları yapı market/ev gelişim mağazasını 
düşünerek bu mağazada uygulanan deneyimsel 
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perakende stratejilerini ne şekilde algıladıklarını beşli 
maddelendirilmiş ölçekte ölçen 17 soru ve mağaza 
bağlılık niyetlerini ölçen 6 sorudan (Prus ve Brandth, 
1995; Zeithaml, 1996) oluşmaktadır. Soru formunun 
son bölümünde ise deneklerden demografik bilgileri 
toplanmıştır. 

Hedef organize perakendeciliğin bir türü olan yapı 
market/ev gelişim perakendecilerinin müşterilerine 
deneyim yaşatmak için ortaya koyduğu uygulamaları 
ve müşterilerinin bu uygulamaları nasıl algıladığını 
tespit etmektir.  Bu sebeple araştırmanın ana kütlesi 
İstanbul’da yapı market/ev gelişim 
perakendecilerinden alışveriş yapan tüketicilerden 
oluşmaktadır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılmış; araştırma yüz yüze görüşmelerle 
İstanbul’da Temmuz 2008’de 258 denek ile 
gerçekleştirilmiştir. Zaman ve kaynak kısıtları 
nedeniyle, örneklem büyüklüğü 258 ile sınırlı 
tutulmuştur. Problem çözümüne yönelik 
araştırmalarda minimum ölçek hacmi 200 olarak 
belirlendiğinden (Malhotra, 2002:351) bu sayı yeterli 
görülmüştür. Toplanan veriler SPSS 16.0 ile 
değerlendirilmiştir; bulgular aşağıda yer almaktadır. 

Bulgular 

Örnekleme en sık hangi yapı market/ev gelişim 
perakendecisinden alış veriş yaptıkları, alışveriş sıklığı 
ve ortalama alışveriş tutarı sorulmuştur. Deneklerin 
alışverişlerini sırası ile en sık İkea (%35), Bauhaus 
(%33), Koçtaş (%20), Praktiker (%6), Tepehome (%4) 
ve Tekzen (%2) den yaptıkları anlaşılmıştır. 
Örneklem, “en sıklıkla” alışveriş yaptığı 
perakendeciden farklı sıklıklarla alışveriş 
yapmaktadırlar. Örneklemin %3’ü hafta bir, %10’u iki 
haftada bir, %30’u ayda bir, %33’i iki-üç ayda bir, 
%20’si ise altı ayda bir bu perakendeciden alışveriş 
yapmaktadır. Deneklerin bir defada bu yapı market/ev 
gelişim perakendecisinden yaptıkları alışveriş tutarı 
irdelendiğinde, %23 ünün 100 TL den az, %48 inin 
100–200 TL arasında, geri kalanının ise 200 TL den 
fazla alışveriş yaptığı anlaşılmaktadır.  

Örneklemin demografik özelliklerine bakıldığında; 
%46’sının kadın, %54’ünün erkek; %52’sinin evli, 
%48’inin bekar; %5’inin ilköğretim, %32’sinin lise, 
%43’ünün üniversite, %20’sinin ise lisans üzeri 
mezunu olduğu saptanmıştır. Örneklemin ortalama 
yaşı 0, 735 standart sapma ile 33’dür. 

 
Tablo 1 Deneyimsel Perakendecilik Algısı 
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Bu mağazada ürünlerin sunumu gözüme hoş görünüyor. 4,09 0,831 6 2,3 
 Bu mağazada ürünlerin sunumu ürünlere ilgi/merak duymamı sağlıyor.  3,91 1,030 10 3,9 
 Bu mağazanın raf düzeni ürünlere olan ilgimi/merakımı arttırıyor. 3,65 1,135 12 4,7 
 Bu mağazada ürünleri denemem yönünde teşvik ediliyorum.  3,31 1,190 20 7,8 
Bu mağazada müzik, ışıklandırma, ısı vb. mağaza içi unsurlar hoş vakit 
geçirmem yönünde düzenlenmiştir. 

3,60 1,119 20 7,8 

 Bu mağazadaki dekorasyon cezbedicidir.  3,56 1,093 8 3,1 
Bu mağazanın genel atmosferi hislerime hitap eder. 3,51 1,138 16 6,2 
Bu mağazanın genel atmosferi bende merak/ilgi uyandırıyor. 3,78 0,958 12 4,7 
Bu mağazada ürünleri deneyebiliyorum. 3,45 1,146 32 12,4 
Mağazada düzenlenen, ürünler ve kullanımları ile ilgili eğitici kurslar 
ürünlere olan ilgimi/merakımı arttırmaktadır.  

3,21 1,128 40 15,5 

Mağazada ürünleri kullanarak katılabileceğim mağaza içi yarışmalar hoşça 
vakit geçirmemi sağlamaktadır.  

3,14 1,183 56 21,7 

Mağaza içi personel hoşça vakit geçirmemi sağlar.  3,38 1,029 48 18,6 
Bu mağazadaki ürünler ve kullanımları ile ilgili broşürler ürünlere olan 
ilgimi/merakımı arttırmaktadır.  

3,80 1,047 18 7,0 

Bu mağazada diğer müşterilerle birlikte, ürünlerle ilgili uygulamalar 
yaparım.  

2,93 1,167 42 16,3 

Bu mağazada ürünlerin montajı ile ilgili bilgi edinirim. 3,85 1,015 18 7,0 
Bu mağazada video gösterisi, konser, söyleşi, dinleti gibi sosyal aktivitelere 
katılırım. 

2,81 1,257 58 22,5 

Bu mağazada satılan ürünlerin mağaza içi katalogda yer alması ürünlere 
olan ilgimi/merakımı arttırır. 

3,95 0,921 10 3,9 

 

Örnekleme, öncellikle en sık alışveriş yaptıkları ev 
gelişim/ yapı marketinde deneyimsel perakendecilik 
uygulamalarını nasıl algıladıkları sorulmuştur. 

Sonuçlar Tablo 1’de ortaya konmaktadır. Örneklem, 
en çok “ürünlerin sunumunun gözlerine hoş 
göründüğünü” (Ortalama=4,09); en az “mağazada 
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video gösterisi, konser, söyleşi, dinleti gibi sosyal 
aktivitelere katıldıklarını” (Ortalama=2,81) 
belirtmişlerdir. 

Deneyimsel perakendecik algısını ölçen on yedi 
değişkenli ölçek için bir güvenirlik testi ve faktör 
analizi yapılmıştır. Öncelikle verilerin uygunluğu için 
ölçek geçerliliği ve Bartlett küresellik testleri 
yapılmıştır (KMO Ölçek Geçerliliği= 0,820, Bartlett 
Küresellik Testi= 1161,127, df=136, p=0,000). 
Yapılan faktör analizinde bu on yedi değişkenden dört 

faktör elde edilmiştir ve her bir faktör için güvenirlik 
(alpha) değerleri hesaplanmıştır. Bu dört faktörün 
isimleri, alt değişkenleri, faktör ağırlıkları, her 
faktörün açıklayıcılığı, güvenilirliği ve toplam 
açıklayıcılığı Tablo 2’de verilmiştir.  

Mağaza bağlılığı beş soru ile ölçülmüş olup, ölçekte 
yer alan ifadeler tek bir faktör altında toplanmıştır. 
Ölçekte yer alan ifadeler ve ölçeğin güvenirliği Tablo 
3’de belirtilmiştir.  

 

Tablo 2 Faktör Analizi Sonuçları 

Deneyimsel Perakendecilik Ölçeği 
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Faktörler    
Yerleşim  0,86 0,33 
Bu mağazada ürünlerin sunumu ürünlere ilgi/merak duymamı sağlıyor. 0,799   
Bu mağazanın genel atmosferi hislerime hitap eder. 0,729   
Bu mağazanın raf düzeni ürünlere olan ilgimi/merakımı arttırıyor. 0,719   
Bu mağazanın genel atmosferi bende merak/ilgi uyandırıyor. 0,716   
Bu mağazadaki dekorasyon cezbedicidir. 0,697   
Bu mağazada ürünlerin sunumu gözüme hoş görünüyor. 0,693   
Bu mağazada müzik, ışıklandırma, ısı vb. mağaza içi unsurlar hoş vakit geçirmem 
yönünde düzenlenmiştir. 0,643   

Katılım  0,76 0,12 
 Bu mağazada video gösterisi, konser, söyleşi, dinleti gibi sosyal aktivitelere 
katılırım. 0,751   

 Mağazada ürünleri kullanarak katılabileceğim mağaza içi yarışmalar hoşça vakit 
geçirmemi sağlamaktadır. 0,678   

Mağaza içi personel hoşça vakit geçirmemi sağlar. 0,655   
Mağazada düzenlenen, ürünler ve kullanımları ile ilgili eğitici kurslar ürünlere olan 
ilgimi/merakımı arttırmaktadır.  0,633   

Bu mağazada diğer müşterilerle birlikte, ürünlerle ilgili uygulamalar yaparım.  0,576   
Ürün bilgisi  0,74 0,09 
Bu mağazada satılan ürünlerin mağaza içi katalogda yer alması ürünlere olan 
ilgimi/merakımı arttırır. 0,852   

Bu mağazada ürünlerin montajı ile ilgili bilgi edinirim. 0,772   
Bu mağazadaki ürünler ve kullanımları ile ilgili broşürler ürünlere olan 
ilgimi/merakımı arttırmaktadır.  0,699   

Ürün Denemesi  0,73 0,07 
Bu mağazada ürünleri deneyebiliyorum. 0,819   
 Bu mağazada ürünleri denemem yönünde teşvik ediliyorum.  0,706   
 Toplam 0,91 0,61 

 

Tablo 3 Mağaza bağlılığı ölçeği güvenirliği 
 Güvenilirlik 
Faktör İsmi: Mağaza Bağlılığı  0,835 
Bu mağazadan alışveriş yapmaya devam etmeyi tasarlıyorum.  
Bu mağazadan yaptığım alışveriş miktarını arttırmayı planlıyorum.  
Bu mağazayı arkadaşlarıma tavsiye etmeyi planlıyorum.  
Bu mağazadan daha sık alışveriş yapmayı tasarlıyorum.   
Bu mağaza ev yapı marketleri arasında benim ilk tercihim olur.  
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Regresyon Bulguları 

Deneyimsel perakendecilik algısının mağaza bağlılığı 
üzerindeki etkisini incelemek amacı ile bir model 
oluşturulmuştur (Şekil 1). Bu modelden yararlanılarak 
regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 3’de de görüldüğü 
gibi mağaza bağlılığı bağımlı değişken olduğunda, 

düzeltilmiş regresyon eşitliği toplam varyansın 
%25’ini açıklamaktadır (p=0,014). Deneyimsel 
perakendeciliğin alt boyutlarını oluşturan sırasıyla 
yerleşim (Beta= 0,311,p=,000), ürün denemesi (Beta= 
0,214, p=,001) ve ürün bilgisinin (Beta= 
0,153,p=,014) müşteri bağlılığı üzerinde olumlu etkisi 
olduğu saptanmıştır.  

 

Şekil 1 Önerilen Model 

 

 

Tablo 4 Sadakat Niyeti İçin Regresyon Bulguları 

 Denklemdeki değişkenler 
Değişkenler Katsayılar Standart 

hatalar 
Beta 
(Standardize 
Edilmiş 
Katsayılar) 

 T 
değeri 

Anlamlılık 

Sabit 1,774 0,249  7,110 0,000 
Yerleşim 0,273 0,056 0,311 4,866 0,000 
Ürün 
denemesi 

0,144 0,043 0,214 3,306 0,001 

Ürün bilgisi 0,125 0,051 0,153 2,466 0,014 

Çoklu korelasyon R= 0,505 
R2= 0,255 
Düzeltilmiş R2= 0,244 
F Değeri= 6,080 
Geçerlilik= 0,014 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma, pazarlama ve perakende dünyasının 
parlamaya başlayan yıldızı deneyimsel perakendecilik 
kavramını incelemek ve İstanbul’daki yapı market/ ev 
gelişim perakendecilerinin deneyimsel perakendecilik 
uygulamalarının müşterileri tarafından nasıl 
algılandığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 
Deneyimsel perakendecilik, pazarlamacılara 
geleneksel pazarlama iletişim karmasının dışına 
çıkarak, müşterilerin gözünde farklılık yaratacak, 

onların kalbinde ve düşüncelerinde iz bırakacak 
deneyimler sunarak bağlılıklarını kazanmayı 
hedeflemektedir. Günümüzün hızla değişen pazar 
yapısında, gittikçe güçlenen,  bilinçlenen, istek ve 
beklentileri değişen tüketiciler karşısında bu yeni 
stratejinin özellikle perakendecilere başarı 
kazandıracağı ve müşterilerini ellerinde tutmaya 
yardımcı olacağı beklenmektedir.  

Araştırmanın bulguları değerlendirildiğinde, 
deneyimsel perakendeciliğin ana boyutları olarak 

Yerleşim 

Katılım 

Ürün bilgisi 

Ürün denemesi 

Mağaza bağlılığı 
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bulunan yerleşim, ürün denemesi, ürün bilgisi ve 
katılımın aynı oranda müşteri bağlılığına katkıda 
bulunmadığı görülmektedir. Toplam olarak müşteri 
bağlılığının yüzde 25’ini açıklayan bu boyutlardan 
yerleşim, ürün denemesi ve ürün bilgisinin bağlılık 
üzerinde etkisi saptanırken, katılım boyutunun 
bağlılığa etkisi görülmemektedir. Bir diğer bulgu da 
müşterilerin katılımı oluşturan değişkenleri diğer 
boyutların değişkenlerine göre daha az farkında 
olduğu ya da bildiğidir. Bu bulgunun bir önceki 
bulguyu desteklediği söylenebilir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde yerleşim, ürün 
bilgisi ve ürün denemesi perakendeciliğin temel 
faydalarını kapsarken, katılım genişletilmiş faydalar 
içinde yer alabilecek daha çok “etkileşim içeren 
faydaları” kapsamaktadır. Bu faydaların henüz tüm 
yapı market/ev gelişim perakendecileri tarafından 
etkin bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı veya doğru 
iletişim stratejileri ile müşterilerin ilgisine sunulup 
sunulmadığı konusu Türkiye’nin organize 
perakendeciliğin henüz başında olması ile ilgili 
olabilir.  

Organize perakendeciliğin büyüme döneminde olduğu 
ülkemizde daha çok etkileşim içeren faydaların 
müşterilerin ilgisini çekmemesi,  müşterilerin istek ve 
beklentilerinin henüz daha temel faydalarla sınırlı 
kalmış olması ile açıklanabilir. Ancak gelecekte 
katılım boyutu da müşteri bağlılığını etkileyen 
boyutlar arasında yer alabilir. Perakendecilerin belirli 
zaman aralıklarında müşterilerin deneyimsel 
perakendeciliğin boyutları ile ilgili algılarını, istek ve 
beklentilerini, bağlılıklarını ölçümleyerek, 
stratejilerini sürekli olarak gözden geçirmelerinde 
fayda vardır. Organize perakendeciliğin gelişim 
evrelerinden biri olan olgunlaşma süreci içerisinde 
deneyimsel perakendeciliğin katılım boyutu belki de 
mağaza bağlılığı üzerinde etkili olacaktır. Zira sektörle 
birlikte müşterilerin de istek ve beklentileri 
olgunlaşacak, daha üst seviye fonksiyonel ve duygusal 
faydalara olan ilgisinin artması söz konusu 
olabilecektir.  

Araştırma bu yeni ivme kazanmaya başlayan 
deneyimsel perakendecilik alanında ilk adımlardan 
birini atmıştır. Bu konu ile ilgili yapılabilecek birçok 
çalışma vardır. İlk olarak genel perakendecilik veya 
farklı perakende türleri için müşteri deneyimini ve 
müşterilerin deneyimsel perakendecilik algısını 
ölçecek bir ölçek geliştirilebilir. Bu ölçek kullanılarak, 
deneyimsel perakendecilik ve mağaza bağlılığı, marka 
imajı, marka farkındalığı arasındaki ilişkiler 
irdelenebilir. Tüm bu değişkenler deneyimsel 
perakendecilik içinde yer alan üreticiler için de 
araştırılabilir.  

 

KAYNAKÇA 

Berman, B. Ve J.R. Evans, Retail Management: A 
Strategic Approach, Tenth Edition, Pearson 
Education Yayınevi, New Jersey. 

Berry, L.L., L.P. Carbone, ve S. H. Haeckel (2002), 
“Managing the Total Customer Experience,” 
MITSloan Management Review, Vol. 43, Sayı 3, 
s.85-89. 

Caru, A. ve B. Cova (2008), “Small versus big stories 
in framing consumption experiences,” Qualitative 
Market Research: An International Journal, Vol. 
11, Sayı 2, 166-176. 

Christopher, M.G., P.P. Schary ve T. Skjott-Larsen 
(1979), Customer Service ve Distribution 
Strategy, Associated Business Pres Yayınevi, 
USA. 

Gautier, A. (2003), ‘Think Again: Why Experiential 
Marketing is the Next Big Thing’, NZ Marketing 
Magazine,  Eylül, s. 8. 

Gilmore, J. H. and Pine B. J. (2002) , “The Experience 
is the Marketing,”  
http://www.amazon.com/Experience-Marketing-
Special-
Report/dp/B00006JMDC/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s
=books&qid=1206860785&sr=1-3, 14.03.2008 

Griffin, J. (1995). Customer Loyalty: How to earn it, 
how to keep it, Lexington Books Yayınevi, 
Londra. 

Grönroos, C. (1996), “Relationship Marketing: 
Strategic ve Tactical Implications,” Management 
Decision, Vol. 34, Sayı 3, s.5-14. 

Hauser, E. (2005), “Are You Experienced?” Primedia 
Business Magazine, Haziran, s.104. 

Hauser,E.(2007), “Experiential Marketing”  
www.experientialforum.com/content/view/112/48
/, 14.03.2008. 

Holbrook, M.B. and Hirschman, E.C. (1982), “The 
Experiential Aspects of Consumption: Consumer 
Fantasies, Feelings, and Fun,” Journal of 
Consumer Research, Vol.9, Ocak, s.132. 

Keller, K.L. (2003), Strategic Brand Management: 
Building, Measuring, and Managing Brand 
Equity, İkinci Baskı, Pearson Yayınevi, New 
Jersey. 

Malhotra,N. (2002), Basic Marketing Research 
Applications to Contemporary Issues, Pearson, 
New Jersey 

McCole, P. (2004), “Refocusing Marketing to Reflect 
Practice: The Changing Role of Marketing For 
Business,” Marketing Intelligence and  

Moore, C. (2002), “The New Heart of Your Brve: 
Transforming Your Business through Customer 
Experience,” Design Management Journal, Kış, 
s.39-48. 

Norton, D.W. (2003), “Toward Meaningful Brand 
Experiences,” Design Management Journal, Kış, 
s.9–25. 

NZ Marketing Magazine (2003), “Think Again: Why 
Experiential Marketing is the Next Big Thing,” 



 

 89

NZ Marketing Magazine, Eylül, s.8-
15www.marketingmang.co.nz, 10.03.2008. 

Oliver, Richard L. and G. Linda (1981), “Effects of 
Satisfaction and Its Antecedents on Consumer 
Preference and Intention,” In Advances in 
Consumer Research, Ed. Kent B. Monroe, Ann 
Arbor, MI: Association for Consumer Research, 
s. 88-93. 

Pirtini, S., Şahin, Ş. ve Temelli, P. (2007), ‘Stratejik 
Yaratıcılık Açısından Gerilla Pazarlama ve 
Müşteri Deneyimi Yaratan Stratejiler’, Pazarlama 
ve İletişim Kültürü Dergisi, Vol. 6, No. 22, s. 4. 

Planning, Vol. 22, Sayı 5, s. 531. 

Prus, A. ve D. R. Brandt (1995), “Understanding Your 
Customers”, Marketing Tools, Haziran-Aqustos, 
s.10-14. 

Schmitt, B.H.  (1999), Experiential Marketing: How 
to Get Customers To Sense, Feel, Think, Act ve 
Relate to Your Company ve Brands, The Free 
Press Yayınevi, New York. 

Schmitt, B.H. (2003), Customer Experience 
Management, Birinci Baskı, John Wiley&Sons 
Yayınevi, New Jersey. 

Tek, Ö.B. (2006), Pazarlamada Değer Yaratmak: 
Pazarlamada Değer Çağı Türkiye’de Değer 
Pazarlaması, Hayat Yayıncılık, İstanbul.  

Weaknesses in Housing and the Overall Economy 
Result in Two Years of Market Declines, Home 
Improvement Research Intitute, http://www. 
Hiri.org/inside.asp?id=21, 28.08.2008. 

Wolf, M. J. (1999). The Entertainment Economy: how 
mega-media forces are transforming our lives, 
Times Books Yayınevi, New York 

Yozgat, U., B. Deniz ve A.Gödekli, (2008), “Do It 
Yourself! Specialty Retailers in Home 
Improvement Sector Operating in Turkey,” 
Fourth International Strategic Management 
Conference Proceedings Book, s.332-340. 

Zaltman, G. (2003), How Consumers Think: Essential 
Insights into the Mind of the Market, Harvard 
Business School Press Yayınevi, Boston, MA,. 

Zeithaml, V., L.L, Berry,. ve A.,Parasuraman,. (1996), 
The behavioral consequences of service quality, 
Journal of Marketing, 60, pp.31-46 

Zeithaml, V. ve M.J. Bitner (2006), Services 
Marketing, İkinci Baskı, Prentice Hall Yayınevi, 
USA.

 



Copyright © UPK 13 Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Nevşehir, Türkiye 

 

 
90

TÜRKİYE’NİN ASYA VE AVRUPA ARASINDA BÖLGESEL BİR LOJİSTİK MERKEZ 
OLMA POTANSİYELİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

İsmail Bilge Çetin a, A. Güldem Cerit b 
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Özet: Bu çalışmada, çevresinden ve üzerinden zengin ulaştırma ağları geçen Türkiye’nin, Çin kaynaklı yarı 
mamullerin ve diğer ürünlerin dağıtımının yapıldığı veya ürüne dönüştürüldükten sonra nihai ürünün Avrupa’ya 
iletildiği bir lojistik merkez olup olamayacağının analizi yapılmıştır. Çalışmada çoklu bir metodoloji kullanılmıştır. 
İlk olarak, ulaştırma ağları üzerinde lojistik merkez yer seçim değişkenlerinin tespiti amaçlı olarak literatür taraması 
ve düzenli hat konteyner acenteleri, sanayi kuruluşları ve dış ticaret şirketleri temsilcileri ile yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak çalışmalardan elde edilen değişkenleri test etmek amacıyla Türkiye’deki 
denizcilik, lojistik ve dış ticaret işletmelerinden oluşan örneklem grubu ile bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmada Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya lojistik merkez yer seçim değişkenleri açısından 
karşılaştırılmıştır.  Değişkenlerin örneklem kapsamında değerlendirilmesi ile elde edilen veriler karşılaştırmalı 
analizlere tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında Türkiye’nin Çin-Almanya ulaştırma ağları ekseninde bir lojistik 
merkez olma potansiyeli incelenmiş ve bu potansiyelin deniz ticaretinin gelişimine etkileri keşifsel ve tanımlayıcı 
araştırmalarla analiz edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Lojistik, lojistik merkez,uluslararası lojistik, Türkiye  

 

A COMPARATIVE ANALYSIS ON TURKEY'S POTENTIAL OF BEING A REGIONAL 
LOGISTICS CENTER BETWEEN ASIA AND EUROPE 

Abstract: In this study, It is analyzed whether Turkey which has rich  transport networks passing within and around, 
could be a logistics center, through which the semi-finished and various other products originated from China could 
be distributed or turned into finished products and then shipped to Europe. In this study a multi-staged methodology 
is used. First, to determine the variables related with selecting locations for logistics centers on the transport 
networks, along with utilizing the relevant literature review, certain interviews are carried out with representatives 
of container shipping lines’ agencies as well as industrial and trade companies. Secondly, using the variables 
determined through such qualitative researches, a field study is carried out in a sample of Turkey based container 
shipping, logistics and foreign trade companies. Furthermore, through this research, Turkey, Greece, Bulgaria, and 
Romania are compared in terms of the variables regarding site selection for logistics centers. The data received 
through the field study has been subject to further comparative analysis. Throughout this research, the potential of 
Turkey to be a logistics center on the China-Germany transport networks is examined and the likely effects of this 
potential on the promotion of maritime trade are analyzed with descriptive and exploratory researches. 

Keywords: Logistics, logistics center, international logistics, Turkey 

 

1.1. GİRİŞ 

Son dönemde, Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak 
üzere, Doğu ve Güney Doğu Asya ülkelerinin dünya 
ekonomisindeki payı gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
ülkeler bir yandan büyük nüfus potansiyelleri, 
sağladıkları maliyet üstünlükleri ve teknolojide 
ulaştıkları seviyeler ile kendi ekonomilerinin 

büyümesini sağlarken, diğer yandan da batılı 
yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmişlerdir.  

Avrupa kıtasında ise Avrupa Birliği büyük bir 
ekonomik ve siyasi güç olmuştur. Burada da, özellikle 
Almanya dünyanın en büyük sanayici ve ihracatçı 
ülkelerinden biri durumundadır.  
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Almanya 2007 yılı verilerine göre, Türkiye’nin dış 
ticaretinde ihracatta ilk sırayı, ithalatta ise ikinci sırayı 
almaktadır (DTM, 2008). Türkiye-Çin ticareti çok 
hızlı bir artış içerisindedir ve Çin 2007 yılında, 
Türkiye’nin ithalatında üçüncü sıraya yükselmiştir 
(DTM, 2008). Dış ticaretimizde çok önemli bir yere 
sahip olan bu iki ülkeden Almanya, Avrupa ve 
dünyanın en büyük ekonomilerinden biri iken, diğer 
taraftan Çin çok hızlı gelişen, üretmek ve ürettiğini 
ihraç etmek durumda olan bir başka güç olma 
yolundadır. Türkiye’nin bu eksendeki konumunun 
saptanması bu nedenle önem kazanmaktadır. 

Dünya ticaretinin akışına bakıldığında doğu-batı yönlü 
bir seyir izlediği görülür. Kuzey- güney ticareti ise 

diğerine göre oldukça düşüktür. Bu ticaret içerisin- de 
Uzak Doğu – AB arasındaki ticaret gün geçtikçe 
artmaktadır. Ticaretteki bu artış, denizyolu koridoruna 
ilaveten Avrasya Bölgesinde yeni ulaştırma 
koridorlarının belirlenmesi gereğini doğurmuştur. Bu 
durum deniz yoluna alternatif yeni ulaştırma modları 
(karayolu, demiryolu, boruylu) imkânları 
oluşturulmaya, yeni ulaştırma koridorları açılmaya, bir 
nevi ipek yolu yeniden canlandırılmaya 
çalışılmaktadır (Çetin ve Cerit, 2008).  

Şekil 1.1’de görüldüğü gibi Türkiye başlıca ulaştırma 
koridorlarının merkezinde yer almaktadır. Adı geçen 
ulaştırma koridorları ve bu koridorlara ait güzergâhlar 
aşağıdaki gibidir (UNECE–UNESCAP, 2003: 2). 

 

Şekil 1.1  Türkiye Üzerinden ve Çevresinden Geçen Ulaştırma Koridorları 

 

(Kaynak: Çetin ve Cerit, 2008)  

 

1. Transsibirya: Avrupa (PETC 2, 3 and 9)–Rusya 
Federasyonu– Japonya, 

Koridor Rusya Federasyonu’ndan üç alt koridora 
ayrılmaktadır bunlar: 

• Rusya Federasyonu – Kazakistan – Çin 

• Rusya Federasyonu –Kore Yarımadası ve  

• Rusya Federasyonu –Moğolistan - Çin 

2. TRACECA: Doğu Avrupa (PETC 4, 7, 8, 9) – 
Karadeniz üzerinden – 

Kafkasya – Hazar Denizi üzerinden  – Orta Asya 

3. Güney Koridoru: Güney Doğu Avrupa (PETC 4) – 
Türkiye – İran  

Koridor İran’ da iki alt koridora ayrılmaktadır bunlar: 

• İran – Orta Asya – Çin 

• İran – Güney Asya – Güney Doğu Asya / 
Güney Çin 

4. Kuzey – Güney Koridoru: Kuzey Avrupa (PETC 9) 
– Rusya Federasyonu 

Koridor Rusya Federasyonu’ da üç alt koridora 
ayrılmaktadır bunlar: 

• Rusya Federasyonu – Kafkasya – İran 
Körfezi 

• Rusya Federasyonu – Orta Asya - İran 
Körfezi 

• Rusya Federasyonu – Hazar Denizi – İran - 
İran Körfezi 

Var olan deniz koridorları ve yeni açılacak kara 
koridorları üzerinde Türkiye’nin bir lojistik ve üretim 

 

 

      
Çin 

 

 

Alm
anya  

 

Türkiye 

 

Avrupa-Asya Güney Koridoru 

TRACECA 

Deniz Koridoru 

Kuzey - Güney Koridoru 

Trans Sibirya Hattı 

Hava Koridoru 



 

 

 
92

merkezi durumuna gelmesinin ülke ekonomisi için 
çok büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.2. LOJİSTİK MERKEZ KAVRAMI  

Lojistik merkezlere ait tek bir standart tanımın 
olmamasına rağmen, yapılan tanımlarda ortak 
özellikler bulunmaktadır. Lojistik merkez kavramı çok 
sayıda kısa ve uzun mesafeli ulaştırma modunun 
(demiryolu, hava, iç suyolu, deniz) buluştuğu yeri 
ifade etmektedir. Lojistik merkezler, ulaştırmanın 
yanında, katma değerli hizmetlerde sağlamaktadır  
(Latio ve Perala, 2004: 6). 

Lojistik merkezler farklı şekillerde tanımlandığı gibi 
farklı isimlerle de anılmaktadır. Avrupa’da kullanılan 
bazı lojistik merkez kavramları şu şekilde verilebilir 
(Kondratowicz, 2003a; 9): İngiltere: “Freight 
Villages”, Fransa: “Plate Forme Logistique” ve “Plate 
Forme Multimodale”, Almanya: 
“Güterverkehrszentrum” (GVZ), İtalya : “Interporto”, 
Hollanda “Rail Service Centre” (RSC) ve “ 
Tradeports” , Danimarka : “Transport Centre”. 

Finlandiya Centre for Maritime Studies ‘den Reima 
Helminen (Helminen, 2006), lojistik merkezlerin 
farklı şekillerde yorumlandığını, ancak üç temel 
kullanımının olduğunu belirtmektedir. Bunlar 
aşağıdaki gibidir: 

• Lojistik merkezler, farklı lojistik hizmet 
sağlayıcıların, aynı hizmetleri alarak sinerji 
yaratmak amacıyla bir araya geldikleri yer 
olarak tanımlanır. Bu tür lojistik merkezler en 
azından iki farklı taşıma modunu 
(intermodalite) içermektedir. Tarafsız bir 
idare tarafından yönetilmektedir ve tüm 
işletmelere açıktır.  

• Kendilerini ulaştırma sisteminde doğal bir 
kesişme noktası olarak gören bölgeler, ikinci 
tür lojistik merkezler olarak kabul görülürler. 
Bölgeyi doğal bir lojistik merkez olarak 
göstermenin gerçek amacı, bölgeye iş ve 
yatırımın çekilmesidir.  

• Son dönemde birçok işletme, sahibi oldukları 
depo (warehouse) ve dağıtım merkezlerini 
(distribution centers), eskiye nazaran daha 
gelişmiş fonksiyonlara sahip olmaları 
nedeniyle, lojistik merkez olarak 
adlandırmaktadırlar.  

Bu çalışmada da lojistik merkezlerden anlaşılması 
gereken Helminen’in ikinci tanımına uygun olarak, 
Türkiye’nin bölgesinde iş ve yatırımları çekecek 
bölgesel bir lojistik merkez olması durumudur. 

1.3. AMAÇ 

Türkiye – Almanya, Türkiye – Çin ve Almanya – Çin 
ticareti her üç ülkenin öncelikli dış ticaret alanlarıdır. 
Türkiye’nin Çin – Almanya ekseninde bir lojistik 
merkez olma potansiyelinin bölgedeki diğer ülkelerle 
karşılaştırmalı olarak araştırılması bu çalışmanın ana 
amacını oluşturmaktadır. Lojistik merkez 

potansiyelinin belirlenmesinde maliyet, altyapı, pazar 
ve tedarikçiler, hükümet politikaları ve teşvikler, yasal 
düzenlemeler, ulaştırma ve lojistik, ekonomi, işgücü, 
teknolojik yenilik, güvenlik ve yaşam standardı, çevre, 
serbest bölgeler ve yatırımcıların varlığı ve doğal 
şartlar gibi 13 ana kriter dikkate alınmaktadır (Çetin, 
2008: 406). Bu çalışmada yalnızca ulaştırma ve 
lojistik değişkenine ilişkin araştırma ele alınmış, 
ülkelerarası karşılaştırmaların bu değişkenler 
üzerinden yapılması amaçlanmıştır. 

Bu saptamalardan hareketle, çalışmanın amacı 
aşağıdaki ifadelerle belirlenmiştir: 

1. Lojistik merkez yer seçim değişkenlerinden  
ulaştırma ve lojistik kriterine ait alt değişkenlerin 
belirlenmesi, 

2. Lojistik merkez yer seçiminde Türkiye ile diğer 
ülkelerin ulaştırma ve lojistik değişkenleri açısından 
karşılaştırmalı analizi. 

1.4. HİPOTEZ 

Çalışmanın amaçlarına uygun olarak çalışmanın ana 
hipotezi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

H1: Lojistik merkez yer seçiminde ulaştırma ve 
lojistik değişkenleri açısından Türkiye ile diğer 
ülkeler arasında farklılık vardır. 

Çin – Türkiye – Almanya ekseninde Türkiye’nin bir 
lojistik merkez olma potansiyelin değerlendirildiği ve 
diğer ülkelerle karşılaştırıldığı bu çalışmada, lojistik 
merkez olma potansiyeline sahip Yunanistan, 
Bulgaristan ve Romanya lojistik merkez olmaya aday 
ülkeler olarak seçilmişlerdir.  

Avrupa Birliği üyeleri olmaları, ulaştırma koridorları 
üzerinde bulunmaları, yatırımcıları çeken avantajlar 
sağlamaları ve Avrupa’nın doğudaki  kapıları olmaları 
nedeniyle bu ülkeler çalışmanın hipotezine konu 
olmuşlardır.  

Çalışmada bölgede Mısır, Suriye, İran ve Gürcistan da 
ulaştırma ağları üzerinde bulunmaları açısından aday 
listesine eklenebilecek ülkeler durumundadır. Ancak 
ülke sayısının artması durumunda, değerlendirilecek 
ülke sayısı da artacağından, objektif değerlendirme 
olasılığının düşeceği kaygısıyla diğer ülkeler üç 
ülkeyle sınırlı tutulmuştur. Ayrıca Almanya’ya 
yakınlık düşünülerek bu dört ülkenin ele alınması  
kararlaştırılmıştır.  

1.5. ARAŞTIRMA MODELİNİN 
OLUŞTURULMASI VE UYGULAMA 
AŞAMALARI 

Araştırmada Türkiye’nin konumunun karşılaştırılması 
amacıyla, iki aşamalı bir metot uygulanmıştır.  Bu 
çoklu metot içerisinde ise üç aşama mevcuttur. 
Çalışma keşifsel ve kısmen de tanımlayıcı bir 
araştırma niteliğindedir. Çalışmada uygulanan metot 
Şekil 1.2 ‘de verilmiştir.  
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Çalışmanın ilk bölümünde, çalışmanın yönünün tayini 
ve yönteminin belirlenmesi amacıyla kalitatif 
araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Ön çalışma niteliği 
olan bu bölümde ilk olarak Almanya’ın Bremen 
şehrinde Denizcilik ve Lojistik Enstitüsü’nden  (ISL - 
Institute of Shipping and Logistics) üç uzmanla konu 
üzerinde yüz yüze görüşmeler (ISL, 2004)  
yapılmıştır. Görüşmelerde lojistik merkezlerin yerinin 

tayininde ulaştırma koridorlarının önemi, koridor 
geliştirme, lojistik faaliyetler için tesisler, hinterland 
bağlantıları ve katma değerli hizmetlerin önemi 
vurgulanmıştır. Görüşmelerden ticaret hacmi ve 
lojistik merkezin seçileceği yerdeki yük potansiyelinin 
analizi gibi bir dizi analizin yapılması  sonucu 
çıkmıştır.  

 

 
Şekil 1.2. Çalışmada Uygulanan Metotlar ve Aşamaları (Kaynak: Yazarlar)  

 

1.5.1.Türkiye’nin Lojistik Merkez Olabilirliği 
Üzerine Ön Çalışma  ve Bilgi Toplama Aşaması 

İkinci olarak, Ulusal ve uluslararası akademisyen, 
gazeteci, iş adamı, araştırma kurumu yöneticileri, 
danışman ve uzmanlardan oluşan 19 ulusal ve 15 
uluslararası uzmandan oluşan iki gruba Haziran 2006 

tarihinde araştırma konusunda görüşlerini almak için 
e-posta yoluyla bir dizi soru sorulmuştur. Tablo 1.1 ve 
Tablo 1.2’de belirtilen 5 ulusal ve 3 uluslararası 
uzman soruları yanıtlamış ve aşağıdaki konular 
üzerinde durmuşlardır: 
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merkez olabilirliği ile 

ilgili değerlendirmeler 



 

 

 
94

Tablo 1.1. Görüş Bildiren ve Kaynak Gönderen Ulusal Uzmanlar    

Kurum Görüşülen Kişi Uzmanlık 
Alanı 

Yanıt 
Tarihi 

Gözlem Gazetesi Sedat İlhan 
Emekli General 

Uluslararası 
İlişkiler 

Temmuz 
2006 

Emekli Diplomat Mehmet Öğütçü Diplomasi Temmuz 
2006 

Türk-Çin Ticaret Odası Çin Eş Başkanı Zafer Karadağ Dış Ticaret Temmuz 
2006 

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İşletme Bölümü Doç. Dr. Murat Erdal Lojistik Temmuz 

2006 

Trade Lane Manager – EMA Danzas Z.F. Freight 
Agency Co. Ltd. DHL Global Forwarding-ÇİN Zafer Engin Lojistik Temmuz 

2006 

(Kaynak: Çetin, 2008)  

Tablo 1.2. Görüş Bildiren ve Kaynak Gönderen Uluslararası Uzmanlar    

Kurum Görüşülen Kişi Uzmanlık 
Alanı 

Yanıt 
Tarihi 

Centre for Maritime Studies-Finland Mr. Reima 
Helminen Akademisyen Temmuz 

2006 
International Port Management, Plymouth 
Business School-England

Dr. Tengfei 
Wang Akademisyen Temmuz 

2006 

Gdansk University- Poland Aleksandra 
Wrona Akademisyen Temmuz 

2006 

(Kaynak: Çetin, 2008)  

 

Ulusal uzmanların üzerinde ortaklaşa durdukları 
noktalar; Türkiye’nin özellikle konumu nedeniyle 
bölgesinde bir lojistik merkez olabileceği, Çin ile 
değişik alanlarda işbirliğine gidilebileceği şeklindedir. 
Uluslararası uzman görüşlerinde ise lojistik 
merkezlerden ne anlaşılması gerektiği tanımlandıktan 
sonra, Türkiye’nin global bir lojistik merkez 
olmasından ziyade bölgesel bir merkez olabileceği 
yönünde yaklaşımlar yer almıştır. 

1.5.2. Literatür Taraması  

Literatür taraması sonrasında bir ülkenin lojistik bir 
merkez olarak belirlenmesinde hangi değişkenlerin 
öne çıktığı ve lojistik merkezlerin tespitinde hangi 
yöntemlerin kullanıldığı konusunda oldukça sınırlı 
sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Yer seçim 
çalışmalarının daha çok fabrika yeri seçimi, dağıtım 
merkezi yeri seçimi ya da doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarında kullanılan ülke seçim kriterleri üzerinde 
yoğunlaştığı görülmüştür.  

Literatür taraması aşamasında, fabrika yeri seçimi, 
dağıtım merkezi yeri seçimi, lojistik merkez yeri 
seçimi, doğrudan yabancı sermayenin ülke seçim 
kriterlerinden oluşan 50 makale, rapor ve doküman 

incelenmiş, literatür taraması sonucunda 13 farklı 
kategorisinde 175 yer seçim değişkenine ulaşılmıştır.  

Fakat, çalışmamızın kapsamının ana hipoteze bağlı 
kalınarak ulaştırma ve lojistik kriterleri ile sınırlı 
kalması nedeniyle, sadece ulaştırma ve lojistik  kriteri  
içeren yayınlar dikkate alınmış ve 34 yayında 25 
ulaştırma ve lojistik değişkeni belirlenmiştir (Bakınız 
Tablo1.3). Bu değişkenlerden bazılarının yalnızca tek 
bir yayında geçtiği görülürken bazı değişkenlerin 
birden fazla yayında yer aldığı görülmüştür.  

Ulaştırma ve lojistik kriteri sayısı daha sonra 12’ye 
indirgenmiş ve belirlenen 12 ulaştırma ve lojistik yer 
seçim kriteri, çalışmanın alt hipotezleri olarak kabul 
edilmiştir. Karşılaştırmalı analizler bu kriterler 
üzerinden yapılmıştır.  

1.5.3. Türkiye’nin Ulaştırma Ağları Üzerindeki 
Konumunu Lojistik Merkez Değişkenleri 
Açısından Saptamaya Yönelik Yüz Yüze 
Görüşmeler   

Nicel çalışmada kullanacağımız değişkenlerin birinci 
elden tespiti amaçlı olarak yarı-biçimsel bir mülakat 
çalışması yapılmıştır.  
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Tablo.1.3. Literatür Taraması Sonucu Bilimsel Çalışmalarda Tespit Edilen Ulaştırma ve Lojistik 
Kriterleri Sayısı  

 
 

Yazarlar 

Yer 
seçim 
kriteri 
sayısı 

   
Yazarlar 

Yer 
seçim 
kriteri 
sayısı 

1 Liang vd. (2005) 2 18 Bhatnagara ve Sohal (2005) 1 
2 Bhatnagar vd .(2003) 1 19 Kathleen (1991) 2 
3 Ouma ve  Park (2004) 1 20 Vos (1997) 1 
4  Duijvendijk vd. (2003) 2 21 Lee ve Hobday (2003) 1 
5 Bernard vd. (1977) 1 22 Lu ve Yang (2006) 8 
6 Thai ve Grewal (2005) 1 23 Trepins ve Wimmer (2002) 1 
7 Wang vd. 1 24 The logistics gateway 1 
8 Canbolat  vd., (2007) 1 25 Buck (2001) 1 
9 Yang ve Lee (1997) 1 26 Bluffstone ve Ouderkirk (2006) 5 
10 UNESCAP (2002) 7  27 Larsen (2001) 4 
11 Friedman vd., (1992) 1 28 Pataki (2006) 3 
12 Coughlin ve Segev (2000) 1 29 European Cities Monitor (2006) 1 
13 Masood (1999) 1 30 McEnroe (2004) 2 
14 Demirkollu (2000) 2 31 Switzerland (2007) 1 
15 Kondratowicz (2003a) 1 32 Euro-Case (2001) 2 
16 Kondratowicz (2003b) 5 33 Logistics Centers (2004) 5 
17 Erdal (2006) 4 34 Trepins (2006) 8 

(Kaynak: Çetin; 2008) 

 

Yüz yüze görüşme denizcilik, üretim ve ihracat ve dış 
ticaret işletmelerinden oluşan bir grubun üst düzey 
yöneticileriyle gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze görüşme 
yapılan işletmelerin faaliyet alanları: 

1. Türkiye – Çin ve Türkiye – Almanya hattında 
çalışan düzenli hat denizyolu taşımacığı yapan 
işletmelerin Türkiye acenteleri, 

2. Çin ve Almanya ile yakın ticari ilişkileri olan 
elektronik ve demir çelik üretimi yapan ve ihraç 
eden  iki işletme, 

Her bir işletmede yapılan yüz yüze görüşmeler 
sonrasında  117 değişken ortaya çıkmıştır. Ancak, 
yapılan analizde bu değişkenlerden bazılarının  birden 
fazla tekrar ettiği, bazı değişkenlerinse farklı 
şekillerde ifade  edildiği tespit edilmiş ve daha sonra 
değişken sayısı 60’a indirgenmiştir. Ulaşılan 60 
değişkenden 32 adedi ulaştırma ve lojistik 
değişkenlerini içermektedir. 

1.6. VERİ TOPLAMA ARACININ 
OLUŞTURULMASI 

Türkiye ile diğer ülkeler arasında lojistik merkez yer 
seçim değişkenleri açısından farklılıkların nicel 
araştırma yöntemleriyle tespitinin yapılmasının 
amaçlandığı bu araştırmanın hipotezlerini test etmek 
amacıyla 3 kısımdan oluşan bir anket formu 
oluşturulmuştur. Birinci kısım katılımcı profili elde 
etme amacına yönelik olarak katılımcı hakkında genel 
bilgileri içeren 4 sorudan oluşmaktadır. İkinci kısım 
işletme profili elde etme amacına yönelik olarak 
işletme hakkında genel bilgileri içeren 5 sorudan 

oluşmaktadır. Üçüncü kısım lojistik merkez yer seçim 
değişkenlerine ilişkin 93 sorudan oluşmaktadır. Bu 
sorularda 5’li Likert ölçeğine dayalı (1=Hiç uygun 
değil, 5= Çok uygun) 93 ifadeden oluşan ve yanıt 
verenlerin yaklaşımlarının saptanmasını amaçlayan 
ifadeler yer almıştır.   

Bu çalışmada yer seçim değişkenlerine ait 93 sorunun 
tamamı çalışmaya dahil edilmeyip, yalnızca ulaştırma 
ve lojistik değişkenlerini oluşturan 12  soru dikkate 
alınmıştır. 

Anket formunun geliştirilmesinde, daha önce de 
değinildiği gibi lojistik merkez yer seçim 
değişkenlerinin tespiti amaçlı olarak öncelikle bir 
literatür taraması yapılmış ve ardından Çin ile ticari 
ilişkileri olan düzenli hat gemi acenteleri, sanayi ve 
dış ticaret şirketlerinden oluşan bir örneklem  
grubuyla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yüz yüze 
görüşmeler ve literatür taraması sonrası elde edilen 
değişkenlerden anket formu geliştirilmiştir. 

1.7. ANA KÜTLE VE ÖRNEKLEM  

Bu araştırma Türkiye’de faaliyette bulunan düzenli hat 
konteynır işletmelerinin acenteleri, lojistik ve nakliye 
müteahhidi (forvarder) işletmeleri ve elektrik 
elektronik işletmeleri çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu durumda Türkiye’de faaliyette 
bulunan tüm düzenli hat konteynır işletmelerinin 
acenteleri, lojistik, nakliye müteahhidi (forvarder) 
işletmeleri, kara ve demiryolu taşıma işletmeleri ve 
elektrik elektronik işletmeleri araştırmanın ana 
kütlesini oluşturmaktadır.  
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Araştırma kapsamına girecek düzenli hat konteynır 
işletmelerinin acentelerine ait adresler  Deniz Ticaret 
Odasından, lojistik  ve forvarder işletmelerine ait  
adresler Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği’nden, kara nakliyeciliği 
yapan işletmelere ait adresler Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği’nden, demiryolu taşımacılığı için Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına başvurulmuş,  
elektrik elektronik üreticilerine ait adresler ECİD 
Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği’nden temin 
edilmiştir.   

Örneklemin belirlenmesinde yargısal ve kolayda 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket formundaki 
değişkenlerin yanıtlanmasının uzmanlık, tecrübe 
gerektirmesi ve Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve 
Romanya’nın karşılıklı olarak değerlendirilmesi amacı 
örneklemin bu alanda uzman kişilerden oluşması 
zorunluluğunu doğurmuştur. Bu amaçla Çin, 
Almanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya ile 
ticari ilişkiler içerisinde olan ve deniz ticareti, çoklu 
taşımacılık, lojistik, ulaştırma, sanayi ve dış ticaret 
gibi faaliyetlerde bulunan 66 işletme ve bu 
işletmelerde araştırmanın kapsamında uzman olan 84 
işletme çalışanı araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur. 

Seçilen örneklem grubuna faks ve e-posta yoluyla 
anketler yollanmış ve 84 geçerli anket sayısına 
ulaşıldığında veri toplama işi sonlandırılmıştır. 
Belirlenen örneklem grubunun faaliyet alanı Tablo 
1.4’de verilmiştir.  

Tablo 1.4. Örneklem Grubunun Faaliyet Alanı 

Faaliyet Alanı (n) %

Dış ticaret (elektrik elektronik)  2 2,4

  Denizcilik  39 46,4

Lojistik 43 51,2

  Toplam  84 100,0

1.8. VERİ TOPLAMA SÜRECİ 

Araştırmada kullanılacak veriler anket formları 
aracılığı ile ankete katılan işletmelerin üst düzey 
yönetici, orta kademe yönetici ve çalışanlarından elde 
edilmiştir.  

Verilerin toplanması sürecinde, öncellikle tüm 
katılımcı işletmelerdeki yetkililer belirlenmiş ve 
ardından tek tek telefonla aranmıştır.  Görüşmede, 
araştırmanın kısaca amacı ve anketin içeriği belirtilmiş 
ve anket formu katılımcılara faks ya da e-posta yolu 
yollanmış. Yanıt alınamayan katılımcılar telefonla 
tekrar aranmıştır. Anketlerin değerlendirilmesinde 
katılımcılardan sadece 39’u Türkiye, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Romanya’yı aynı anda 
değerlendirirken, 84 katılımcının tamamı Türkiye’yi 
değerlendirmiştir.  

1.9. VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ  

Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı-SPSS 
yardımı ile gerçekleştirilen veri analizinde değişik 
soru ve ifadeler değişik yöntemlerle analiz edilmiştir. 
Profil soruları frekans dağılımı ile test edilirken, 
karşılaştırmalı analizlerde t-test analizi uygulanmıştır.  

1.10. PROFİL BİLGİLERİ 

Bu bölümde saha çalışması yöntemiyle elde edilen 
nicel verilerin analizleri ve bulguları yer almaktadır. 
Ayrıca hipotez testleri yapılarak kabul edilen 
hipotezler özet tablolar halinde sunulmuştur. 

1.10.1. Katılımcıların Profil Bilgilerine Ait 
Bulgular 

Tablo 1.5‘te katılımcıların % 53,6’ü (n=45)  üst düzey 
yönetici seviyesindedir. % 21,4’lik kısmı (n=18)  orta 
kademe yönetici seviyesinde olup geriye kalan % 
25’lik kısmı (n=21) çalışan seviyesindedir. 
Araştırmaya katılan katılımcıların % 2,4’lük bölümü 
(n=2)  lise mezunudur. % 82,1’lik bölüm (n=69) 
üniversite eğitimi almıştır. % 15’lik bir dilim ise 
(n=13) lisansüstü eğitimlerini tamamlamışlardır. 

 
Tablo 1.5. Anket Katılımcılarının Profili 

Değişken n       Yüzde,% Değişken n       Yüzde,% 

Unvan   Son Görevlerindeki 
Çalışma Süresi  

  

Üst düzey yönetici 45 53,6 2 yıldan az 34 40,5 
Orta kademe yönetici 18 21,4 2-5 yıl arası 29 34,5 
Çalışan 21 25,0 5 yıldan fazla 21 25,0 
Toplam 84 100,0 Toplam 84 100,0 
Çalışma süreleri    Eğitim   
2 yıldan az 19 22,6 Lise 2 2,4 
2-5 yıl arası 29 34,5 Üniversite 69 82,1 
5 yıldan fazla 36 42,9 Lisansüstü 13 15,5 
Toplam 84 100,0 Toplam 84 100,0 
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1.10.2. İşletme Profil Bilgileri 

İşletmelerin faaliyet alanlarına ilişkin profil bilgileri 
Tablo 1.6’da verilmiştir. Katılımcı işletmelerin % 
3’lük kısmı (n=2) elektrik elektronik üretimi yapan 
işletmelerden oluşmuştur. Katılımcıların % 43’lük 
kısmını (n=28) denizcilik işletmeleri oluştururken, % 

54’lük bölümünü (n=36) lojistik işletmeleri 
oluşturmuştur.  

Katılımcı işletmelerin temsilcilik, fabrika, dağıtım 
merkezi, Ar-Ge merkezi ve çağrı merkezlerinin 
bulunduğu ülkelere ait diğer bilgiler Tablo 1.7. ‘de 
verilmiştir. 

 

Tablo 1.6. Katılımcı İşletmeler Profili 
Değişken N      %  Değişken n     % 
Faaliyet Alanı    Ana Merkezi    
Elektrik elektronik  2 3,0  Türkiye 45 68,2 
Denizcilik  28 43,0  Almanya 5 7,6 
Lojistik 36 54,0  Çin 1 1,5 
Toplam 66 100,0  Diğer 15 22,7 
Personel Sayısı     Toplam 66 100,0 
50' den az 27 40,9     
50-100 arası 6 9,1     
101-250 arası 10 15,2     
251 - 500 arası 7 10,6     
500'den çok 16 24,2     
Toplam 66 100,0     

 

 

1.11.  SAHA ARAŞTIRMASIYLA ELDE EDİLEN 
LOJİSTİK MERKEZ YER SEÇİM 
DEĞİŞKENLERİNE  AİT FREKANSLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışmada Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve 
Romanya’nın lojistik merkez yer seçim kriterleri 
açısından karşılaştırıldığı saha araştırmasına ait 
ortalama ve standart sapma değerleri ve bulgular 
incelenmiştir. Ancak 93 alt değişkene ait sonuçların  
tamamının burada gösterilmesine imkân bulunmaması 
nedeniyle ulaştırma ve lojistik ana değişkeni altındaki 
12  alt değişkene ait sonuçlar  verilmektedir.  

Düzenlenen tablolarda, Türkiye, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Romanya’nın ilgili kritere göre aldığı 
ortalamalar ve standart sapmaları verilmiştir. 
Türkiye’ye ait ortalamalar 84 katılımcının yapmış 
olduğu değerlendirmelerden oluşturulurken,  diğer üç 
ülke olan Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’ya ait 
ortalamalar 39 katılımcının değerlendirmesi 
sonucunda elde edilmiştir. 

1.11.1 Ulaştırma ve Lojistik Değişkenine Ait 
Bulgular 

Tablo.1.8’da Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve 
Romanya ulaştırma ve lojistik ana değişkeni altındaki 
12 alt değişken açısından değerlendirilmiştir. 
Ulaştırma ve lojistik ana değişkeni açısından 
değerlendiririldiğinde en yüksek ortalama 
Yunanistan’a aittir (μ= 4,05). Yunanistan’ı (μ=3,46) 
ortalama ile Türkiye ve (μ=3,18) ortalama ile 
Romanya izlemektedir. (μ=3,14) ortalama ile 
Bulgaristan en düşük ortalama değere sahiptir. Alt 
değişkenler açısından bakıldığında Yunanistan on iki 
değişkenin tamamında da en yüksek ortalamaları 
alırken, Türkiye on iki değişkenin dokuzunda ikinci en 
yüksek ortalamaları almıştır. Liman operasyonlarının 
verimliliği (μ=2,97), intermodal terminallerin 
yeterliliği (μ=2,86), transit taşımacılığın yeterliliği 
(μ=2,98) değişkenleri açısından en düşük ortalamaları 
almıştır. 
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Tablo 1.7. Katılımcı İşletmelere ait Diğer Bilgiler 

 Bölge temsilciliği 
olan işletmeler 

Bölge temsilciliği 
olmayan işletmeler 

Toplam 

Temsilciliğin 
Bulunduğu Ülke (n) % (n) % (n) % 

Türkiye 51 77,3 15 22,7 66 100 
Yunanistan 8 12,1 58 87,9 66 100 
Bulgaristan 8 12,1 58 87,9 66 100 
Romanya 10 15,2 56 84,8 66 100 
Diğer 25 37,9 41 62,1 66 100 
 Fabrikası olan 

işletmeler
Fabrikası olmayan 

işletmeler
Toplam 

Fabrikanın 
Bulunduğu Ülke (n) % (n) % (n) % 

Türkiye 3 4,5 63 95,5 66 100 
Yunanistan 0 0 66 100,0 66 100 
Bulgaristan 0 0 66 100,0 66 100 
Romanya 0 0 66 100,0 66 100 
Diğer 1 1,5 65 98,5 66 100 
 Dağıtım Merkezi 

olan işletmeler 
Dağıtım Merkezi 

olmayan işletmeler 
Toplam 

Dağıtım 
Merkezinin (n) % (n) % (n) % 

Türkiye 18 27,3 48 72,7 66 100 
Yunanistan 3 4,5 63 95,5 66 100 
Bulgaristan 3 4,5 63 95,5 66 100 
Romanya 4 6,1 62 93,9 66 100 
Diğer 10 15,2 56 84,8 66 100 
 AR-GE Merkezi 

olan işletmeler
AR-GE Merkezi 

olmayan işletmeler
Toplam 

AR-GE 
Merkezinin 
Bulunduğu Ülke 

(n) % (n) % (n) % 

Türkiye 9 13,6 57 86,4 66 100 
Yunanistan 0 0 66 100,0 66 100 
Bulgaristan 0 0 66 100,0 66 100 
Romanya 0 0 66 100,0 66 100 
Diğer 3 4,5 63 95,5 66 100 
 Çağrı Merkezi 

olan işletmeler
Çağrı Merkezi olmayan 

işletmeler
Toplam 

Çağrı 
Merkezinin (n) % (n) % (n) % 
Türkiye 8 12,1 58 87,9 66 100 
Yunanistan 0 0 66 100,0 66 100 
Bulgaristan 1 1,5 65 98,5 66 100 
Romanya 0 0 66 100,0 66 100 
Diğer 1 1,5 65 98,5 66 100 
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Tablo 1.8. Ulaştırma ve Lojistik Değişkenine Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

  
Türkiye Yunanistan Bulgaristan Romanya 

 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK N Ort.* SS.** N Ort.* SS.** N Ort.* SS.** N Ort.* SS.** 

1. Ulaştırma hizmetlerinin varlığı (deniz,  
hava, kara, demiryolu ve içsuyolu) 

84 3,7024 0,83276 39 4,1026 0,718 39 3,4872 0,72081 39 3,4615 0,75555 

2. Ulaştırma hizmetlerinin sıklığı 84 3,7262 0,89646 39 4,1026 0,718 39 3,4103 0,81815 39 3,2821 0,82554 

3. Modern lojistik hizmet sağlayıcıların varlığı 84 3,6786 0,92046 39 4,1282 0,80064 39 3,1538 0,70854 39 3,2051 0,80064 

4. Lojistik merkezlerin varlığı 84 3,5595 0,86917 39 4,0513 0,68628 39 2,9744 0,70663 39 3,0256 0,70663 

5. Ulaştırma filosu varlığı (deniz, kara,  
hava ve demiryolu) 

84 3,5952 0,85192 39 4,1538 0,74475 39 3,1026 0,7879 39 3,0256 0,81069 

6. Depolama tesislerinin varlığı  84 3,5833 0,77938 39 3,8462 0,81235 39 3,1282 0,76707 39 3,2308 0,84173 

7. Tarifeli gemi seferlerinin  varlığı 84 3,8333 0,81895 39 4,5128 0,55592 39 3,1026 0,91176 39 3,2308 0,87243 

8. Tali gemi (feeder) seferlerinin varlığı 84 3,8214 0,97141 39 4,4103 0,63734 39 3,2051 0,83286 39 3,359 0,84253 

9. Liman saha ve  tesislerinin yeterliliği 84 3,2381 0,91334 39 4 0,8584 39 2,9744 0,70663 39 3,0256 0,77755 

10. Liman operasyonlarının verimliliği 84 2,9762 0,87779 39 3,7692 0,87243 39 3,1026 0,718 39 3,1282 0,86388 

11. Intermodal terminallerin yeterliliği 84 2,869 0,83276 39 3,6154 0,90657 39 2,9487 0,72361 39 3,1282 0,83286 

12. Transit taşımacılığın yeterliliği 84 2,9881 0,92481 39 3,9487 0,91619 39 3,1282 0,76707 39 3,1282 0,80064 

 ORTALAMA  3,46428   4,05343   3,14318   3,18589  

  * Ortalama, 5-aralıklı Likert ölçeği- 1:Hiç Uygun Değil, 5: Çok Uygun 

** Standart  sapma 
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1.12. KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER 

Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya 
arasında lojistik merkez değişkenleri açısından 
farklılıkların ölçülmesinin amaçlandığı bu bölümde 
önemlilik testi olarak da adlandırılan t testi yöntemi 
kullanılacaktır. T testi elde edilen değerlerin ya da 
ulaşılan sonuçların istatistiksel olarak önem taşıyıp 
taşımadığını ya da anlamlı olup olmadığını test etmek 
için başvurulan bir yöntemdir. İki grup incelendiğinde 
t testi; gruplar arasında fark olup olmadığının, 
değişkenler arasında bağ olup olmadığının ve 
grupların homojen olup olmadığının test edilmesinde 
kullanılmaktadır (Hair vd., 1998). 

1.12.1. Hipotez Testleri 

Çalışmada seçilen örneklem grubu üzerinde lojistik 
merkez yer seçiminde ulaştırma ve lojistik faktörü 
Türkiye ile diğer ülkeler arasında farklılık gösterir” 
(H1) ana hipotezini karşıtırmalı olarak analiz 
edebilmek için 12 alt hipotez oluşturulmuştur. 
Hipotezlerle, lojistik merkez yer seçiminde kullanılan 
değişkenlere ilişkin ifadelere verilen yanıtlar açısından 
Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya 
arasında farklılıkların ölçülmesi amaçlanmıştır.  

1.12.2. Hipotez Testleri ve Sonuçları 

 “Lojistik merkez yer seçiminde ulaştırma ve lojistik 
faktörü Türkiye ile diğer ülkeler arasında farklılık 
gösterir” (H1) ana hipotezine ait alt hipotezlerin 
sonuçları Tablo 1.9’de özetlenmiştir.  

H11 alt-hipotezi Yunanistan için doğrulanırken, 
Bulgaristan ve Romanya için doğrulanmamıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan arasında ulaştırma 
hizmetlerinin varlığı (deniz, hava, kara, demiryolu ve 
içsuyolu) açısından farklılık olduğu saptanırken, 
Türkiye ile Bulgaristan ve Romanya arasında 
ulaştırma hizmetlerinin varlığı (deniz, hava, kara, 
demiryolu ve içsuyolu) açısından farklılıklar olmadığı 
saptanmıştır.  

H12 alt-hipotezi Yunanistan ve Romanya için 
doğrulanırken, Bulgaristan için doğrulanmamıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan ve Romanya 
arasında ulaştırma hizmetlerinin sıklığı açısından 
farklılık olduğu saptanırken, Türkiye ile Bulgaristan 
arasında ulaştırma hizmetlerinin sıklığı açısından 
farklılıklar olmadığı saptanmıştır. 

H13 alt-hipotezi üç ülke için de doğrulanmıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan ve 
Romanya arasında modern lojistik hizmet 
sağlayıcıların varlığı açısından farklılıklar olduğu 
saptanmıştır. 

H14 alt-hipotezi üç ülke için de doğrulanmıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan ve 

Romanya arasında modern lojistik merkezlerin varlığı 
açısından farklılıklar  olduğu saptanmıştır. 

H15 alt-hipotezi üç ülke için de doğrulanmıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan ve 
Romanya arasında Ulaştırma filosu varlığı (deniz, 
kara, hava ve demiryolu) açısından farklılıklar olduğu 
saptanmıştır. 

H16 alt-hipotezi Bulgaristan ve Romanya için 
doğrulanırken, Yunanistan için doğrulanmamıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan arasında 
depolama tesislerinin varlığı açısından farklılık 
olmadığı saptanırken, Türkiye ile Bulgaristan ve 
Romanya arasında depolama tesislerinin varlığı 
açısından farklılıklar olduğu saptanmıştır.  

H17 alt-hipotezi üç ülke için de doğrulanmıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan ve 
Romanya arasında tarifeli gemi seferlerinin varlığı 
açısından farklılıklar olduğu saptanmıştır. 

H18 alt-hipotezi üç ülke için de doğrulanmıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan ve 
Romanya arasında tali gemi (feeder) seferlerinin 
varlığı açısından farklılıklar olduğu saptanmıştır. 

H19 alt-hipotezi Yunanistan için doğrulanırken, 
Bulgaristan ve Romanya için doğrulanmamıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan arasında liman 
saha ve tesislerinin yeterliliği açısından farklılık 
olduğu saptanırken, Türkiye ile Bulgaristan ve 
Romanya arasında liman saha ve tesislerinin yeterliliği 
açısından farklılıklar olmadığı saptanmıştır. 

H110 alt-hipotezi Yunanistan için doğrulanırken, 
Bulgaristan ve Romanya için doğrulanmamıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan arasında liman 
operasyonlarının verimliliği açısından farklılık olduğu 
saptanırken, Türkiye ile Bulgaristan ve Romanya 
arasında liman operasyonlarının verimliliği açısından 
farklılıklar olmadığı saptanmıştır. 

H111 alt-hipotezi Yunanistan için doğrulanırken, 
Bulgaristan ve Romanya için doğrulanmamıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan arasında 
intermodal terminallerin yeterliliği açısından farklılık 
olduğu saptanırken, Türkiye ile Bulgaristan ve 
Romanya arasında intermodal terminallerin yeterliliği 
açısından farklılıklar olmadığı saptanmıştır. 

H112 alt-hipotezi Yunanistan için doğrulanırken, 
Bulgaristan ve Romanya için doğrulanmamıştır. Bu 
sonuca göre Türkiye ile Yunanistan arasında transit 
taşımacılığın yeterliliği açısından farklılık olduğu 
saptanırken, Türkiye ile Bulgaristan ve Romanya 
arasında transit taşımacılığın yeterliliği açısından 
farklılıklar olmadığı saptanmıştır. 
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Tablo 1.9. Lojistik Merkez Yer Seçiminde Ulaştırma ve Lojistik Açısından Türkiye İle Diğer Ülkeler 
Arasında Farklılıklar: Hipotez Testleri ve Sonuçları  

 Analiz 
Metodu

Sonuç 

  Yunanistan Bulgaristan Romanya 

H11: Ulaştırma hizmetlerinin varlığı (deniz, 
hava, kara, demiryolu ve içsuyolu) faktörü 
Türkiye ile diğer ülkeler arasında farklılık 
gösterir 

t-test Desteklendi 
t= -2,58 
(p<0.05)  

Desteklenmedi Desteklenmedi 

H12: Ulaştırma hizmetlerinin sıklığı Türkiye ile 
diğer ülkeler arasında farklılık gösterir 

t-test Desteklendi 
t= -2,30 
(p<0.05) 

Desteklenmedi Desteklendi 
t= 2,62 

(p<0.05)
H113: Modern lojistik hizmet sağlayıcıların 
varlığı Türkiye ile diğer ülkeler arasında 
farklılık gösterir 

t-test Desteklendi 
t= -2,62 
(p<0.05)  

Desteklendi 
t= 3,46 

(p<0.05) 

Desteklendi 
t= 2,76 

(p<0.05) 
H14: Lojistik merkezlerin varlığı  Türkiye ile 
diğer ülkeler arasında farklılık gösterir 

t-test Desteklendi 
t= -3,38 
(p<0.05)  

Desteklendi 
t= 3,96 

(p<0.05) 

Desteklendi 
t= 3,61 

(p<0.05) 
H15: Ulaştırma filosu varlığı (deniz, kara, hava 
ve demiryolu) Türkiye ile diğer ülkeler arasında 
farklılık gösterir 

t-test Desteklendi 
t= -3,51 
(p<0.05)  

Desteklendi 
t= 3,05 

(p<0.05) 

Desteklendi 
t= 3,50 

(p<0.05) 

H16: Depolama tesislerinin varlığı  Türkiye ile 
diğer ülkeler arasında farklılık gösterir 

t-test Desteklenm
edi  

Desteklendi 
t= 3,02 

(p<0.05) 

Desteklendi 
t= 2,27 

(p<0.05) 
H17: Tarifeli gemi seferlerinin  varlığı  Türkiye 
ile diğer ülkeler arasında farklılık gösterir 

t-test Desteklendi 
t= -4,69 
(p<0.05)  

Desteklendi 
t= 4,44 

(p<0.05) 

Desteklendi 
t= 3,71 

(p<0.05) 
H18: Tali gemi (feeder) seferlerinin varlığı  
Türkiye ile diğer ülkeler arasında farklılık 
gösterir 

t-test Desteklendi 
t= -3,45 
(p<0.05)  

Desteklendi 
t= 3,42 

(p<0.05) 

Desteklendi 
t= 2,55 

(p<0.05) 
H19: Liman saha ve  tesislerinin yeterliliği 
Türkiye ile diğer ülkeler arasında farklılık 
gösterir 

t-test Desteklendi 
t= -4,38  
(p<0.05)  

Desteklenmedi Desteklenmedi 

H110: Liman operasyonlarının verimliliği 
Türkiye ile diğer ülkeler arasında farklılık 
gösterir 

t-test Desteklendi 
t= -4,67 
(p<0.05) 

Desteklenmedi Desteklenmedi 

H111: Intermodal terminallerin yeterliliği 
Türkiye ile diğer ülkeler arasında farklılık 
gösterir 

t-test Desteklendi 
t= -4,49 
(p<0.05) 

Desteklenmedi Desteklenmedi 

H112: Transit taşımacılığın yeterliliği  Türkiye 
ile diğer ülkeler arasında farklılık gösterir 

t-test Desteklendi 
t= -5,37 
(p<0.05) 

Desteklenmedi Desteklenmedi 

 

SONUÇLAR  

Günümüzde doğu-batı ticaretinin kuzey-güney 
ticaretine olan üstünlüğü daha da artmıştır. Yeni 
ekonomik ve politik gelişmeler mevcut ulaştırma 
ağlarının geliştirilmesini ya da alternatif ağlar ve 
ulaştırma koridorlarının oluşturulmasını gündeme 
getirmiştir.  

Ekonomi, ticaret ve ulaştırma ağlarında yaşanan 
değişikliklere ilave olarak tüketici tercihlerindeki 
değişikler, yoğun rekabet, küresel üretim ve dağıtım 
sistemindeki değişiklikler, tedarik zinciri ve lojistik 
sistemlerinde köklü değişikliklerin oluşmasına neden 
olmuştur. Dünyadaki değişime ayak uydurabilmek 

için üretim, deniz ticareti ve onun bir destekleyici 
bileşeni olarak ulaştırma ve diğer lojistik hizmetlerin 
bir bütün halinde sunulduğu lojistik merkezler gerek 
tedarik zinciri kapsamında gerekse de lojistik yönetimi 
içerisinde önemli bir yere sahip olmuşlardır.  

Yüz yüze görüşmeler ve karşılaştırmalı analiz 
sonuçlarına göre Çin-Avrupa ticareti açısından 
Türkiye coğrafi konum olarak çok uygun bir 
durumdadır. Türkiye üç tarafının denizlerle çevrili 
olması, hem Asya’ya, hem de Avrupa’ya bağlı olması 
ve ulaştırma koridorlarına yakınlığı açısından uygun 
bir konumda bulunmaktadır. Türkiye’nin coğrafi 
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konumu özellikle Orta Asya ülkelerine ve Orta Doğu’ 
ya erişimde bir avantaj sağlayacaktır. 

Geliştirilen Pan-Avrupa ulaştırma koridorları 
sayesinde Orta Avrupa’ya ulaşımın ileride daha da 
mümkün hale geleceği ve Yunanistan, Bulgaristan ve 
Romanya’nın lojistik merkez olma avantajının daha da 
artacağı tahminlenmektedir.  

Akdeniz’deki ana limanlardaki doluluk, yeni ana 
liman arayışlarını başlatmıştır. Türkiye’nin bu 
özellikte bir limana sahip olması, düzenli hat 
konteynır taşıyıcılarını çekecektir. Bu durum deniz 
ticaretinde transit taşımacılığın da artmasına neden 
olacaktır.  

Türkiye’nin bir lojistik merkezine dönüşmesinde en 
önemli unsurlardan birisinin pazar potansiyeli olduğu 
belirlenmiştir. Sahip olduğu nüfus ile iyi bir pazar 
durumunda olan Türkiye, özellikle son dönemde 
Çin’den yaptığı ithalattaki artışla bunu 
kanıtlamaktadır. Türkiye’nin nüfus potansiyeli lojistik 
merkezlerin gelişiminde olumlu etkiler yapacaktır.   

Özellikle deniz koridorlarına yakınlık açısısında 
Yunanistan ve Türkiye arasında farklılıklar olmadığı 
tespit edilirken Karadeniz’de kalan Bulgaristan ve 
Romanya daha iç kesimde kalmıştır.  Diğer yandan 
multimodal taşımacılığın varolduğu TRACECA gibi  
ulaştırma koridorları üzerinde bulunan bu iki ülke 
Yunanistan ve Türkiye’den daha avantajlı 
durumdadırlar.   

Deniz ulaştırması alanında faaliyet gösteren lojistik 
hizmet sağlayıcılarının varlığı açısından Yunanistan’ın 
Türkiye’den iyi bir durumda olduğu tespit edilirken, 
Türkiye ise diğer iki ülkeden daha iyi durumdadır.  
Transit taşımacılığın uygunluğu açısından iyi bir 
konumda olunmasına rağmen, liman altyapısındaki 
yetersizlikler transit ülke olma özelliğinde 
Yunanistan’ın öne geçmesine neden olmuştur. Lojistik 
alanında yetişmiş insan gücünün bulunabilirliği 
açısından Türkiye çok uygun bir durumdadır ve diğer 
ülkelere göre de avantajlı bir konumdadır. İşgücü 
kalitesi ve verimliği açıcısından da iyi bir durumda 
olan Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’ya göre daha 
avantajlıdır.  

Türkiye’nin lojistik merkez olması konusunda yetersiz 
olduğu konuların başında ulaştırma altyapısı ile ilgili 
problemler öne çıkmıştır. Özellikle ana liman eksikliği 
önemli bir unsur olmuştur. Mevcut limanlarda gerek 
alt yapı ve gerekse üstyapı ve yönetim yaklaşımı 
açılarından büyük sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir. 
Bu sıkıntılar limanlarda verimliliğin düşüklüğü, draft 
yetersizliği, liman tarifelerinin yüksekliği, liman 
ekipmanlarının yetersizliği, liman yük elleçleme 
kapasitesinin yetersizliği, liman saha ve depo 
yetersizliği, liman servis düzeyinin düşüklüğü, devlet 
limanlarında ticari yönlü bir işletmecilik anlayışının 
olmaması, katma değerli hizmetlerden yoksunluk, 
limanlarda sıkışıklık durumu şeklinde belirtilebilir.  

Intermodal taşımacılık açısından da Türkiye’nin bir 
hayli geride olduğu görülmektedir.  

Lojistik merkez altyapıları açısından incelendiğinde 
Türkiye’de yeterli miktarda depo imkanı bulunmadığı, 
depo kurma sürecinin oldukça zor olduğu  ve 
depolama maliyetlerinin de yüksek olduğu tespit 
edilmiştir.  

Ulaştırma filosu açısından bakıldığında gemi filosu 
olarak Yunanistan’ın çok gerisinde bulunmamıza 
rağmen, kara nakliyesinde TIR filosu açısında diğer 
ülkelerin çok ilerisinde bulunmaktayız. Bu durum 
gerek karayolu taşımacılığı gerekse çoklu 
(multimodal) taşımacılık yoluyla deniz ticaretinin 
gelişimine çok büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle 
TRACECA, Avrasya kara köprüsü ve diğer yakın 
seferlerde deniz ticaretinin geliştirilmesinde sahip 
olunan karayolu TIR filosu büyük rol oynayacaktır. 

Tarifeli gemi seferlerinin varlığı açısından Yunanistan 
aktarma limanı olma avantajı sayesinde çok sayıda 
gemi kumpanyasını çekmektedir. Bu durum lojistik 
merkez olma potansiyeli açısından büyük önem arz 
etmekte ve Türkiye ve diğer ülkelere karşı büyük 
avantaj sağlamaktadır.   

Lojistik merkezlerin oluşturulmasında maliyetler 
açısından bakıldığında işgücü, arazi, enerji ve liman 
hizmet maliyetlerinde Bulgaristan ve Romanya’nın  
daha uygun olduğu görülmektedir.  

ÖNERİLER 

Uluslararası lojistik merkezlerde liman boyutu ön 
plana çıkmaktır. Bugün bu lojistik merkezlerde 
öncelikle liman sorunu çözümlenmiştir. Bu durumda 
Türkiye’nin ana liman sorunu çözümlenmeli, mevcut 
olanlar daha da geliştirilmelidir. 

Küresel ve uluslararası boyutlu lojistik merkezlerde,  
sadece liman altyapı, üstyapı, iletişim, otomasyon gibi 
problemler çözümlenmemiş, ayrıca limanda ya da 
liman yakınına kurulmuş Serbest Ticaret Bölgesi, 
Yabancı Erişim Bölgesi, Özel Bölge, Bilim 
Endüstriyel Bölge, İhracat İşleme Bölgesi, Serbest 
liman gibi yapılanmalar oluşturulmuştur. Limanlara 
eklenen ek sorumluluklar limanı bir lojistik merkeze 
döndürmektedir. 

Liman sahalarında lojistik merkezler oluşturma 
öncesinde yasal ve kurumsal konuların belirlenmesi ve 
limanları bir üst düzey lojistik gelişmeye geçirmek 
için lojistikle ilişkili yeni yasalar ve ulusal stratejiler 
geliştirmek gerekmektedir.  

Limanları arka sahasındaki şehirlere ve çevre ülkelerle 
bağlayacak demiryolu, karayolu ve havayolu 
bağlantılarının miktar, kalite ve işletme etkinliği 
bakımından yeterli düzeye getirmek gerekmektedir.  

Lojistik merkezlerin oluşumunda etkin bir rol alan 
multimodal taşımacılık ve intermodal terminallerin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Lojistik merkezlerin oluşturulmasında bir diğer 
unsurda finansman teminidir. Finansman temininde 
devlet özel sektör işbirliğinin teşvik edilmesi önerilen 
bir yöntemdir. 
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KISITLAR VE SONRAKİ ÇALIŞMALAR 

Saha araştırması uygulamasında ana kütlenin 
tamamına ulaşılması konusunda kısıtlarla 
karşılaşılmıştır. Araştırmada Türkiye’de faaliyette 
bulunan düzenli hat konteynır işletmelerinin 
acenteleri, lojistik ve nakliye müteahhidi (forvarder) 
işletmeleri ve elektrik elektronik işletmeleri 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu durumda 
Türkiye’de faaliyette bulunan tüm düzenli hat 
konteynır işletmelerinin acenteleri, lojistik, nakliye 
müteahhidi (forvarder) işletmeleri, kara ve demiryolu 
taşıma işletmeleri ve elektrik elektronik işletmeleri 
araştırmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Anket 
formundaki değişkenlerin yanıtlanmasının uzmanlık, 
tecrübe gerektirmesi ve Türkiye, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Romanya’nın karşılıklı olarak 
değerlendirilmesi amacı örneklemin bu alanda uzman 
kişilerden oluşması zorunluluğunu doğurmuştur.  

Sonraki çalışmalar açısından Türkiye kıyılarında ve iç 
bölgelerde lojistik merkezlerin nerede 
konuşlanacağıyla ilgili araştırmaların yapılması 
gerekmektedir. Bu amaçla ana koridorların tespiti ve 
bu koridorlar üzerindeki yük akışı incelenmelidir.  

Lojistik merkezlerlerle ilgili olarak, Avrupa’da yaygın 
bir şekilde görülen sanal lojistik merkezlerin 
oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin sektörel değişimini, bu işin modern anlamda 
öncüsü olan Amerika Birleşik Devletleri’nin alışveriş merkezleri sektörü ile kıyaslayarak seyrinin incelenmesidir. 
Bu amaca ulaşabilmek için başta Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği ve Uluslararası Alışveriş 
Merkezleri Konseyi olmak üzere çeşitli kuruluşlardan elde edilen ikincil veriler yardımıyla her iki ülkenin alışveriş 
merkezi sektörleri incelenip karşılaştırılmıştır. Kullanılan parametreler çerçevesinde ABD alışveriş merkezleri 
sektörünün yaşam eğrisi bağlamında olgunluk döneminde, Türkiye’deki sektörün ise büyüme döneminde oldukları 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alışveriş Merkezleri, Sektör Yaşam Eğrisi, Türkiye’deki Alışveriş Merkezleri, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki Alışveriş Merkezleri 

 

COMPARISON OF TURKISH AND AMERICAN SHOPPING CENTERS IN THE 
CONTEXT OF INDUSTRY LIFE CYCLE 

 

Abstract: The aim of this study is to examine the changes of the Turkish shopping center industry which has been 
undergoing in the context of industrial evolution by doing comparison with the US shopping center industry that has 
already been the pioneer in the modern base of the industry. In order to achieve this objective, several institutional 
abstract especially databases of the Turkish Council of Shopping Centers & Retailers and the International Council 
of Shopping Centers were used. Both industries were examined and compared to each other with the assistance of 
these secondary data. Within the parameters that were used, it is possible to say that Turkish shopping center 
industry is in growth phase while the US shopping center industry is in maturity phase of its life cycle.  

Key Words: Shopping Centers, Industry Life Cycle, Shopping Centers in Turkey, Shopping Centers in United States 
of America 

 

GİRİŞ 

Sektör yaşam eğrisi, sektörlerin nasıl geliştiğini 
açıklayan kavramlardan birisidir. Yaşam eğrileri 
sektörden sektöre değişiklik gösterseler de sektörün 
gelişim aşamalarının her birinde belirli yapısal 
özellikler göstereceği beklenir. Sektör yaşam eğrisi, 
farklı perspektifleri olmakla birlikte genel olarak ürün 
yaşam eğrisi teorisinden türetilen bir kavramdır. 
Buradaki mantık ‘eğer ürünlerin birer yaşam eğrisi 
varsa bu ürünlerin üretildiği sektörlerin de yaşam 
eğrileri vardır’ yaklaşımıdır. Çünkü sektörler de canlı 
yapılardır. 

Sektör evrimi, stratejilerin oluşturulma noktasında 
önemli bir yere sahiptir, bir sektörün yatırım fırsatı 
bağlamında çekiciliğini arttırabilir ya da azaltabilir. 
Sektör evrimi ayrıca,  sektördeki firmaların stratejik 
ayarlama ve düzenlemeler yapmasını gerekli kılar. 
Sektörün değişim sürecini anlamak hatta bu değişimi 
önceden görmek de önemlidir. Zira değişim ihtiyacı 
daha da belirginleştiği ve optimal stratejiden sağlanan 
fayda bu stratejiyi ilk seçen firma için maksimum 
düzeyde olduğu sürece, stratejik olarak tepki vermenin 
maliyeti genellikle artış gösterir (Porter, 2000:195).  
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Aynı sektörde faaliyet gösteren farklı firmaların 
birbirlerinden farklı yaşam eğrisi evrelerinde 
bulunabilmeleri mümkündür.  Bazı sektörler gerileyen 
ürünleri için yeni kullanım alanları ve faydalar 
bulabilirler ve hayat eğrisini genişletebilirler. 
Sektörlerin yaşam eğrilerinin süreleri birbirinden 
farklıdır. Bazı sektörlerde evrim çok hızlı sürerken 
bazı sektörlerde uzun yıllara yayılmaktadır. Bu 
bağlamda perakendecilik ve alışveriş merkezlerinden 
bahsedilebilir. 

Perakendecilik sektörünün dünyadaki gelişimine 
bakıldığında başlangıçta küçük bağımsız perakendeci 
dükkânlardan müteşekkil olduğu ve sonraları modern 
mağazalar zincirlerine ve daha doğrusu alışveriş 
merkezlerine doğru yüksek bir gelişim hızıyla 
değiştiği görülmektedir (Lowry, 1997). Gelişmiş batılı 
ülkelerde perakendecilik sektörü çok hızlı bir gelişme 
sergilemiştir. Ancak bu gelişim daha ziyade mekânsal 
formda kalmıştır. Örneğin, ABD’de 1966–1993 yılları 
arasında m²  olarak % 216 büyümesine rağmen satışlar 
sadece %50 büyümüştür. Aynı süreç içinde tüketici 
satın alma davranışlarında da önemli değişiklikler 
yaşanmıştır. (Altunışık ve Mert, 2001). 

Türk perakende sektöründe yapısal dönüşüm yeni 
başlamaktadır. Bu dönüşümün en hızlı yaşandığı alan 
hızlı tüketim malları perakendeciliğinde olmaktadır. 
15 yıl içerisinde Türkiye’de de organize olmayan 
perakendeciler % 20 ciro payına düşebilir. Bu 185 bin 
organize olmayanın % 50 iş kaybı anlamına 
gelmektedir. Dünyadaki trendlere bakıldığında 
ABD’de işgücü başına katma değer bin kişiye 35 
milyon dolarken, AB’de yaklaşık 24 milyon dolar ve 
Türkiye’de yaklaşık 8 milyon dolardır. ABD’nin 
dönüşüm tecrübesine bakıldığında ABD’de perakende 
işletmelerinde verimlilik gelişimi ile ilgili olarak 
1990’lı yıllardaki verimlilik artışlarının tamamına 
yakınının yeni giriş ve çıkışlardan kaynaklandığı,  
sektördeki büyük firmaların ortalama verimliliklerinin 
küçüklerden %40 yüksek olduğu ve yeni net 
istihdamın %70’inin büyükler firmalar tarafından 
oluşturulduğu görülmektedir (Sak, 2005). 

Alışveriş merkezleri, perakende sektörünün özellikle 
organize perakende bağlamında en önemli 
unsurlarındandır. Bu merkezler zaman içerisinde 
gelişerek farklı konseptlerle ortaya çıkmışlardır. 
Amerika’nın ilk alışveriş merkezi örnekleri 1920’li 
yıllarda görülmeye başlanmıştır. ABD, modern 
anlamdaki alışveriş merkezlerine 1950’li yıllarda 
kavuşmuş ve alışveriş merkezi formatı yıllar itibariyle 
küçük yöresel alışveriş merkezlerinden süper bölgesel 
alışveriş merkezlerine gelişme göstermiştir. Gelişim 
2000’li yıllardan itibaren ise çevreye duyarlı 
tasarımlar ekseninde devam etmektedir. 

Türkiye’ye bakacak olursak, modern alışveriş 
merkezlerinin ülkenin gündemine 1980’lerden itibaren 
girdiği ve bu merkezlerin gelişiminin 1990’lı ve 
özellikle 2000’li yıllarda çok hızlı bir ilerleme 
kaydettiği ve bu alandaki yatırımların son yıllarda 
yoğun bir şekilde devam ettiği görülmektedir. Bunda, 
alışveriş merkezlerinin yalnızca belirli ihtiyaçları 

karşılama amacıyla alışveriş yapılan yerler olmanın 
ötesinde eğlence, kültür, sanat, alışveriş vb. unsurları 
bünyesinde barındıran merkezler haline gelmeleri de 
önemli bir faktördür. 

Türkiye ilk alışveriş merkezine 1988 yılında açılan 
Galleria Alışveriş Merkezi ile kavuşmuştur. Yıllar 
itibariyle değişik tür ve boyutlarda gördüğümüz 
alışveriş merkezleri, Türkiye ekonomisine de önemli 
katkılarda bulunmaktadır. Sektörde 200 civarında 
alışveriş merkezi bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak 
metropollerde bulunan alışveriş merkezleri 
Anadolu’ya hızla yayılmakta ve sayıları da hızla 
artmaktadır. ABD’de de ise yaklaşık 50.000 civarında 
alışveriş merkezi bulunmaktadır. Bu alışveriş 
merkezlerinin ABD ekonomisine ciddi anlamda 
katkıları söz konusudur. Bu merkezlerde gerçekleşen 
perakende satış, 2 trilyon doların üzerindedir. 

Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki alışveriş 
merkezlerinin sektörel değişimini, bu işin modern 
anlamda öncüsü olan Amerika Birleşik Devletleri’nin 
alışveriş merkezleri sektörü ile kıyaslayarak seyrinin 
incelenmesidir. Bu bağlamda bu çalışmada gelişmiş 
bir ülke olan ABD’nin alışveriş merkezi sektörü ile 
gelişmekte olan Türkiye’nin alışveriş merkezi sektörü 
incelenerek karşılaştırılmaktadır.  

1. SEKTÖR YAŞAM EĞRİSİ 

1.1. Teorik Çerçeve 

Sektör yaşam eğrisine ilişkin literatür incelendiğinde 
sektörel evrimin başlangıçta iki temel disiplinden 
ortaya çıktığı görülmüştür. Bu disiplinlerden ilki 
Porter, Suarez, Utterback ve Abernathy gibi 
araştırmacıların ilgilendikleri ürün yaşam eğrisi 
teorisi, diğeri ise Klepper, Gort ve MacDonald gibi 
araştırmacıların ilgilendikleri evrimsel ekonomilerdir. 
Daha sonra bazı araştırmacılar, bu disiplinlerin sektör 
evrimini açıklamada yetersiz kaldığını belirterek farklı 
modeller geliştirmişlerdir. Bu çalışmada, sektör evrimi 
ürün yaşam eğrisi temeline dayanarak oluşturulan 
model bağlamında incelenmiştir. 

Sektör yaşam eğrisi, ürün yaşam eğrisinin arz yönüne 
karşılık gelen bir kavramdır. Sektörler birçok ürün 
üreten yapılar olup yaşam eğrilerinin süreleri tek bir 
ürünün yaşam eğrisinin süresinden muhtemelen fazla 
olacaktır. Örneğin Play Station 2, X Box ve 
Gamecube gibi 128 bit’lik video oyunları birkaç yıllık 
yaşam eğrisine sahipken elektronik oyun sektörünün 
hayat eğrisinin başlangıcı 1977 yılında piyasaya 
sürülen Atari 2600’a dayanmaktadır (Grant, 
2005:301).  

Sektör yaşam eğrisi modeli, dinamik sektör 
çevresinden hareketle benimsenip uygulanan bir 
kavramdır. Sektör yaşam eğrisi modelleri aynı 
zamanda örgütsel teknolojilere ilişkin stratejiler için 
önemli çıkarım veya sonuçlara da sahiptir (Rice ve 
Galvin, 2006:384). Yaşam eğrisi literatürüne 
bakıldığında fiyat, üretim ve firma sayılarına yönelik 
hayat eğrilerinin etkilerinin işletme hayat eğrilerinin 
etkilerinden çok daha fazla olduğu ve sektördeki uzun 
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dönemli trendleri belirlediği görülmüştür (Dinlersöz 
ve MacDonald, 2007:4). 

Klepper (1996), evrimsel ekonomiler görüşünü 
savunmasına rağmen ürün yaşam eğrisi teorisi ile 
uyumlu olarak sektöre giriş ve sektörden çıkışlarla 
ilgili olarak sektörün giriş aşamasında zamanla yeni 
giren firma sayısının artabileceğini veya sektörün 
başlangıcında zamanla zirveye çıkacağını ve daha 
sonra zamanla gerileyeceğini ancak çoğu durumda 
yeni girenlerin sayısının da neticede azalacağını, 
üretici sayısının başlangıçta artıp sonra zirveye 
ulaşacağını ve en sonunda da sektör verimliliğinde 
artış olmasına rağmen kademeli olarak azalacağını 
ortaya koymuştur (Klepper, 1996:564). 

Bazı yazarlara göre sektörün giriş aşaması veya 
başlangıç aşaması, çeşitli teknolojik alternatifler ve 
daha fazla ürün inovasyonlarının olduğu akışkan 
aşama (fluid phase) olarak nitelendirilmektedir. 
Burada baskın tasarım (dominant design) kavramı 
devreye girer. Baskın tasarım, sektörü ürün 
inovasyonundan süreç inovasyonuna kaydırır ve firma 
sayısında azalmalara yol açar. Burada baskın tasarım 
kavramının açıklanması yararlı olacaktır.  

Suarez ve Utterback, baskın tasarımın, sektörün 
tasarım hiyerarşisi boyunca rekabet eden tasarım 
metot veya yolları (politikaları) arasında hâkimiyet 
kuran, belirli metotlar, adımlar veya politikalar 
olduğunu belirtmişlerdir (Suarez ve Utterback, 
1995:416).  

Rakip tasarımlar ve teknolojiler arasındaki rekabetin 
sonucu, genellikle sektör etrafında toplanan baskın 
tasarımdır. Baskın tasarım, sektör tarafından bir bütün 
olarak kabul edilen, ürünün üretim yöntemi, ürünün 
görünüşü ve ürünün işlevi gibi unsurları bulunan bir 
ürün mimarisidir. Örneğin IBM, kişisel bilgisayarlar 
için temel tasarım parametreleri yanında önemli teknik 
standartlar da oluşturmuştur. Bu durum IBM’i 
sektörde baskın veya hakim bir konuma getirmiştir 
(Grant, 2005:302).  

Baskın tasarım kavramını ortaya koyan yazarlar, 
başlangıçtaki sektörlerin teknoloji alternatifi çeşitleri 
fazla olan ve yüksek inovasyon derecesi bulunan 
istikrarsız bir aşama ile karakterize edildiğini 
belirtmiştir. Yazarların geliştirdikleri model, mimari 
yapıdan baskın bir ürün tasarımı ile ilişkilendirilen 
düzenli inovasyona geçişin olduğu ürün yaşam 
eğrisinin anlaşılması temeline dayanmaktadır (Cassia 
ve diğ., 2006:22).  

Modele veya tasarıma baskın model/tasarım 
denmesinin sebebi bu yaklaşımın mevcut 
alternatiflerden daha fazla bir etkinlik sağlamasıdır. 
Baskın model rekabet eden ürün ve süreç tasarım 
konseptlerinin sayıdır (Argyres ve diğ., 2004:1).  

Bir ürün pazara sunulduğu zaman müşteri tercihleri ve 
müşterileri tatmin etmede kullanılan teknolojik 
araçlarda yüksek düzeyde belirsizlik söz konusudur. 
Bu nedenle, her firma farklı sunumlar ortaya koyar. 
Zamanla birlikte, alıcılar değişik birkaç model üzerine 
yoğunlaşarak işletmelerin sundukları değişik 
sunumları deneme imkânına sahip olurlar. Baskın 
tasarım konusunda sektör standardı olarak görülen bir 
yakınsama söz konusudur. Bu standart, belirli bir 
düzenleme ile ortaya konmasına veya genel bir 
kabulle ulaşılıp ulaşılmamasına bağlı olan fiili bir 
standarttır (Cassia ve diğ., 2006:23). Baskın modelin 
ortaya çıkışı sektör evrimi için son derece önemlidir. 
Çünkü bu modeller ölçek ekonomilerini başarmada 
fırsatlar yaratır. Firmalar yeni etkinliklerden 
faydalandıkları için sektör karşısında satış hacmi artar. 
Baskın modele uyum sağlamayan firmalar veya baskın 
model üzerinde müşteri ile tedarikçi ağlarına erişimi 
temin edemeyenler önemli bir rekabet baskısına maruz 
kalırlar ve çoğunluğu bir silkinmede (shake out) 
sektörden ayrılırlar (Argyres ve diğ., 2004:2). 

1.2. Sektör Yaşam Eğrisinin Parametre ve 
Değişkenleri  

Sektör yaşam eğrisi modellerinin parametre ve 
göstergelerden bazıları şunlardır (Stephan ve König, 
2006:3): 

• Pazarın/Talebin Büyüklüğü: Pazarın toplam 
hacmi 

• Üretim Hacmi: Birim bazında üretilen toplam 
ürün 

• Büyüme Oranları: Pazarın büyüklüğünde ve 
zaman boyunca üretilen birim sayılarında 
değişim 

• Rakiplerin Sayıları: Sektörde bulunan 
firmaların sayısı 

• Pazar Giriş Oranı: Pazara giren firmalar ile 
pazardan çıkma firmaların sayısı 

• Hayatta Kalış Oranı: Belirli bir dönemde 
firmalar için sektörde kalma olasılığı 

• Yoğunlaşma Oranı: En büyük firmaların 
varlıkları, kârları ve satışları bakımından 
sahip oldukları yüzdesel kontrol 

• Baskın Tasarım (Dominant Design): Rekabet 
eden ürün ve süreç tasarım konseptlerinin 
sayısı 

Sektör evrimini temsil eden ana değişkenler, satılan 
ürünlerin ortalama fiyatları ve sektörde faaliyet 
gösteren firma sayısıdır. Bu değişkenler Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 

 



 

 108

Şekil 1. Sektör Yaşam Eğrisi Boyunca Ortalama Fiyat ve Firma Sayısının Evrimi 

 
Kaynak: Cassia ve diğ. (2006:24) 

 

1.3. Sektör Yaşam Eğrisinin Aşamaları 

Sektör yaşam eğrisi; giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş 
aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalar Şekil 2’de 
görülmektedir. 

Şekil 2. Sektör Yaşam Eğrisi 

 

1.3.1. Giriş Aşaması 

Sektör yaşam eğrisinin ilk aşaması olan giriş aşaması, 
neyin izleneceğine (hangi stratejilerin takip edileceği) 
ilişkin atmosferin tesis edildiği bir aşamadır. 
Araştırmalar, pazara ilk giren firmaların (öncü 
firmalar) önemli avantajlar elde ettiğini ortaya 
koymaktadır. Lider, pazara ilk giren firmalardan birisi 
olduğu için elde etmiş olduğu rekabet avantajı ilk 
giren avantajı olarak adlandırılmaktadır. İlk giren 
firmalar, rekabet avantajını ve sektör olgunluğa 
eriştiğinde kazandıkları pazar paylarını sürdürme 
noktasında kararlı davranırlar (Dess ve Miller, 
1996:169). 

Bu aşama, hızlı büyüme, teknolojide hızlı değişimler, 
yeni müşterilerin takibi ve değişen pazar payları ile 
açıklanır (Byars, 1987:104). İlk aşama olan 
embriyonik aşamada sektör yeni gelişmeye 
başlamaktadır. Embriyonik sektörlerde büyüme 
yavaştır. Zira ölçek ekonomilerinden yararlanma ve 
dağıtım kanallarının az gelişmiş olması nedeniyle 

fiyatlar yüksektir (Hill ve Jones, 1989:75–76). 
Sektörün giriş aşamasının en önemli işaretlerinden 
birisi belirsizliktir.  

1.3.2. Büyüme Aşaması 

Sektör yaşam eğrisinin ikinci aşaması olan büyüme 
aşamasında hızlı büyüme söz konusudur. Eğrinin bu 
aşamasında müşteriler, pazar payları ve teknoloji, ilk 
aşama olan giriş aşamasına göre daha iyi 
bilinmektedir. Sektöre giriş daha zordur (Byars, 
1987:104).  

Sektördeki ürünlere yönelik talep artmaya başlayınca 
sektör, büyüyen bir sektörün özelliklerini göstermeye 
ve geliştirmeye başlar. Büyüyen sektör, mümkün 
olduğunca çok müşterinin pazara girdiği ve bu nedenle 
talebin hızlı bir şekilde arttığı sektördür. Özellikle, 
müşteriler ürüne alıştığı ve tecrübe ile birlikte ölçek 
ekonomilerinin temin edilmesinden dolayı fiyatlar 
düştüğü zaman sektörde büyüme gerçekleşir (Hill ve 
Jones, 1989: 76). Büyüme aşamasında firmalar, 
kapasite ve dağıtım kaynakları için rekabet ederler 
(Cassia ve diğ., 2006:24). 

Büyüme aşamasında rekabetin temeli, vizyon ve 
kaynakların elde edilmesinden üretim ve dağıtım 
sürecine kayar. İnovasyon önemini korur, ancak 
Ar&Ge odağı ürün inovasyonundan süreç 
inovasyonuna geçer. Büyüme aşamasında kazançlı 
olarak nitelendirilebilecek firmalar, giriş aşaması 
boyunca başarıya ulaşmış ürün sınıfı içerisindeki en 
çekici ürünleri üreten firmalardır. Bu aşamada 
maliyetler ve fiyatlar düşer. Daha düşük fiyatlar ve 
ürün yenilemeleri pazarı genişletir, ölçek ekonomileri 
ve öğrenme eğrileri ortaya çıkar. Giriş aşamasında 
zarar eden firmaların silkinmeleriyle başlayan 
konsolidasyon büyüme aşamasında da devam eder. 
Başarılı firmaların büyüme oranları artar. Başarılı 
firmalar arasındaki rekabetin şiddeti talep yoluyla 
azaltılır. Pazar hızlı bir şekilde büyüdüğü için büyüme 
aşamasındaki firmanın büyüme amacıyla 
rakiplerinden müşteri çalmasına gerek yoktur (Soloner 
ve diğ., 2001:283). 
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Bu aşamada baskın tasarım ortaya çıkar. Baskın bir 
model sektördeki bir firmanın iş etkinliğini yürütme 
yolunu tanımladığında ve müşteriler ile tedarikçiler 
arasında değerini arttırdığında ortaya çıkar. Baskın 
tasarım ortaya çıktığı için belirsizlik ortadan kalkar. 
Baskın bir tasarım, ölçek ve kapsam ekonomileri 
ürettiği için sektörel evrim açısından son derece 
önemlidir. Satış hacmi artar. Satışlardaki artış, 
firmaları sektöre girme konusunda teşvik eder. 
Büyüme aşaması, rekabetçi sayılarındaki keskin ve 
hızlı bir artışla nitelendirilir. Bu nedenle, aynı 
zamanda çoğu firma baskın modele ayak 
uyduramazlarsa veya müşteri ve tedarikçilerin gelişen 
ağlarına erişemezlerse sektörden çıkar (Stephan ve 
König, 2006:4). 

1.3.3. Olgunluk Aşaması 

Olgunluk aşaması, bilinen müşterilerde, teknoloji ve 
pazar paylarında istikrarla açıklanmakta ve bu 
aşamadaki sektörün sektör halen rekabetçi konumda 
olduğunu anlaşılmaktadır (Byars, 1987). Olgunluk 
aşamasında büyüme çok düşüktür veya hiç yoktur 
(Hill ve Jones, 1989:75–76).  

Olgunluk aşaması, giriş oranının düştüğü bir aşama 
olarak nitelendirilir. Yeni girenler pazar nişlerine 
odaklanır ve tedarikçi rollerini devralırlar. Aynı 
zamanda rekabetteki artış, üreticileri sektörden 
ayrılmaya da mecbur edebilir. Sektör bir giriş-çıkış 
dengesi ile karşılaşır. Hayatta kalan firmalar kârlı ve 
istikrarlı bir aşama ile karşılaşır; pazar payları 
düzenlidir, yönetim, imalat ve pazarlama teknikleri, 
yenilikler daha az anlamlı olduğu için çok daha rafine 
haldedir (Stephan ve König, 2006:4). Sektör 
olgunluğa eriştiği zaman sektör yaşam eğrisi bariz bir 
şekilde yassı hale gelmiş olup yavaşlayan büyümeyi 
göstermektedir.  

Sektör yaşam eğrisinin olgunluk aşaması, giriş ve 
büyüme aşamalarına göre daha fazla istikrar veya 
denge gösteren bir aşamadır. Büyük firmalar arasında 
ittifaklar yoluyla sürdürülen konsolidasyon çoğunlukla 
büyüme evresinden olgunluk evresine geçişe eşlik 
etmektedir. Sektör olgunluğa eriştiğinde, sektörde 
yerleşik konumdaki pazar liderleri, pozisyonları iyi ve 
pazar payları oldukça istikrarlı firmalar haline gelirler. 
Firmalar, etki alanlarındaki rekabet avantajlarını 
devam ettirmeye odaklanırlar. Olgunluk aşamasında 
yeni girenler arasındaki başarısızlık oranı, sektördeki 
yerleşik firmalara nazaran çok daha  büyüktür 
(Soloner ve diğ., 2001:284-286).  

Olgun sektörlerde genellikle az sayıda firma 
mevcuttur. Hayatta kalan bu firmalar daha büyük ve 
baskın hale gelebilirler. Olgunluk aşamasında ayrıca, 
fiyat savaşları yaşanabilmektedir. Fiyat savaşlarının 
ise çeşitli olumsuz etkileri vardır.  

1.3.4. Düşüş Aşaması 

Sektör yaşam eğrisinin son aşaması düşüş aşamasıdır. 
Bazı yazarlar bu aşamaya gerileme, çöküş veya 
yaşlılık aşaması da demektedirler. Bu aşama, talebin 
düşüşü ve rakip sayısının azalması ile açıklanır. Bu 
aşamada ürün hatları daraltılır (Byars, 1987:104). 

Düşüş aşaması, ürün farklılaşmasının azaldığı, 
müşterilerin daha bilinçli hale geldiği ve müşterilerin 
pazarlık gücünün gittikçe arttığı bir aşama olarak 
karakterize edilir. (Cassia ve diğ., 2006:25).  

Bu aşamada büyüme birkaç sebepten dolayı negatiftir. 
Bu sebepler; teknolojik durum (örneğin demiryolu 
seyahati için hava yolu seyahati), sosyal değişiklikler 
(örneğin tüketicilerin sağlık konusunda daha bilinçli 
hale gelmeleri tütün satışlarını sekteye uğratmaktadır), 
demografik faktörler (örneğin doğum oranının 
azalması bebek ve çocuk yiyecekleri sektörünü tehdit 
eder) ve uluslar arası rekabettir (örneğin düşük 
maliyetli yabancı şirketler ABD çelik sektörünü 
gerileme aşamasına itmektedir) (Hill ve Jones, 
1989:76). 

Düşüş aşamasında satışlar hızlı bir oranda düşüp 
aşağıya doğru düşme eğilimi gösteren eğrinin 
çizilmesine sebep olur. Sektör yaşam eğrisinde de 
görüldüğü üzere eğri bu aşamada azalan bir seyir izler. 
Kârlar buna rağmen artmaya devam edebilir. Ancak 
rakipler arasında rekabet kızıştığı için giriş oranı 
negatif hale gelir ve rakiplerin sayısı azalır. 

2. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 

2.1. Alışveriş Merkezi Kavramı 

Alışveriş merkezlerini yıllar itibariyle çeşitli yazarlar 
ve kuruluşlar farklı şekillerde tanımlamışlardır. Bu 
kişi ve kuruluşlar her ne kadar farklı alışveriş merkezi 
tanımları ortaya koymuş olsalar da bu tanımların 
içerik bağlamında birbirlerine benzediği 
görülmektedir. Bu tanımlardan bazıları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Alışveriş merkezleri, diğer ticari müesseseler ile 
birlikte bir grup perakendecinin tek bir mülkiyet 
olarak planlanması, geliştirilmesi, sahiplendirilmesi ve 
yönetilmesidir (Hasty ve Reardon, 1997:232). 

Planlı alışveriş merkezi, merkezi bir şekilde yönetilen 
veya sahiplenilen, bir ünite olarak planlanan, dengeli 
kiracılık veya kullanım (mağaza grubunun sundukları 
ürün çeşitleri ve kalite bakımından birbirlerini 
tamamlaması) temeline dayalı ve çevresinde otoparkı 
bulunan bir tesistir. Dengeli kiracılıktan kastedilen, 
herhangi planlı bir alışveriş merkezi içerisinde 
bulunan mağaza sayısı ve türlerinin o çevredeki 
popülâsyonun ihtiyaçlarının karşılanması ile olan 
ilişkisidir (Berman ve Evans, 1989:248).  

Planlanmış bir mimari yapı bütünü içinde birden çok 
departmanlı mağaza ile küçüklü büyüklü perakendeci 
ünitelerin, kafeterya, restoran, eğlence merkezi, 
sinema, sergi salonu, banka, eczane ve benzeri 
işletmelerin de içinde yer aldığı satış alanı 5.000 m² 
den başlayıp 300.000 m²’ye kadar değişebilen ve 
genellikle şehir dışında kurulup tek bir merkezden 
yönetilen komplekslerdir (Alkibay ve diğ., 2007:2). 

2.2. Alışveriş Merkezi Türleri 

Alışveriş merkezlerinin sınıflandırılmaları çeşitli 
şekillerde ve çeşitli kriterlere göre olabilmektedir. 
Alışveriş merkezleri temelde geleneksel, 
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fonksiyonlarına göre ve faktör temelli olmak üzere üç 
şekilde sınıflandırılırlar.  

Geleneksel sınıflandırmaya göre alışveriş merkezleri 
yerel, yöresel ve bölgesel alışveriş merkezleri olarak 
üçe ayrılırlar. Fonksiyonlarına göre alışveriş 
merkezleri organize alışveriş merkezleri (malls) ve 
açık çarşılar (open air centers) şeklinde 
sınıflandırılmaktadırlar. Faktör temelli sınıflandırmada 
ise alışveriş merkezleri üç ana faktör temelinde dört 

farklı grup altında ele alınmaktadır. Bu grupları, 
bölgesel organize alışveriş merkezleri, orta düzey 
organize alışveriş merkezleri,  perakende parkları, 
özellikli merkezler oluşturmaktadır. Ülkemizde 
sektöre ilişkin kuruluşların genel olarak benimsediği 
sınıflandırma türü ise Uluslararası Alışveriş 
Merkezleri Konseyi’nin Avrupa örgütünün yapmış 
olduğu sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma Tablo 1’de 
görülmektedir.

 

Tablo 1. ICSC Avrupa Organizasyonu AVM Sınıflandırması 

 
Kaynak: Arasta (2006:49) 
 
2.2. Türkiye ve ABD’de Alışveriş Merkezleri 

Türkiye’nin alışveriş merkezleri tarihi Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde inşa edilen bedesten ve 
kapalı çarşılara dayanmaktadır. Bu bedesten ve kapalı 
çarşılar günümüze kadar mevcudiyetini sürdürmüş ve 
bulundukları şehrin veya bölgenin önemli ticari 
alanlar haline gelmesinde önemli roller 
üstlenmişlerdir. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde geleneksel bakkal tipi 
alışveriş düzeninin devamı yanında semt pazarları 
geleneği devam etmiştir. 1950’li yıllarda gelişmiş 
ülkelerdeki perakende ticaret düzeninden 
etkilenmelerin başlaması ile Migros Türkiye’ye girmiş 
ve 1956’da Gima’nın kuruluşuyla gelişim süreci 
devam etmiştir. 1970’li yıllarda piyasayı düzenleme 
amacıyla belediyelerce kurulan tanzim satış 
mağazaları, ucuz ve toplu alışveriş alışkanlıklarının 
tüketiciler arasında yaygınlaşmasını sağlamıştır. 
1980’li yıllarda ithal ikameci politikaların terk 
edilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte tüketicilerin 
ithal mallara olan ilgisi artmıştır. Dolayısıyla bu 
ürünlerin bulunabildiği alışveriş merkezlerinin 
kurulması zorunluluğu doğmuştur. 1990’lı yıllarda 
hızla artan büyük perakendeciler ve bu alan hızla akan 
yabancı sermaye ile alışveriş merkezleri en hızlı 
yapılanma sürecine girmiştir (Alkibay, 1994:46’dan 
akt., Özden, 2002:80). 

Ülkemiz modern anlamdaki ilk alışveriş merkezine 
1988 yılında kavuşmuştur. Dönemin Başbakanı 
Turgut Özal, Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston 
şehrindeki The Galleria alışveriş merkezinin örnek 

alınarak, İstanbul'da da bir alışveriş merkezi 
yapılmasını istemiştir. Bayraktar Holding’in devlet 
ortaklığı ile Ocak 1987’de yapımına başladığı ve 20 
ay süren projenin sonunda ortaya Galleria Alışveriş 
Merkezi çıkmıştır.  

Galleria ile ilk modelini gören Türkiye, 20 yılda 
alışveriş merkezi sayısını 179’ya, toplam kiralanabilir 
alan büyüklüğünü de yaklaşık 3,5 milyon metrekareye 
çıkarmıştır. Gelecek 5 yılda yapılacaklarla birlikte bu 
yapılan toplam yatırım rakamın 22 milyar dolara 
yükselmesi beklenmektedir. 2007’nin ikinci yarısında 
yeni açılan 49 AVM ile toplam kiralanabilir alan 
büyüklüğü 1 milyon metrekare artmıştır. Bu tüm 
dünyada yaşanan en hızlı büyümelerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Türkiye’de bin kişiye düşen 
toplam kiralanabilir alan 49,8 metrekare olarak 
hesaplanmaktadır. İstanbul’da ise bu rakam 101 
metrekare civarındadır (Bilgin, 2007:15). 

Türkiye’deki alışveriş merkezleri özellikle 2001 
yılından sonra Türk ekonomisine ciddi katkılar 
sağlayan yatırımlar haline gelmişlerdir. Bunun yanı 
sıra alışveriş merkezleri değişik tüketim kültürlerinin 
gelişmesi, farklı ihtiyaçlara cevap vermesi ve 
istihdama oluşturması bağlamında önemli 
gayrimenkul yatırımlardır.  

ABD’ye bakacak olursak, küçük bir şehir dışı açık 
çarşıdan binlerce metre karelik süper bölgesel alışveriş 
merkezlerine kadar içinde hemen hemen her türlü mal 
ve hizmetin bulunduğu modern alışveriş merkezlerinin 
başlangıcı 1920’li yıllara dayandığı anlaşılmaktadır. 
Country Club Plaza adındaki alışveriş merkezi 1922 
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yılında açılmıştır. Bu merkez, bütüncül bir mimariye 
sahip olup bünyesinde ışıklı otoparkı da 
bulunmaktadır. Country Club Plaza, tek bir ünite 
altında yönetilmiştir. 1956 yılında Minnesota/ Edna 
‘da Southdale Center adında üstü tamamen kapalı ve 
iki katlı ilk alışveriş merkezi açılmıştır. Southdale 
Center, sektördeki çoğu uzman tarafından ilk modern 
bölgesel alışveriş merkezi olarak kabul edilmiştir. 
1950 ve 1960’larda kurtulan çoğu alışveriş merkezi, 
yeni ikamet alanlarındaki tüketicilere hizmet eden açık 
çarşılardır. 1972 yılı itibariyle ABD’deki alışveriş 
merkezi sayısı, 1960’lı yılları ikiye katlamış ve 
13174’e ulaşmıştır. 1970’lerde birçok yeni alışveriş 
merkezi türü geliştirilmiştir. 1980’lerde 16.000’den 
fazla alışveriş merkezinin açılışı ile birlikte sektör 
daha önce görülmemiş bir büyüme dönemine 
girmiştir. Bu dönem ayrıca süper bölgesel alışveriş 
merkezlerinin tüketiciler tarafından artan bir 
yoğunlukta popüler hale getirildiği dönemdir. 
1990’larda fabrika satış mağazalarının, alışveriş 

merkezleri sektörü içerisinde en hızlı büyüyen 
segment olduğu görülmüştür. 2000’li yıllarda da 
alışveriş merkezleri gelişmeye ve tüketici 
topluluklarının sosyal ve iktisadi ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam etmektedirler. Geliştiriciler, 
müşteri kazanmak için tasarımlarında ve kiracı 
karışımlarında yenilikler yapmaktadırlar. Moda, gıda, 
eğlence ve hizmetlerin birleşmesiyle birlikte alışveriş 
merkezlerinin, hizmet ettikleri toplumdaki konumları 
giderek artmaktadır. 2000’li yıllar yaşam stili 
merkezlerinin hızlı bir gelişim gösterdiği yıllardır. Bu 
formattaki merkezlerin sayısında da artış 
gözlenmektedir (ICSC, 2000). 

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin 
verilerine göre ABD’de 2005 yılı itibariyle toplam 
alışveriş merkezi sayısı 48,695 adettir. Tablo 2,  
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki alışveriş 
merkezlerinin toplam sayılarına, yerel ekonomiye 
katkılarına ve ekonomik göstergelere ilişkin bilgiler 
yer almaktadır.  

 

Tablo 2.  ABD Alışveriş Merkezleri ve ABD Ekonomisine İlişkin Genel Göstergeler 
YILLAR 

AVM İSTATİSTİKLERİ 2002 2003 2004 2005 
Alışveriş Merkezi Sayısı (adet)        46.434 47.104 47.834 48.695 
Toplam Kiralanabilir Alan-(GLA)  
(Milyar square feet17) 

5.77 5.86 
 

5.95 
 

6.06 

Alışveriş Yapan Yetişkin Sayısı (Milyon/aylık)  185.6 187.6 188.7 190.8 

YEREL EKONOMİYE KATKILARI 

AVM Perakende Satışları18 (Trilyon  $) 1.81 1.88 2 2.12 
Otomotiv Sektörü Hariç Satışlar19 % 76 % 75 % 75 % 75 
Satışlardan Sağlanan Eyalet Vergi Gelirleri 
(Milyar $) 

95.2 101.1 108.2 114.4 

AVM’lerde İstihdam Edilen Kişi Sayısı 12.455.425 12.367.953 12.492.950 12.675.920 
Tarım Dışı İstihdam Yüzdesi % 9.6 % 9.5 % 9.5 % 9.5 

BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE AVM SAYILARI 
101.001 square feet ’den daha küçük  (adet) 28.819 29.234 29.710 30.270 
100.001–200.000 square feet arası     (adet) 11.220 11.336 11.471 11.617 
200.001–400.000 square feet arası     (adet) 4.137 4.233 4.315 4.405 
400.001–800.000 square feet arası     (adet) 1.507 1.540 1.573 1.628 
800.001–1.000.000 square feet arası  (adet) 332 334 335 338 
1.000.000 square feet’den daha fazla (adet) 424 427 430 437 

EKONOMİK GÖSTERGELER 
Yerleşik Nüfus (000) 287.985 290.850 293.657 296.410 
Toplam Tarım Dışı İstihdam (000) 130.341 129.999 131.435 133.463 
İşsizlik Oranı % 5.8 % 6 % 5.5 % 5.1 
Kişi Başına Düşen Gelir ($) 30.810 31.484 33.050 34.586 

Kaynak: ICSC (2006b) 

                                                           
17 1 square feet =0,0929 m2 
2 AVM perakende satışlarına dahil olan kalemler; genel perakende ürünleri, giyim, mobilya, elektronik, sağlık-kişisel bakım, yiyecek-meşrubat, 
inşaat yapı malzemeleri, bahçe ekipmanlarıdır. 
3 Motorlu araç- parçaları ile benzin istasyonlarındaki satışlar hariç perakende ve yiyecek hizmetleri satışlar 
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3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE 
ANALİZLER 

3.1. Yöntem 

Araştırma, Türkiye’nin ve ABD’nin alışveriş 
merkezleri sektörüne ilişkin olarak elde edilen ikincil 
verilerin incelenmesi ve sektörlerin birbirleriyle 
kıyaslanması temelinde gerçekleştirilmiştir. İkincil 
verileri, resmi ve özel kuruluşların sektörle ilgili 
hazırladıkları raporlar ve araştırmalar ile sektöre 
ilişkin makale, dergi ve kitap gibi yayınlardaki veriler 
oluşturmaktadır. 

3.1.1. Araştırma Soruları 

Araştırmayla cevabı aranan sorular şunlardır: 

• Türkiye ve ABD’deki alışveriş merkezleri 
sektörlerinin büyüklük açısından yapıları 
nasıldır? 

• Her iki ülke sektöründe büyüme oranlarındaki 
değişim zamana göre nasıl bir seyir izlemiştir? 

• Toplam kiralanabilir alan ve bin kişi başına 
düşen kiralanabilir alanların enflasyon ve 
ekonomik gelişimle ilişkisi var mıdır? 

• Her iki ülkedeki perakende satış&ciro yapıları 
nasıldır ve zamana göre nasıl bir değişim 
sergilemiştir? 

3.1.2. Veri Toplama 

Türkiye’deki alışveriş merkezlerine ilişkin veriler 
başta Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği 
yetkilileri olmak üzere çeşitli dergi, gazete, kitap, 
rapor ve sunumlardan elde edilmiştir. Türkiye’ye 
ilişkin diğer veriler çeşitli resmi kurumların 
yayınladıkları raporlar ve internet sitelerinden elde 
edilmiştir. 

ABD’deki alışveriş merkezlerine ilişkin veriler başta 
Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi 
yetkililerinden, konseyin yayınlamış olduğu 
raporlardan ve araştırmalardan, konseyin internet 
sayfasından ve diğer internet sayfalarından elde 
edilmiştir. ABD’ye ilişkin diğer veriler çeşitli resmi 
kurumların yayınladıkları raporlar ve internet 
sitelerinden elde edilmiştir.  

3.2. Verilerin İncelenmesi ve Analizi 

Araştırma kapsamına giren ve analiz yapılan Türkiye 
verileri Tablo 3’te ABD verileri ise Tablo 4’te 
görülmektedir. 

 
Tablo 3. Türkiye Verileri20 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (09.07.2008); Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (08.07.2008); 

Alkibay (2007:150); Gürlesel (2008), Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (06.05.2008) 

Yıllar TKA (M2) Nüfus 
(Tahmini) 

Enflasyon Oranları 
(TÜFE) % 

Kişi Başına Düşen Milli 
Gelir ($) 

İşsizlik Oranları 
(%) 

1988 42.060 54.924.387 68,80 1.326 8,4 
1989 63.836 55.693.328 63,30 1.816 8,6 
1990 63.836 56.473.035 60,30 2.715 8 
1991 87.336 57.834.256 66,00 2.666 8,2 
1992 87.336 58.643.936 70,10 2.766 8,5 
1993 145.286 59.464.951 66,10 3.091 8,9 
1994 176.004 60.297.460 106,30 2.192 8,6 
1995 208.175 61.141.625 89,10 2.835 7,6 
1996 245.925 61.997.607 80,40 3.000 6,6 
1997 321.447 62.865.574 85,70 3.105 6,8 
1998 492.373 63.921.000 84,60 3.255 6,9 
1999 700.661 64.851.000 64,90 2.879 7,7 
2000 954.876 64.900.000 55,90 2.965 6,5 
2001 1.374.095 65.000.000 54,40 2.123 8,6 
2002 1.550.599 65.703.347 45,00 2.612 10,6 
2003 1.794.832 66.722.349 25,30 3.366 10,8 
2004 1.955.878 67.912.431 10,60 4.256 10,6 
2005 2.260.839 68.928.018 7,72 5.029 10,5 
2006 2.653.346 69.641.627 9,65 5.482 9,9 
2007 3.518.074 70.547.256 8,39 9.333 9,9 

                                                           
20 Alışveriş merkezlerine ilişkin sayı ve kiralanabilir alan verileri AMPD, çeşitli kitap ve sektör yayınlarından derlenmiştir. Nüfus rakamları ise 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan temin edilmiştir. Her yıl nüfus sayımı olmadığı için TÜİK’ ten alınan veriler belli senelerin nüfusunu 
göstermektedir. Diğer yıllara ait rakamlar yıllık nüfus artış hızı göz önüne alınarak tahmin edilmiştir. Kişi başına milli gelir ve işsizlik oranları da 
TÜİK’ ten temin edilmiş olup enflasyon oranları Merkez Bankası yayınlarından temin edilmiştir. 
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Tablo 4. ABD Verileri21 

Yıllar Toplam 
AVM Sayısı TKA (M2) Nüfus Enflasyon 

Oranı (%) 

Kişi Başına 
 Düşen Milli 

Gelir ($) 

İşsizlik 
Oranı (%) 

1970 11.011 138.425.470 205.052.174 5,84 4.085 4,98 

1971 11.895 144.928.680 207.660.677 4,30 4.342 4,95 

1972 13.174 153.289.950 209.896.021 3,27 4.717 5,60 

1973 14.403 167.225.400 211.908.778 6,16 5.231 4,86 

1974 15.074 173.728.610 213.853.928 11,03 5.707 5,64 

1975 15.480 183.018.910 215.973.199 9,20 6.172 8,48 

1976 17.458 211.818.840 218.035.164 5,75 6.754 7,70 

1977 18.420 222.967.200 220.239.425 6,50 7.405 7,05 

1978 19.201 232.257.500 222.584.545 7,62 8.245 6,07 

1979 21.061 259.199.370 225.055.487 11,22 9.146 5,85 

1980 22.050 274.992.880 227.224.681 13,58 10.114 7,18 

1981 22.688 287.999.300 229.465.714 10,35 11.246 7,62 

1982 23.304 301.005.720 231.664.458 6,16 11.935 9,71 

1983 24.046 308.437.960 233.791.994 3,22 12.618 9,60 

1984 25.508 314.012.140 235.824.902 4,30 13.891 7,51 

1985 26.553 322.373.410 237.923.795 3,55 14.758 7,19 

1986 28.496 327.018.560 240.132.887 1,91 15.442 7,00 

1987 30.641 345.599.160 242.288.918 3,66 16.240 6,18 

1988 32.563 366.966.850 244.498.982 4,08 17.331 5,49 

1989 34.683 391.121.630 246.819.230 4,83 18.520 5,26 

1990 36.515 407.844.170 249.438.712 5,39 19.477 5,62 

1991 37.975 423.637.680 252.127.402 4,25 19.892 6,85 

1992 38.966 434.786.040 254.994.517 3,03 20.854 7,49 

1993 39.633 443.147.310 257.746.103 2,96 21.346 6,91 

1994 40.368 451.508.580 260.289.237 2,61 22.172 6,10 

1995 41.235 461.727.910 262.764.948 2,81 23.076 5,59 

1996 42.130 473.805.300 265.189.794 2,93 24.175 5,41 

1997 42.953 485.882.690 267.743.595 2,34 25.334 4,94 

1998 43.661 495.172.990 270.298.524 1,55 26.883 4,50 

1999 44.426 507.250.380 272.691.000 2,19 27.939 4,22 

2000 45.115 517.469.710 281.422.000 3,38 29.845 3,97 

2001 45.827 527.689.040 285.102.000 2,83 30.574 4,76 

2002 46.438 536.050.310 287.985.000 1,59 30.821 5,78 

2003 47.104 544.411.580 290.850.000 2,27 31.504 5,99 

2004 47.834 552.772.850 293.657.000 2,68 33.123 5,53 

2005 48.695 562.992.180 296.410.000 3,39 34.757 5,08 

Kaynak: ICSC (2006a); Census Bureau (10.07.2008); Bureau of Labor Statistics (10.07.2008) 

 

                                                           
21 Alışveriş merkezlerinin sayıları ve kiralanabilir alanlarına ilişkin veriler ICSC’ ten temin edilmiştir. Nüfus verileri Nüfus İdaresi’nin web 
sayfasından (www.census.gov), diğer istatistikler ise Çalışma Bakanlığı’nın web sayfalarından (www.bls.gov) elde edilmiştir 
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Türkiye ve ABD alışveriş merkezleri sektörü elde 
edilen veriler bağlamında incelenip karşılaştırılmıştır. 
Grafikler, MS Excel programı ile elde edilmiştir. 
Karşılaştırma ve analizlere konu olan unsurlar; 
büyüme oranları, toplam kiralanabilir alan, bin kişi 
başına düşen kiralanabilir alan ve perakende 
satışlardır. 

3.2.1. AVM Sayılarında Büyüme Oranı 

Her iki ülkenin toplam alışveriş merkezi sayılarında 
büyüme oraları Şekil 3’te görülmektedir. Şekle göre 
1988’de açılan ilk alışveriş merkezinden hemen bir yıl 
sonra açılan 2 alışveriş merkezi büyüme oranını 
%200’e çıkarmıştır. 1990 yılında AVM açılışı 
olmadığı için herhangi bir büyüme söz konusu 

olmamıştır. 1993’te açılan 1 AVM, sayısal olarak 
sektörün %33’lük büyümesine neden olmuştur.  

1992 yılında da AVM açılışının olmaması bu yılda da 
büyüme kaydedilememesine neden olmuştur. Büyüme 
eğrisi pik durumuna ilk defa 1993 yılında ulaşmıştır. 
1993’te açılan 2 merkez, büyüme oranını % 50 
düzeyine çıkarmıştır. Ancak bir yıl sonra büyüme 
oranı ciddi bir biçimde azalarak %16,67 seviyesine 
inmiştir. Bu ani düşüşün nedenlerine bakılacak olursa, 
1994 yılının genel ekonomik manzara açısından 
sıkıntılı bir yıl olduğu, ülkedeki enflasyon oranının 
%106’lara çıktığı ve kişi başına düşen milli gelirde 
yaklaşık %30’luk bir azalma söz konusu olduğu 
görülmektedir. Ekonomideki bu durumun AVM 
yatırımlarını da etkilediği anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 3. Yıllar İtibariyle Türkiye ve ABD'deki AVM Sayılarında Büyüme Oranları 
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1995 yılına gelindiğinde büyüme oranının % 28,57 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. 1995 yılında kişi 
başına düşen milli gelirde yaklaşık % 30’luk bir artış 
yaşanmıştır. 1996 yılında açılan 2 AVM, oranın yüzde 
22 seviyesinde çıkmasında neden olmuştur. Sektör 
büyüme anlamında ikinci pik durumunu, ilk pikten 5 
yıl sonra yaşamıştır. 1998 yılında açılan 8 AVM, 
sektörün merkez sayısı bazında % 57,74 büyümesine 
sebep olmuştur. 1998–2002 yılında büyüme oranının 
azaldığı görülmektedir. Özellikle 2001 yılında sonra 
bu oran dibe vurmuştur. Kişi başına milli gelirde ve 
alım gücünde ciddi azalmalara yol açan 2001 
ekonomik krizi, ülkedeki birçok sektörü olduğu gibi 
alışveriş merkezlerini de etkilemiştir. Krizin etkileri 
çabuk atlatılmıştır. 2003 yılında yaşanan yeni merkez 
açılışındaki patlama, %30,65’lik büyümeye neden 
olmuştur. 2004–2005 döneminde ise yeni merkez 
açılışındaki azalma büyüme oranının % 13 seviyesine 
düşürmüştür. 2006–2007 döneminde ise özellikle 
2007 yılında gerçekleşen yoğun AVM açılışları 
büyüme oranını %34’lere çıkarmış ve büyüme 

eğrisinin hızla yükselen bir eğri konumunu almasını 
sağlamıştır. 

ABD’ye bakacak olursak büyüme eğrisinin özellikle 
1970–1984 yılları arasında daha dalgalı seyrettiğini 
görürüz. 1970’te % 6 olan büyüme oranının 1976’ya 
kadar arttığı ve 1972–1975 döneminde gerilediği 
görülmektedir. 1972–1975 döneminde özellikle 1975 
yılında AVM açılışlarında yaşanan azalma büyüme 
oranının % 2’lere düşmesine neden olmuştur. 1972 
yılında ülkedeki enflasyon oranı % 3,72 ve açılan yeni 
merkez sayısı 1200’ler düzeyindeyken, 1975 yılında 
enflasyon oranı % 9,20’ye yükselmiş ve açılan yeni 
merkez sayısı 600’lere inmiştir. Buradan enflasyonun 
yeni merkez açılışlarında etkili olduğu sonucuna 
ulaşılabilir. 

Sektörde büyüme 1976’da pik durumdadır. Bu yıl 
açılan 1978 alışveriş merkezi büyüme oranının 
yaklaşık %10 arttırmıştır. Ancak 1977–1978 
döneminde görülen yeni merkez açılışlarındaki azalma 
oranı tekrar düşürmüştür. Sektör büyüme bağlamında 
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1976 yılından 3 yıl sonra ikinci pik durumunu 
yaşamıştır. Bu dönemde kişi başına gelir ilk defa 9000 
$ düzeyine yükselmiştir. 

1980–1983 döneminde büyüme %2,7’ler seviyesine 
inmiştir. 1984’te %6,1 olan oran 1985’te açılış 
sayılarının azalmasına paralel azalmıştır. 1986 yılı son 
15 yılın en düşük enflasyon oranının (% 1,91) 
gerçekleştiği bir yıl olmuş ve büyüme oranı % 7,1 
şeklinde gerçekleşmiştir. 1987 yılında büyüme son 
kez pik duruma gelmiştir. Genel olarak bakıldığında 
1980’lerin ortalarına kadar enflasyonun AVM 
yatırımlarında belirgin rol oynadığı anlaşılmaktadır. 
1990’lara baktığımızda özellikle 1990’ların başlarında 
büyüme oranlarının giderek azalmaya başladığı 
görülmektedir. 1990 yılında 1800 civarında olan yeni 
merkez açılışı, 1993 yılında üçte bir oranında 
azalmıştır. Özellikle 1990’ların başında ABD 
ekonomisinde görülen resesyonun AVM yatırımlarını 
ciddi anlamda etkilediği söylenebilir. 1993–1997 
döneminde baktığımızda toplam AVM sayısı 
40.000’ler düzeyinde olmasına rağmen yeni merkez 

açılışları 700’ler seviyesindedir. Bu dört yıllık 
dönemde %2 civarında bir büyüme gerçekleşmiştir. 
1998 sonrası döneme bakıldığında ise büyüme 
oranının artık iyice azaldığı ve 1998–2005 yılları 
arasında % 2’lerin altında seyrettiği görülmektedir. 

Şekilden de anlaşıldığı üzere büyüme eğrisi 1990’ların 
ikinci yarısından itibaren günümüze kadar stabil 
durumda görünen bir eğri konumundadır. Özetle, 
ABD alışveriş merkezleri sektörü AVM sayıları 
bazında 1970’lerde yıllık ortalama % 7,5 büyüme 
oranına sahipken, bu oran 1980’lerde yıllık ortalama 
% 2,5 düşmüş ve 2000 yılından sonra ise yıllık 
ortalama % 1,25 seviyesinde seyretmektedir. Bu da 
sektörün olgunluk aşamasında hatta olgunluğun ileri 
dönemlerinde olduğuna bir işarettir. 

3.2.2. Toplam Kiralanabilir Alan  

3.2.2.1. Türkiye’de Toplam Kiralanabilir Alan 

Türkiye alışveriş merkezlerinin yıllar itibariyle 
kiralanabilir alanları Şekil 4’te görülmektedir. 

 

Şekil 4. Yıllar İtibariyle Türkiye’deki AVM'lerin Toplam Kiralanabilir Alanları 
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1988 yılında açılan ilk AVM yaklaşık 42.000 m²’lik 
kiralanabilir alana sahip bir AVM’dir. 1989 yılında 
açılan 2 AVM ile birlikte sektördeki TKA (toplam 
kiralanabilir alan), yaklaşık 63.800 m²’ye ulaşmıştır. 
1990 yılında açılan herhangi bir AVM olmaması, 
sektörün TKA bazında aynı seviyede kalmasına neden 
olmuştur. 1991 yılında açılan tek merkez ile TKA 
87.336 m² olmuştur. 1991 yılında açılan bu AVM orta 
büyüklükte bir AVM’dir. 1992 yılında da sektörde 
AVM açılışı olmamıştır. 1993 yılında açılan orta 
büyüklükteki 2 alışveriş merkezi sektörün toplam 
kiralanabilir alanını yaklaşık 60.000 m² arttırmışlardır. 

1988–1994 arasındaki 6 yıllık döneme bakıldığında 
TKA’nın 200.000 m²’nin altında seyrettiği 
görülmektedir. 1994 yılında açılan ve yaklaşık 30.000 
m² kiralanabilir alana sahip tek alışveriş merkezi, 
sektörün TKA seviyesini 176.000 m² düzeyine 
çıkarmıştır. 1995 yılında küçük ve orta ölçekli olarak 
açılan 2 yeni alışveriş merkezi sektörün TKA’sını 
yaklaşık 40.000 m² arttırmışlardır. 1998 yılında küçük 

orta ve büyük ölçekte açılan toplam 8 yeni merkez, 
sektördeki toplam kiralanabilir alanın 500.000 m² 
seviyesine çıkmasına neden olmuşlardır. 

Yukarıdaki şekle bakıldığında TKA eğrisi, 1988–1992 
arasında çok yavaş büyüyen, 1993–1997 arasında 
görece hızlı büyüyen ve 1998’den sonra büyüme hızı 
artan bir eğri konumundadır. 1999–2000 döneminde 
açılan toplam 20 yeni merkezle birlikte sektörün 
toplam kiralanabilir alanı yaklaşık 1.000.000 m² 
düzeyine çıkmıştır. 2001 yılında çoğunluğu küçük ve 
orta büyüklükte olarak açılan 9 yeni alışveriş merkezi, 
toplam kiralanabilir alana 180.000 m² civarında katkı 
sağlamışlardır. 2002 yılında açılan ve çoğunluğunu 
küçük ölçekli olan yeni alışveriş merkezleri, TKA’nın 
1,5 milyon m²’ler seviyesine ulaşmasını 
sağlamışlardır. 

2003 yılında son 15 yılın en fazla alışveriş merkezi 
açılmıştır. Bu dönemde açılan 19 yeni merkezin 
katkısı 240.000 m² civarındadır. 19 adet alışveriş 
merkezi açılmasına rağmen toplam kiralanabilir alanın 
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yalnızca 240.000 m² civarında artması, açılan yeni 
AVM’lerin çoğunluğunu 20.000 m²’nin altındaki 
küçük ölçekli merkezlerin oluşturmasından 
kaynaklanmaktadır.  

Sektörde TKA metrekare bağlamında yalnızca 4 yıl 
1.000.000’ler seviyesinde kalmıştır. 2005 ve 2006 
yılları alışveriş merkezleri açılışlarının patlama yaptığı 
yıllardır. Bu dönemde açılan 40 yeni alışveriş merkezi 
ile birlikte sektörün TKA’nı 2.653.346 m² düzeyine 
çıkmıştır. 2007 yılı ise sektörün tarihi açısından 
bakıldığında son yıllık dönemde en fazla alışveriş 

merkezinin açıldığı yıl olmuş ve yeni açılan 
AVM’lerle birlikte sektörün toplam kiralanabilir alanı 
3.518.000 m² düzeyine ulaşmıştır.  

Yukarıdaki şekle bakıldığında TKA eğrisel bazda 
değerlendirildiğinde, özellikle son 4 yılda aşırı şekilde 
büyüyen bir eğri görünümündedir. 

3.2.2.2. ABD’de Toplam Kiralanabilir Alan 

ABD’deki alışveriş merkezlerinin toplam kiralanabilir 
alanları Şekil 5’te görülmektedir. 

 

Şekil 5. Yıllar İtibariyle ABD’deki AVM'lerin Toplam Kiralanabilir Alanları 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970 yılında 11.011 
adet AVM bulunmakta ve sektörün TKA’sı 
138.425.470 m²’dir. 1970–1980 yılları arasında açılan 
yıllık ortalama 1.200 adet AVM sektörün toplam 
kiralanabilir alanını yaklaşık 2 kat arttırarak 
275.000.000 m² düzeyine çıkarmıştır. Bunda en büyük 
pay, üç yılda bir (1973,1976 ve 1979) 1.200’lü 
rakamlarda açılan yeni merkez sayıları olmuştur.  

Sektörde 1980–1983 döneminde açılan yeni merkez 
sayısı yılda ortalama 740 civarında seyretmiş ve bu 
yeni merkezlerin sektöre katkısı 49.000.000 m² 
civarında olmuştur. 1980’lerin ikinci yarısı AVM 
sektöründe hızlı büyümenin yaşandığı yıllar olmuş ve 
1984–1989 döneminde yaklaşık 10.000 adet alışveriş 
merkezi hizmete girmiştir. Bu yeni açılan merkezlerin 
sektöre toplam katkısı yaklaşık 83.000.000 m² 
olmuştur. 

1990’ların başında ABD ekonomisinde görülen 
durgunluk AVM yatırımlarını da etkilemiştir. 1991 
yılında 1.460 adet yeni AVM açılırken, AVM 
açılışları 1992’de 992 ve 1993’de ise 667’ye 
gerilemiştir. 1993–1998 döneminde yeni merkez 

açılışı yıllık ortalama 780 adet olarak gerçekleşmiş ve 
sektörün TKA’sı 500.000.000 m² düzeyine 
yaklaşmıştır.  

1998 yılından sonra büyüme oranlarının % 2’nin 
altında gerçekleşmesi TKA’nın gelişimine de 
yansımıştır. 1998–2005 döneminde yıllık ortalama 
717 alışveriş merkezi açılmış ve bunun sektöre katkısı 
yaklaşık 55.000.000 m² olmuştur. Sektörde TKA, 
2005 yılı itibariyle 563.000.000 m²’dir. 

Şekle baktığımızda TKA eğrisinin, 1980’lerin 
ortalarına kadar büyüyen, bu dönemden sonra ve 
özellikle de 2000’li yıllarda yassılaşan bir eğri 
pozisyonunda olduğu görülmektedir. 

Özetle, TKA, 1970–2005 yılları arasında 6 yıl 100 
milyon m², 7 yıl 200 milyon m², 8 yıl 300 milyon m², 
9 yıl 400 milyon m² ve 7 yıl 500 milyon m² 
seviyelerinde kalmıştır. 

3.2.3. Toplam Kiralanabilir Alan Büyüme Oranı 

Her iki ülkenin toplam kiralanabilir alanlarındaki 
büyüme oraları Şekil 6’da görülmektedir.  
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Şekil 6. Yıllar İtibariyle Türkiye ve ABD AVM'lerinin TKA Bakımından Büyüme Oranları 
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Türkiye’deki AVM sektörünün TKA büyüme 
grafiğine bakıldığında eğrinin dalgalı bir şekilde 
seyrettiği görülmektedir. Eğri, 1990 ve 1992 yıllarında 
alışveriş merkezi açılışı olmadığı için dip 
seviyelerdedir. 1989 yılında açılan AVM’lerle birlikte 
büyüme oranı %51,77 olarak gerçekleşmiştir. 1992’de 
dipte bulunan eğri 1993 yılında pik durumuna 
yükselmiştir. Bunda 1993 yılında açılan orta ölçekli 2 
alışveriş merkezi rol oynamıştır. 1994 yılında AVM 
sayısı bakımından büyüme oranı % 16,67 iken, TKA 
bazında büyüme oranı % 21,14 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu hızlı düşüşün nedeni o yıl sadece tek alışveriş 
merkezinin açılmasından kaynaklanmaktadır. 1995 
yılında AVM sayısı olarak % 28,57 büyüyen sektör, 
TKA bazında ise % 18,13 büyümüştür. Bunun nedeni 
açılan AVM’lerin küçük ve orta ölçekli merkezler 
olmasından ileri gelmektedir. 1996–1998 dönemi 
TKA olarak hızlı büyümenin yaşandığı bir dönemdir. 
1998 yılı ikinci pik yılıdır. Zira 1998’de açılan 
merkezler büyük ve orta ölçekli merkezlerdir.  

1999–2001 döneminde açılan 20 alışveriş merkezi 
TKA’yı % 40 oranında arttırırken, 2001 yılında açılan 
11 yeni merkez ile bu oran %44’lere ulaşmıştır. 2001–
2004 yılları arasında büyüme oranında ciddi azalma 
yaşanmıştır. Bu dönemde hizmete giren yaklaşık 20 
adet küçük ölçekli alışveriş merkezi oranın azalmasına 
neden olmuştur. TKA büyüme eğrisine bakıldığında 
2006 yılında sonra hızlı büyüme eğilimi içersinde 
olduğu görülmektedir. Özellikle 2006 ve 2007 
yıllarında açılan toplam 73 alışveriş merkezi, eğrinin 
bu denli büyüyen bir seyir izlemesine neden olmuştur. 

ABD’nin AVM sektörü toplam kiralanabilir alan 
bakımından büyüme eğrisine bakıldığında, eğrinin ilk 
20 yıllık seyri ile son 15 yıllık seyrinin farklı olduğu 
görülmektedir. Eğri, 70’lerin başlarında 80’lerin 
ortalarına kadar dalgalı şekilde dağılırken, özellikle 
90’ların başında günümüze kadar dengeli bir 
pozisyonda seyretmektedir. Sektörde büyüme 
açısından pik olan yıllar 1973, 1976 ve 1979 yıllarıdır. 

Bu yıllarda açılan toplam alışveriş merkezi sayısının 
yaklaşık 5.000 adet olması büyüme oranlarının 
zirveye çıkmasına sebep olmuştur. 

1980 yılında başlayan AVM açılışları bazında azalma 
1986 yılına kadar sürmüş ve bu azalma TKA büyüme 
oranının % 1,44’e inmesine sebebiyet vermiştir. 
1990’lı yıllarda alışveriş merkezleri açılışında devam 
eden azalma, TKA büyümesini de etkilemiştir. 
1990’ın ikinci yarısından sonra AVM sayılarındaki 
büyüme seyri, TKA bazında da paralellik göstermiştir. 
1997–2005 yıllarında arasında % 2’nin altında 
seyreden büyüme oranları, toplam kiralanabilir 
alanlarda da benzer şekilde devam etmiştir. 2005 
yılında TKA büyüme oranı % 1,85 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Özetlemek gerekirse, ABD alışveriş merkezleri 
sektörü TKA büyümesi bağlamında düşünüldüğünde 
70’lı yıllarda üç defa pik pozisyonuna gelmiştir. 
80’lerde büyüme oranı genel olarak azalmıştır. 
Ülkedeki genel iktisadi durumdan dolayı özellikle 
90’larda yeni merkez açılışında azalmalar görülmüş ve 
büyüme eğrisi % 1 seviyelerinde seyreden stabil bir 
eğri konumundadır. TKA büyümesine bakıldığında bu 
durum, olgunluğa işaret etmektedir. 

Türkiye’ye bakacak olursak son 20 yıllık dönemde altı 
defa pik durumuna gelen TKA büyüme eğrisi, 2008 
yılından sonraki dönemde büyümesini sürdürmeye 
devam edeceğe benzemektedir. ABD’nin 35 yılda 6 
kez zirve yaptığı eğride Türkiye’nin 18 yılda 6 defa 
pik yapması Türkiye’de sektörün ne denli hızlı bir 
büyüme trendi içerisinde olduğunu göstermektedir. 

3.2.4. Bin Kişi Başına Düşen Kiralanabilir Alan  

3.2.4.1. Türkiye’de Bin Kişi Başına Düşen 
Kiralanabilir Alan 

Türkiye’de yıllar itibariyle bin kişi başına düşen 
kiralanabilir alan Şekil 7’de görülmektedir. 
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Şekil 7. Türkiye’de Yıllar İtibariyle 1000 Kişi Başına Düşen TKA (m2) 
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AVM’lere yönelik yapılan sektörel 
değerlendirmelerde önemli parametrelerden birisi 
1000 kişi başına düşen kiralanabilir alandır. Burada 
ülkenin nüfusu önemli rol oynamaktadır. 1988 yılında 
Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 55 milyondur. İlk açılan 
42.060 m² AVM ile birlikte 1000 KBKA (kişi başına 
düşen kiralanabilir alan), 0,77 m² olarak 
hesaplanmıştır. 1989 yılında açılan yeni merkezlerle 
bu rakam yaklaşık iki katına çıkmıştır. 1990 ve 1992 
yıllarında AVM açılışı olmadığından TKA bazında 
büyüme sağlanamamıştır. Nüfusun da artışıyla 1000 
KBKA azalmıştır. 

Şekle bakıldığında 1988–1996 döneminde büyümenin 
yavaş bir hızda gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
dönemde nüfus yaklaşık 8 milyon kişi artmasına 
rağmen devam eden AVM yatırımları sayesinde 
TKA’da artmış ve 1000 KBKA, 4 m²’ye yaklaşmıştır.  

Türkiye’deki yıllık nüfus artışı yaklaşık olarak % 
0,014 oranındayken, TKA artış oranı, nüfus artış 
oranının bir hayli üzerindedir. Bu da şayet, AVM 
yatırımlarında azalma olmazsa ya da nüfus artış hızı 

TKA artış hızını geçmezse, 1000 KBKA’nın sürekli 
artacağı anlamına gelmektedir. 

1999 yılında 1000 KBKA bakımından ilk defa iki 
haneli rakamlara geçilmiştir. Açılan 10 AVM, kişi 
başına düşen alanı arttırmıştır. 2001–2005 yılları 
arasında yaşanan yoğun AVM açılışları neticesinde 
1000 KBKA, metrekare olarak 20’li seviyelere 
ulaşmıştır. Özellikle 2005 sonra sektörde görülen yeni 
merkez açılışı, geçmiştekilere oranla yoğun şekilde 
arttığından 1000 KBKA artmıştır. 2006 yılında açılan 
27 AVM ile birlikte bu rakam 38,1 m²’ye, 2007 
yılındaki yatırımlarla birlikte ise 49,8 m²’ye 
ulaşmıştır. 

Grafiğe bakıldığında özellikle 2001 yılında sonra 1000 
KBKA bağlamında büyüme hızı artan bir eğri 
şeklinde olan sektör, 2007 yılı itibariyle nerdeyse dik 
konuma gelen bir eğri pozisyonunu almıştır. 

3.2.4.2. ABD’de Bin Kişi Başına Düşen 
Kiralanabilir Alan 

ABD’de yıllar itibariyle 1000 kişiye düşen 
kiralanabilir alan Şekil 8’de görülmektedir. 

 
Şekil 8. ABD’de Yıllar İtibariyle 1000 Kişi Başına Düşen TKA (m2) 
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ABD alışveriş merkezleri sektörünün 1000 KBKA 
eğrisine bakıldığında, eğrinin 1970–1985 yılları 
arasında büyüyen, 1986–2005 döneminde ise yassı 
hale gelen bir eğri görüntüsü aldığı görülmektedir. 
1970’te nüfusu 205.052.174 kişi olan ABD’de 1000 
KBKA, 675 m² olarak hesaplanmıştır.  

1970–1976 yılları arasında yaklaşık 13 milyonluk bir 
nüfus artışı olmuştur. Buna karşılık aynı dönemde, 
özellikle 1972,1973 ve 1976 yıllarında ortalama 1.400 
AVM açılışı olması nedeniyle TKA yaklaşık olarak 45 
milyon m² artmış ve bunun sonucunda da 1000 
KBKA, 1000 m² düzeylerine ulaşmıştır. 1977 yılında 
ilk defa dört haneli rakamlara ulaşılmış ve 1000 



 

 119

KBKA, 1.012 m² şeklinde gerçekleşmiştir. 1979–1986 
dönemine bakıldığında eğrinin hafifçe yassı hale 
gelmeye başladığı görülmektedir. Bunda TKA’daki 
büyüme oranının %12’lerden %3’lere düşmesi etkin 
rol oynamıştır. Sektörde 1987 yılı en fazla sayıda 
AVM açılışının gerçekleştiği yıl olmuş, bu da eğrinin 
yukarıya doğru kırılmasına yol açmıştır. Ancak bu 
artış 3 yıl sürmüştür.  

1990’ların başlarında itibaren yeni merkez 
açılışlarında görülen azalmalar eğrinin daha da 
yassılaşmasına sebep olmuştur. Bunda daha önce de 
ifade edildiği üzere bu dönemde ABD ekonomisinde 
görülen resesyonun payı bulunmaktadır. 1992’de 
AVM açılış sayısı 10 seneden sonra ilk defa 1.000 

seviyesinin altına düşmüş ve bu sayı 2005 yılına kadar 
genel olarak azalarak devam etmiştir. 1991–1996 
döneminde bin kişiye düşen kiralanabilir alan 1.700 
m² seviyesindeyken 1997–2005 döneminde 1.800’ler 
seviyesinde kalmıştır. Bu döneme bakacak olursak 
eğrinin artık dengeli bir pozisyonda seyrettiği 
görülmektedir. 2005 yılı itibariyle bin kişiye düşen 
kiralanabilir alan 1.899 m² olarak gerçekleşmiştir. 

3.2.5. Bin Kişi Başına Düşen Kiralanabilir Alanda 
Büyüme Oranı  

Her iki ülkenin yıllar itibariyle bin kişiye düşen 
kiralanabilir alan büyüme oranları Şekil 9’da 
görülmektedir. 

 

Şekil 9. Yıllar İtibariyle Türkiye ve Amerika'da 1000 Kişiye Düşen TKA’ da Büyüme Oranı 
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Türkiye’nin son 18 senelik durumuna bakıldığında 
büyüme oranının altı defa zirve yaptığı görülmektedir. 
Türkiye, 1000 KBKA bazında en fazla büyümeyi 
1993 ve 1998 yıllarında yaşamıştır. 1993 yılında 
açılan orta büyüklükteki alışveriş merkezleri sektörü 
TKA bağlamında % 67, 1000 KBKA bazında da % 64 
ise büyütmüşlerdir. 1990 ve 1992 yıllarında ise 
herhangi bir büyüme söz konusu olmamıştır.  

1994’te oranın %19,47’ye gerilemesinde ülkedeki 
ekonomik durum da pay sahibidir. 1994’te 
enflasyonun %100’leri aşması, yatırımları da 
etkilemiştir. 1994–1996 döneminde de bu etki devam 
etmiş ve 1000 KBKA oranı % 16,5’lara kadar 
gerilemiştir. 

Eğrinin 1996–1998 döneminde yükselişe geçtiği ve 
1998’de zirveye çıktığı görülmektedir. 1998’de AVM 
sayıları %57 oranında artmış ve bu artışın 
çoğunluğunu orta ve büyük ölçekteki merkezler 
oluşturmuştur. Bunun neticesinde 1000 KBKA 
büyüme oranı % 50 düzeyine çıkmıştır. 1998–2001 
döneminde % 40’lar seviyesinde devam eden büyüme, 
2001 yılında kişi başı milli gelirde % 29’luk azalmaya 
yol açan ekonomik krizden sonra % 11’lere 
gerilemiştir. Bu oranın bu seviyelere düşmesinde 

yapılan yatırımların daha çok küçük ölçekli 
merkezlere yönelik olması da önemli bir faktördür. 

2003–2004 döneminde de açılan alışveriş 
merkezlerinin büyük bir kısmının küçük ölçekli 
merkezler olması, 1000 KBKA büyüme oranını % 7 
düzeyine düşürmüştür. 2005 yılından sonra ise 
büyüme oranı daha da atmıştır. 2007 yılı itibariyle ise 
1000 KBKA bir önceki yıla göre % 30 artmıştır. 
Bunda son yıllarda yapılan AVM yatırımlarının orta 
ve büyük ölçekte AVM’ler yönelik olmasının da etkisi 
vardır. 

ABD’ye baktığımızda 1000 KBKA büyüme oranının 
üç defa pik yaptığı görmekteyiz. Sektör 35 yıllık 
dönemde 1000 KBKA büyümesini en fazla %14,64 ile 
1976 yılında gerçekleştirmiştir. 1970’lerin sonlarına 
kadar dalgalı bir şekilde seyreden büyüme oranları, 
1980’lerin başlarından ortasına kadar azalmıştır. 
1980’de % 5,08 olan büyüme oranı, 1986 yılında 
%1’in altına inmiştir. 1987’de eğrinin yükselişe 
geçtiği görülmektedir. Bunda o yıl sektördeki en fazla 
alışveriş merkezinin açılması başrol oynamıştır. 
1980’lerin sonlarında %5 civarında büyüyen 1000 
KBKA, 1990’larda iyice azalmaya başlamıştır. 
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1993 yılında AVM açılışında önceki yıla göre 300 
adetlik bir azalma yaşanmış bunun sonucu olarak ta 
büyüme oranı ilk defa % 1’lerin altına inmiştir. 
1990’ların sonlarına baktığımızda da oranın % 1’ler 
düzeyinde olduğunu görmekteyiz. 2000 yılına 
gelindiğinde ise büyüme oranının ilk defa negatif 
halde olduğu görülmektedir. 2000 yılında TKA 
bakımından büyüme oranı %2 civarında olmasına 
rağmen, 1000 KBKA büyümesi % -1,38 olarak 
gerçekleşmiştir. Oranın bu seviyeye düşmesinde artan 
ABD nüfusu önemli bir faktördür. Zira 2000 yılında 
ülke nüfusu son yıllar görülmeyecek bir oranda 
yaklaşık % 3,3 artmıştır. Bunun neticesinde 1000 
KBKA büyüme oranı negatif düzeylere inmiştir. 2001 
yılından itibaren oran tekrar pozitif hale gelmiş ancak 
hep %1 seviyesinin altında seyretmiştir. 

Her iki ülkeyi beraber değerlendirecek olursak, 
ABD’nin 1000 KBKA bağlamında büyümeyi 1970–
1980 döneminde (özellikle 1973, 1976 ve 1979 
yıllarında) yaşadığını, 1980–1990 döneminde de 
büyümenin olduğu ancak bu büyümenin azalarak artan 
bir şekilde gerçekleştiğini görmekteyiz. 1990–2000 
dönemi (özellikle 1990’ların başlarında), ülkedeki 
genel iktisadi gelişmeler nedeniyle büyüme 
oranlarının azaldığı yıllar olarak görülmektedir.  

Türkiye’nin 1990–2000 döneminde baktığımızda 
büyümenin 1992–1993 ve 1996–1998 dönemlerinde 
daha hızlı olduğunu görmekteyiz.  

2000 yılı sonrası ABD’ye bakıldığında büyümenin % 
1’lerin altında stabil bir pozisyonda devam ettiği 
görülmektedir. 2000 sonrası Türkiye’de ise özellikle 
2004 yılından sonraki 3 yıllık dönemde eğrinin 
gittikçe yükselen bir trend izlediği görülmektedir. 

3.2.6. Perakende Satışlar 

3.2.6.1. Türkiye’de Perakende Satışlar  

Türkiye’de alışveriş merkezleri, son 20 yıldır ülke 
gündemindedir. Alışveriş merkezleri ABD’de olduğu 
gibi daha başlı başına bir endüstri halinde değildir. 

Dolayısıyla, Türkiye’de alışveriş merkezlerine yönelik 
perakende satış verileri ABD alışveriş merkezleri 
sektöründe olduğu gibi sadece alışveriş merkezlerini 
kapsayıcı nitelikte olmayıp tüm organize perakende 
sektörünü içine alan veriler ve istatistikler şeklinde 
olmaktadır. Bu nedenle ABD alışveriş merkezleri 
sektörü ile Türkiye’deki alışveriş merkezleri sektörü 
satış, ciro, metrekare başına satış vb. parametreler 
bazında birebir karşılaştırılamamaktadır.  

Organize perakende sektörüne ilişkin sektörel 
değerlendirmeler başta AMPD olmak üzere çeşitli 
araştırma ve danışmanlık şirketleri tarafından 
yapılmaktadır. Ancak sektörle ilgili yıllar itibariyle 
satış, ciro, metrekare başına satış ve büyüme oranları 
vb. parametreleri zaman serileri şeklinde elde etmek 
mümkün olamamaktadır. Zira sektöre ilişkin 
istatistikler son birkaç yıldır düzenli olarak tutulmaya 
başlanmıştır. Bu bağlamda bu bölümde AMPD ve 
Nielsen’in ortak olarak hazırladığı organize 
perakendeye yönelik endekslerden yararlanılmıştır.  

Şekil 10’da 2006–2007 yıllarına ait ciro endeksi yer 
almaktadır. Endeks, organize perakende sektörünün 
büyümeye devam ettiğini göstermektedir. AMPD-
Nielsen endeksine göre organize perakende sektörü, 
2007 Aralık ayında, daha önceki aylara nazaran, 
görece düşük bir hızla büyümüştür. Aralık ayında ciro 
rakamı, bir önceki yıla nazaran yüzde 9,6 oranında 
artmıştır. Aylık ciro artış oranları şu şekilde 
gerçekleşmiştir (AMPD ve Nielsen, 2008:2);  

• Temmuz: % 12,3 

• Ağustos: % 14,7 

• Eylül: % 18,0 

• Ekim: % 8,7 

• Kasım: % 14,0 

• Aralık: % 9,6 

 

Şekil 10. 2006–2007 Yılları Ciro Endeksi 

 
Kaynak: AMPD ve Nielsen (2008:2) 

 

Şekil 11, 2007 yılındaki özel tüketim harcamaları ve organize perakende ciro artışları göstermektedir. 
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Şekil 11. Özel Tüketim Harcamaları ve Organize Perakende Ciro Artışları 

 
Kaynak: AMPD ve Nielsen (2008:3) 
 
Endekse göre Aralık verileriyle birlikte, sektörün 2007 
yılı 4. çeyrek ciro artış oranı yüzde 10,6 olarak 
gerçekleşmiştir. Organize perakendenin yıllık ciro 
büyümesi % 10 olarak gerçekleşmiştir. Endeks 
organize perakendenin ortalama büyümenin üzerinde 
performans ortaya koyduğunu açıklamaktadır. Endeks 
aynı zamanda organize perakendenin toplam içindeki 
payını arttırmaya devam ettiğini göstermektedir. 
Sektörün özellikle 2007’nin 2. ve 3. çeyreklerinde 
gösterdiği yüksek büyüme dikkat çekmiştir. Sektörün, 
2007 yılının tüm çeyreklerinde özel tüketim 
harcamalarının üzerinde bir büyüme kaydetmesi, 
organize kesimin payının arttığı anlamına gelmektedir 
(AMPD ve Nielsen, 2008:3).  

3.2.6.2. ABD’de Perakende Satışlar 

ICSC (Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi), 
ABD alışveriş merkezlerindeki satışlara genel olarak 
inclined sales adını vermektedir. Bu terimden 
kastedilen satış kapsamına genel perakende ürünleri, 
giyim, mobilya, elektronik eşyalar, sağlık-kişisel 
bakım eşyaları, yiyecek-meşrubat, inşaat yapı 
malzemeleri ve bahçe ekipmanları girmektedir. ABD 
alışveriş merkezlerinde perakende satış, bu 
merkezlerden alışveriş yapan yetişkin sayısı ve bu 
merkezlerdeki istihdama ilişkin bilgiler Tablo 5’te 
gösterilmiştir.  

Tablo 5. ABD Alışveriş Merkezlerinde Satışlar, 
İstihdam ve Müşteri Sayıları  

Yıllar Perakende 
Satışlar ($) 

Alışveriş Yapan 
Yetişkin Sayısı 

(milyon/ay) 

AVM'lerde 
Çalışan Sayısı 

2000 1.764.000.000.000 196,6 10.746.400 

2001 1.830.700.000.000 199,3 10.860.700 

2002 1.808.900.000.000 185,8 12.455.425 

2003 1.882.700.000.000 187,6 12.367.953 

2004 2.001.200.000.000 188,7 12.492.950 

2005 2.116.500.000.000 190,8 12.676.920 

Kaynak: International Council of Shopping Centers 

(08.05.2008) 

Tablodan da görüldüğü üzere ABD alışveriş 
merkezlerinde 2005 yılı itibariyle 2,16 trilyon dolar 
satış (inclined sales) gerçekleşmiştir. Bu satışlara 
ilişkin büyüme oranları Şekil 12’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 12. ABD Alışveriş Merkezlerindeki Satışların Büyüme Oranları 
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Grafiğe göre 2001 yılında bir önceki yıla göre % 
2,44’lük bir büyüme sağlanmıştır. Bunda bir önceki 
yıla göre alışveriş yapan yetişkin sayısında ayda 
ortalama 3 milyon kişilik bir artışın etkisi söz 
konusudur. Satış büyüme oranı 2002 yılında negatif 
düzeye inmiştir. 2002’de gerçekleşene oran % -1,19 
‘dur. Orandaki bu ciddi düşüşün nedenleri arasında 

özellikle 11 Eylül saldırılarının Amerikan halkı 
üzerinde yarattığı olumsuz etki de bulunmaktadır. Zira 
2002 yılında alışveriş merkezlerinden alışveriş yapan 
yetişkin sayısı 2001 yılına göre % 6,77 oranında 
azalma göstermiştir. 

2003 yılında merkezlerden alışveriş yapan yetişkin 
sayısı ay bazında yaklaşık 2 milyon kişi artmış ve 
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satışlar % 3,05 oranında artmıştır. 2004 yılında 
AVM’lerden alışveriş yapan tüketici sayısının artışına 
paralel olarak satışlar da artmaya devam etmiştir. 
Satışlar 2004 yılında % 5,26 artmıştır. 2006 yılında ise 
satış büyüme oranı % 4,78 olarak gerçekleşmiştir. Bu 
düşüşün nedenlerine bakacak olursak, enflasyon ve 
kişi başı milli gelir rakamları ile ilinti kurulabilir. 
2006 yılında kişi başı milli gelir artışında azalma, 
enflasyon oranında da artış görülmüştür. Kişi başı 
milli gelir 2005’te % 5,14 artarken 2006’da % 4,93 

artmıştır. Enflasyon 2004 yılında % 2,68 iken 2005’te 
% 3,39’a yükselmiştir. 

2000–2005 dönemi metrekare başına satış bağlamında 
değerlendirildiğinde 2000 yılında 3.409 $/m², 2001 
yılında 3.469 $/m², 2002 yılında 3.374 $/m², 2003 
yılında 3.458 $/m², 2004 yılında 3.620 $/m² ve 2005 
yılında ise 3.759 $/m² şeklinde gerçekleşmiştir.  

Metrekare başına satışa ilişkin büyüme oranları Şekil 
13’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 13. ABD Alışveriş Merkezlerin Metrekare Başına Satış Büyüme Oranları 
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Grafiğe göre 2001 yılında metrekare başına satışlar % 
1,77 oranında artmıştır. 2002 yılında ise % -2,73 
olarak gerçekleşmiştir. Bunda 11 Eylül saldırıları 
önemli bir etken olmuştur. Zira alışveriş yapan 
yetişkin sayısında ciddi azalma yaşamıştır. Ayrıca kişi 
başı milli gelir artışında da azalma meydana gelmiştir. 
Alışveriş yapan yetişkin sayısında bir önceki yıla göre 
ayda yaklaşık 1,8 milyonluk artış, metrekare başına 
satışları % 2, 48 arttırmıştır. Büyüme oranının zirve 
yaptığı yıl 2004 yılıdır. 2004 yılında kişi başına düşen 
gelir % 5,14 büyümüştür. Ayrıca AVM’lerden 
alışveriş yapan sayısı yıllık olarak yaklaşık 12 milyon 
kişi artmıştır. 2005 yılında ise büyüme oranı % 3,84’e 
düşmüştür. Bu düşüşte enflasyondaki artış, kişi başı 
milli gelir artışında azalma ve toplam kiralanabilir 
alanın % 1,85 gibi düşük bir düzeyde artması rol 
oynamıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın temel sorunsalını, gelişmiş bir ülkenin 
alışveriş merkezi sektörü ile gelişmekte olan bir 
ülkenin alışveriş merkezi sektörünün, sektör yaşam 
eğrisi boyutu ile karşılaştırılıp, her iki ülke sektörünün 
sektörel evrim içerisinde hangi aşamada olduklarını 
belirlemek ve dolayısıyla her iki ülkenin alışveriş 
merkezleri bağlamındaki sektörel gelişimlerinin 
incelenmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda 
araştırmanın sorunsalı ile alakalı olarak çeşitli 
sonuçlara ulaşılmış ve buna ilişkin çeşitli öneriler 
getirilmiştir. 

Çalışmada Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 
alışveriş merkezleri sektörel bazda incelenip 
karşılaştırılmıştır. Ancak bu karşılaştırmalar, eldeki 
parametreler bağlamında yapılmıştır. Bu nedenle, 
ABD ve Türkiye’nin alışveriş merkezleri sektörlerinin 
sektör evrimi içerisindeki pozisyonları bu parametreler 
çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Çalışma, Türkiye ve ABD alışveriş merkezlerine 
ilişkin farklı kaynaklardan elde edilen ikincil verilerin 
analizi ve sektörlerin bazı parametreler çevresinde 
incelenerek kıyaslanması şeklinde gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışmanın kısıtlılıkları bulunmaktadır. Çalışmanın 
en önemli kısıtlılığı, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki sektöre ilişkin bazı verilerin 
Türkiye’deki sektörde birebir karşılığının 
olmamasıdır. Bu nedenle analizler sınırlı sayıda 
parametreye dayanmaktadır. Ayrıca alışveriş 
merkezleri ve AVM sektörüne ilişkin daha detaylı 
analizler yapabilmek için tüketici ihtiyaçları, tüketici 
davranışları, rekabet koşulları, arz-talep koşulları gibi 
unsurlar da göz önüne alınmalıdır. Ancak veri elde 
etmedeki zorluklar sebebiyle sektörlerin tam 
anlamıyla analizini mümkün kılacak bu parametreler 
göz ardı edilmiştir.  

Kullanılan parametreler çerçevesinde sektörlerin 
gelişim seyirlerine ilişkin çeşitli grafikler 
oluşturulmuştur. Oluşturulan grafikler çerçevesinde 
her iki ülke sektörünün yıllar itibariyle seyirlerine 
bakıldığında, ABD alışveriş merkezi sektörünün 
olgunluk, Türkiye’deki sektörün ise henüz büyüme 
aşamasında olduğu görülmüştür. 

Türkiye’deki alışveriş merkezleri, sektörel bazda 
ABD’nin gerisinde bir aşamada görünmektedir. Zira 
ülkemiz modern anlamdaki alışveriş merkezine 
ABD’den yıllar sonra kavuşmuştur. Ancak Türk 
alışveriş merkezi, sektör evrimi itibariyle gelişim 
aşamasında ilerlemekte ve gelişim hızı itibariyle de 
oldukça hızlı bir yükseliş trendi izlemektedir. Bunun 
çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler arasında 
Türkiye’nin hızla büyüyen, yeniliklere ve dışa açık 
ekonomisi, gittikçe modernleşen sosyal yapısı, 
değişen tüketim alışkanlıkları ve tüketici tercihleri ile 
özellikle genç bir nüfusa sahip olması bulunmaktadır. 
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Sektör yaşam eğrisi bağlamında ABD alışveriş 
merkezlerinin sektörel evrimlerine bakıldığında bin 
kişi başına düşen kiralanabilir alan, yıllar itibariyle 
alışveriş merkezi açılış sayıları, büyüme oranları vb. 
birçok parametre nedeniyle olgunluk aşamasında, 
hatta bu aşamanın sonlarına doğru ilerlediği 
görülmektedir. ABD, alışveriş merkezi sektörleri 
içerisinde öncü konumunu koruyor gibi görünebilir. 
Ancak yakın gelecekte de gerileme aşamasına 
girebileceği gözlenmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde alışveriş 
merkezlerinin yıllar itibariyle artışı diğer bir ifadeyle 
büyüme oranı 1970’li yıllarda %10-%12 iken, bugün 
bu oran % 2’nin altındadır. Bu oran son 5 yıldır 
istikrarlı bir şekilde %2’nin altında devam etmekte ve 
ileriki yıllarda da böyle devam edeceği 
öngörülmektedir. Bu da olgunluk aşamasında 
‘büyüme ya hiç yoktur ya da çok düşük seviyededir’ 
prensibi ile örtüşen bir durum olup artık sektörün 
doygunluğunu tamamlamak üzere olduğuna bir 
işarettir. 

Türkiye’ye bakacak olursak alışveriş merkezi tarihi 
her ne kadar 1400’lü yıllarda faaliyete geçen 
Kapalıçarşı’ya kadar dayansa da Türkiye’nin modern 
anlamdaki ilk alışveriş merkezine ABD’den yaklaşık 
30 yıl sonra kavuştuğu görülmektedir. Ülkemizdeki 
ilk alışveriş merkezi de ABD’deki bir alışveriş 
merkezi örnek alınarak yapılmıştır. 

Türkiye’de AVM yatırımları özellikle 2000’li 
yıllardan beri yoğun olarak devam etmektedir. Sektör 
genel anlamda büyüme aşamasındadır. Ancak yerel 
bazda bakıldığında, sektör bazı bölgelerde doyuma 
ulaşmıştır.  

Türkiye’de devam eden yoğun yatırımlar nedeniyle 
önümüzdeki dönemde alışveriş merkezlerine yönelik 
ciddi rekabet beklenmektedir. Bu nedenle, alışveriş 
merkezlerinin konsept olarak farklılaşmaları 
gerekmektedir. 

AVM’ler için lokasyon hayati derecede öneme 
sahiptir. AVM’nin konumlandırılması ne kadar iyi 
olursa başarı şansı da o ölçüde yükselecektir. Bu 
bağlamda açılması düşünülen alışveriş merkezleri 
açısından lokasyon ve mimari yapı gibi unsurlarda çok 
dikkatli olunmalıdır. Alışveriş merkezlerinin başarılı 
olabilmeleri için uygun lokasyon seçiminin yanı sıra 
doğru konsept ve alanında en iyi perakendecileri 
bünyelerinde barındırmaları da gerekmektedir. 

AVM yatırımına girişilmeden önce yatırımın 
yapılacağı bölgenin nüfus dağılımı, bölge halkının 
iktisadi alım gücü, yaşam tarzları, bölgedeki genel 
perakende yapısı vb. hususlar iyi şekilde etüt edilmeli 
ve yatırımlar, bu hususlar göz önüne alınarak 
yapılmalıdır. Zira ciddi fizibilite çalışmaları 
yapılmadan açılan alışveriş merkezlerinde yatırımın 
geri dönüşü zora girebilir. 

Türk alışveriş merkezlerinin büyüme süreçlerini 
geliştirmeleri ve sektör olgunluk aşamasına girdiğinde 
bunu devam ettirmeleri için uluslararası standartlara 
uyma noktasında taviz vermemeli, pazarlama ve 

tutundurma politikalarında farklılıklar yaratmalı veya 
yaratmaya devam etmeli, özellikle mağaza karmasını 
ve yönetim biçimlerini optimal şekilde kurgulamalıdır.  

Ülkemizde farklı konseptleri deneyen alışveriş 
merkezi sayısı azdır. Bazı alışveriş merkezlerinde 
yemek alanlarına (food court) yönelik vurgu öne 
çıkarken, bazılarında ise pazaryeri ön plandadır. Diğer 
merkezlerin de farklı konseptler yaratmaları 
gerekmektedir.  

Alışveriş merkezlerinde mağaza karmasına özellikle 
dikkat edilmeli, alışveriş merkezinin konsepti ve 
kimliğiyle mağaza karması örtüşmelidir. Alışveriş 
merkezi yönetimlerinin de verimli çalışma konusuna 
özen göstermeleri ve farklılık yaratacak faaliyetlerde 
bulunmaları gerekmektedir. Zira önümüzdeki 
dönemde rekabetin, sadece alışveriş merkezleri 
arasında değil, bu merkezlerin yönetimleri arasında da 
yaşanacağı öngörülmektedir. Ayrıca, alışveriş merkezi 
yönetimlerinin kiralama yaparken, ürün-mağaza 
karmasına da özen göstermeleri gerekmektedir. 

Bu çalışmayla farklı gelişmişlik düzeyine sahip iki 
ülkenin sektörleri incelenip karşılaştırılmıştır. Bundan 
sonraki çalışmalarda Türkiye ile benzer ölçekteki 
ülkeler karşılaştırılabilir. Aynı şekilde, benzer 
gelişmişlik düzeyine sahip farklı ülkeler de sektörel 
bazda incelenip karşılaştırılabilir. Ayrıca bundan sonra 
bu konu ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda 
alışveriş merkezlerinin gelişimine etki eden faktörler 
ile alışveriş merkezlerindeki yapısal değişim 
derinlemesine incelenebilir. 
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Özet: İşletmelerin pazar merkezli olup olmadıkları konusunda bir çok bilimsel araştırma yapılmış, fakat 
ihracat pazarlamasına yönelik çalışmalar kısıtlı kalmıştır. Literatür taraması sonucu işletmelerin “ihracat 
pazar odaklılığını (export market orientation)” ölçmek amacı ile farklı kültürlerde uygulanan Cadogan et.al 
(1999) tarafından geliştirilen ölçüm aracı en güvenilir olarak bulunmuş ve bu çalışmada da ölçüm aracı 
olarak kullanılmıştır.  

Ayrıca literatürde ucuz iş gücünden dolayı uluslararası tekstil üreticileri için fason üretim yapan 
Bangladeş’te tekstil işletmelerinin ihracat pazarlama faaliyetlerine yönelik herhangi bir çalışmaya 
rastlanmamıştır.  

Çalışma, yapılan literatür taraması sonucunda ortaya çıkan ihracat pazarlaması faaliyetlerini belirleyen dört 
boyut üzerine yoğunlaşmıştır. “İhracat bilgisinin oluşturulması”, “ihracat bilgisinin ortaya çıkarılması”, 
“ihracatta karşılıklılık” ve pazarlama faaliyetlerinde önemli rol oynayan “koordinasyon mekanizması” 
boyutlarıdır.  

Çalışmanın temel amacı Bangladeş’teki tekstil işletmelerinin “ihracat odaklı pazar” faaliyetlerini ölçmek ve 
toplanan veriler ışığında bu işletmeler için uzun vadeli ihracat pazarlama faaliyetlerine ışık tutmaktır. 
Böylece söz konusu işletmelerin ihracat pazarlama stratejileri geliştirilirken dikkat etmeleri gereken 
faktörler de ortaya çıkarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pazar odaklılık, ihracat pazarlaması, Bangladeş 

 

EXPORT ORIENTED MARKETING ACTIVITIES FOR TEXTILE SECTOR: 
CASE OF BANGLADESH 

Abstract: There have been various studies carried out aimed at measuring the level of market orientation 
of companies from different sectors. However few studies had been carried for understanding the export 
marketing activities. The scale used by Cadogan et.al (1999) was adopted by the authors, where this scale 
was already used in different cultural environments.  

On the other hand the authors did not meet any study regarding the export marketing activities in textile 
sector of Bangladesh. 

This study focused on four dimensions aiming to measure the export market orientation level of the textile 
companies in Bangladesh, where these dimensions are “export market intelligence generation”, “export 
market intelligence dissemination”, export market intelligence responsiveness” and “coordination 
mechanism”. 

Basic aim of this study is to measure the export marketing activities and enlighten the long run strategies 
for Bangladesh.  

Keywords: Market orientation, export marketing, Bangladesh 
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Giriş 

İşletmelerin pazar merkezli olup olmadıkları 
konusunda şimdiye kadar birçok bilimsel araştırma 
yapılmış, ancak ihracat pazarlamasına yönelik 
çalışmalar kısıtlı kalmıştır. Literatür taraması sonucu 
işletmelerin “ihracat odaklı pazar (export market 
orientation)” ile ilgili olarak  Cadogan vd. (1999) 
tarafından geliştirilen ölçüm aracı en güvenilir olarak 
bulunmuş ve bu çalışmada da ölçüm aracı olarak 
kullanılmıştır. Literatür incelendiği zaman “ihracat 
odaklı pazar (export market orientation)” ile ilgili 
yapılan çalışmaların çok sınırlı olduğu ve literatürde 
bu konu ile ilgili önemli bir açığın söz konusu olduğu 
ayrıca tespit edilmiştir. Son dönemlerde rekabetin 
yoğun olarak yaşandığı tekstil endüstrisinde gerek 
firmalar gerekse ülkeler kendilerine rekabet avantajı 
sağlayabilmek amacı ile çeşitli enstrümanlar 
kullanmaya çalışmaktadırlar. Ülkeler bazında alınan 
koruyucu önemler yanında rekabet avantajı 
sağlayabilmek amacı ile büyük ve çok uluslu 
işletmeler ürettikleri tekstil ürünlerini daha kaliteli 
hammadde kullanarak ve en düşük maliyetle üretmeye 
çalışmaktadırlar.  Bu bağlamda işletmeler ucuz iş gücü 
ve ucuz ve kaliteli hammaddeye sahip ülkelere 
yönelmekte, gerek buralarda kurdukları fabrika 
gerekse o ülkelerdeki yerli üreticilere fason üretim 
yaptırma yönünü gitmektedirler.  

Ucuz iş gücünden dolayı uluslararası tekstil üreticileri 
için fason üretim yapan ve ekonomisine büyük katkı 
sağlayan Bangladeş’te tekstil işletmelerinin ihracat 
pazarlama faaliyetlerine yönelik literatürde herhangi 
bir çalışmaya da rastlanmamıştır.  

Bangladeş kısa zamanda tekstil sektöründe gelişme 
sağlamış ve son yirmi yılda tekstil ihracatı yapan 
ülkeler arasında en hızlı gelişim sağlayan ülke 
durumuna gelmiştir. Bu gelişimin nedenlerinden birisi 
de Avrupa Birliği’nin giyim eşyası ithalinde bu ülkeye 
ayrıcalıklı davranması, diğeri nedeni ise Amerika 
Birleşik Devletleri’nin de Bangladeş’ten ithal ettiği 
giyim eşyaları için uyguladığı kotayı artırmasıdır. 

Bangladeş’in 1990 yılında 0.9 milyar Amerikan doları 
olan tekstil ihracatı 1998 yılında 3.5 miyar Amerikan 
dolarına, 2003 yılında 4.9 milyar Amerikan doları ve 
2007 Haziran ayı verilerine göre 9.2 milyar Amerikan 
dolarına çıkmıştır. Ayrıca, tekstil endüstrisi 
Bangladeş’teki toplam çalışan nüfusun %45’ini 
oluşturmakta ve tekstil endüstrisi Bangladeş’in toplam 
milli gelirinin %5’ini sağlamaktadır (Afp, 2007). 

Çalışmanın Amacı 

Özellikle son yirmi yıl içerisinde tekstil ihracatı yapan 
ülkeler arasında önemli bir çıkış yapan Bangladeş’in 
tekstil ihracat pazarlama odaklılığının tespit edilmesi 
ve bunu oluşturan boyutlar ile olan ilişkisinin ortaya 
konulmasının Türkiye gibi tekstil sektöründe 
karşılaştırmalı avantajları olan, ancak kısıtlama ve 
kotalardan dolayı arzulanan ihracat seviyesine 
ulaşamayan bir ülke için Bangladeş’teki bu çalışmanın 
bir örnek oluşturacağı öngörülmektedir. Elde edilecek 
bulgular ve önerilerin Türkiye’nin tekstil sektörünün 
ihracat odaklılığı modelinin belirlenmesi amacı ile 
yapılacak olan ileriki çalışmalar açısından yardımcı 
olacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın temel amacı Bangladeş’teki tekstil 
işletmelerinin “ihracat odaklı pazar” faaliyetlerini 
ölçmek ve toplanan veriler ışığında bu işletmeler için 
uzun vadeli ihracat pazarlama faaliyetlerine ışık 
tutabilmektir. Böylece söz konusu işletmelerin ihracat 
pazarlama stratejileri geliştirilirken dikkat etmeleri 
gereken faktörler de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Çalışma yapılan literatür taraması sonucunda ortaya 
çıkan ihracat pazarlaması faaliyetlerini belirleyen dört 
boyut üzerine yoğunlaşmıştır. Bu boyutlar; “İhracat 
bilgisinin oluşturulması”, “ihracat bilgisinin ortaya 
çıkarılması”, ve “ihracat bilgisinde karşılıklılık” ile 
pazarlama faaliyetlerinde önemli rol oynayan 
“koordinasyon mekanizması” dır. Araştırmamızın 
temelini oluşturan bu dört boyut çalışmamızın 
kavramsal modelini de meydana getirmektedir. (bkz. 
Şekil 1) 

 

Şekil 1: Kavramsal Model 
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“İhracat bilgisinin oluşturulması” değişkeni 11, 
“ihracat bilgisinin ortaya çıkarılması” 18 ve 
“ihracatta karşılıklılık” 17, “koordinasyon 
mekanizması” boyutu da 25 yargı cümlesi ile 
ölçülmüştür. Kavramsal modelde kullanılan 
değişkenlerin geçerliliği farklı kültürlerde yapılan 
çalışmalar ile de test edilmiştir. Araştırma 
modelindeki değişkenlerin geçerliliği İngiltere ve 
Hollanda’da ihracat faaliyeti yapan işletmeler ile 
yapılan araştırmalarda da kullanılarak test edilmiştir. 
(Cadogan vd., 1999). Ayrıca bu ölçek Türkiye’deki 
tekstil işletmelerinin ihracat odaklılığı ile ihracat 
performansı arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacı ile 
de kullanılmıştır (Akyol, A. ve Agehurst, G. 2003). 

Pazar – Öğrenme Odaklılık 

İşletme kültürü incelenirken, Desphande ve Webster 
(1989) işletmelerin öğrenen varlıklar olduklarını 
saptamışlardır. Dolayısı ile çalışanların kazandıkları 
bilgiler işletmelere aktarılmakta ve daha sonra gelen 
çalışanlar tarafından kullanılabilmektedirler (Axinn, 
C.N., vd., 1994).  

Sinkula J.M. (1997) örgütsel değerlerin, pazardaki 
bilgiyi ele alış şeklinin ve genel olarak örgütsel 
davranışın birbirleri ile etkileşim içerisinde olduğunu 
saptamıştır.  

Son yıllarda, işletmelerin pazar odaklı davranışlarını  
ölçebilmek amacı ile çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. 
İşletmenin pazar odaklı olmasının işletmenin 
performansını olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. 
Liu (1995) pazar odaklılığını “Müşteri isteklerini 
belirleyip bunlar üzerine yoğunlaşabilme ve 
müşterilere rakip işletmelerden farklı ürünler 
sunabilmedir” şeklinde tanımlamaktadır. Bunun 
yanında pazar odaklılık müşteri isteklerini, pazarlama 
çevresini etkileyen etmenleri ve rakiplerin zayıf ve 
güçlü yönlerini anlamaktır (Akimova, 2000). Slater ve 
Narver (1998) ise pazar odaklı olmayı işletme 
kültürünün müşteriler için en etkin hareket içine 
girmesi olarak tanımlamakta ve üç davranışsal bileşen 
(müşteri odaklılık, rakip odaklılık ve fonksiyonlar 
arası koordinasyon) üzerine yoğunlaşmaktadırlar. 
Diğer yandan Kohli ve Javorski (1990) pazar 
odaklılığını “Pazar ile ilgili bilginin (istihbaratın) 
organizasyon geneline (bölümler arasında) yayılması, 
müşterilerin şu andaki ve gelecekteki ihtiyaçlarının 
anlaşılması ve işletme genelinde bu bilgiye karşılık 
verilebilmesi” olarak tanımlamaktadırlar. Avlonitis ve 
Gounaris (1999, ss.1004-1005) de pazar odaklılığın, 
işletmenin temel felsefesi olması gerektiğini 
belirtmektedirler. Langarek (2003) pazar odaklı 
işletmeyi konumlandırma avantajını kullanarak 
müşterilerin algıladıkları faydayı rakiplere göre 
artırabilme olarak tanımlamaktadır.  

Pazar odaklılık yönündeki çalışmalarda işletmelerin 
yerel faaliyetlerine yoğunluk verilmiştir. İşletmenin 
Pazar odaklı davranabilmesi ile uluslararası 
faaliyetleri arasındaki ilişkiyi inceleyen sistemli bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. 

Kavramsal Model’deki Değişkenler 

Araştırmanın amacında da belirtildiği üzere 
Bangladeş’teki tekstil işletmelerinin  “ihracat odaklı 
pazar” faaliyetleri, bu faaliyetler üzerinde belirleyici 
olabilecek “İhracat bilgisinin oluşturulması”, “ihracat 
bilgisinin ortaya çıkarılması”, “ihracat bilgisinde 
karşılıklılık” ile pazarlama faaliyetlerinde önemli rol 
oynayan “koordinasyon mekanizması” boyutları ele 
alınmıştır.  

“İhracat bilgisinin oluşturulması”: Cadogan, 
Diamantopoulos ve Mortanges (1999) yaptıkları 
çalışmada ihracat faaliyetini başlatabilecek bilgilerin 
işletmede oluşturulması için dış pazardaki müşterilere 
yönelik pazar araştırması, ihracat teşvikleri, ihracat 
bilgileri olması gerektiğini saptamışlardır. İhracat 
bilgisi işletmenin ihracat bölümünde çalışanlar ile 
diğer bölümlerde çalışanların aralarındaki bilgi akışı 
ile oluşabilmektedir. 

“İhracat bilgisinin ortaya çıkarılması”: İhracat 
bilgisinin ortaya çıkarılması, dış pazardaki müşteriler, 
rakipler veya işletmeyi etkileyen çevresel faktörlere 
yoğunlaşan dış pazar bilgisinin paylaşılması ile 
mümkün olmaktadır (Cadogan, Diamantopoulos ve 
Mortanges, 1999). İhracat bilgisi, işletmenin ihracat 
bölümünde çalışanlarının kendi aralarında ve ihracat 
bölümünde çalışanlar ile diğer bölümler (AR-GE, 
pazarlama) arasında paylaşılması ile ortaya 
çıkabilmektedir. 

“İhracat bilgisinde karşılıklılık”: bu boyutta ise, 
oluşturulan ve ortaya çıkan ihracat bilgisinin işletme 
çalışanlarının karşılık gösterip, gelen bilgiyi 
kullanabilme aşamasına gelebilmesidir.  

“Koordinasyon mekanizması”: son boyut olan 
koordinasyon mekanizması ise işletme kültürüne bağlı 
olarak, işletme içerisinde iletişim ve birbirini anlama, 
sorumluluk, işbirliği ve yardım kavramlarından 
oluşmaktadır (Cadogan, Diamantopoulos ve 
Mortanges, 1999). 

Araştırma Sorunsalları 

Araştırmamızın birinci sorunsalında “ihracat tecrübesi 
ile işletmenin ihracat pazarlaması faaliyetleri” 
arasında ilişki aranmıştır. Pazarlama çevresinde 
bulunan veya pazarlama çevresini oluşturan etmenlere 
karşılık verebilmek için pazar merkezli ihracatçılar 
pazarlama bilgisini oluşturabilmeli, ortaya çıkarmalı, 
karşılık vermeli ve tümünü koordine edebilmelidir 
(Diamantopoulos ve Souchon, 1999). 

Araştırmamızda incelemeye değer bulduğumuz diğer 
bir sorunsal ise işletmenin iç pazardaki tecrübesi ile 
ihracat faaliyetleri arasında ilişki olup olmadığıdır. 

Ayrıca yapılan regresyon analizi ile ihracat 
odaklılığını belirleyen dört boyutun oluşturduğu 
model ortaya konulmuştur. 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu amaçla Bangladeş’teki tekstil işletmeleri ile yüz 
yüze görüşme  yöntemi kullanılmıştır. Örnekleme 
yöntemi olarak ise kolayda örnekleme yöntemi 
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kullanılmıştır. Çalışma Bangladeş’te tekstil alanında 
çalışan ve ihracat yapan kayıtlı işletmelere yönelik 
olarak 2007 yılında yapılmıştır. Bangladeş’te kayıtlı 
bulunan ve ihracat yapan toplam 258 tekstil 
işletmesinden 98 işletmenin pazarlama 
faaliyetlerinden sorumlu yöneticisinden anketi yapma 
yününde olumlu cevap alınmıştır. Ancak 92 tekstil 
işletmesinden sağlıklı veriler elde edilebilmiş ve 
çalışma analizine dahil edilebilmiştir. 

Orijinal ölçek İngilizce dilinde olup bu Bangladeş’te 
kullanılan yerel dili ve İngilizce diline hakim bir 
uzman tarafından çevri yapılarak anket formu 5 
işletme üzerinde pilot çalışma yapıldıktan sonra anket 
formuna son hali verilmiştir. Çalışmada işletmelerin 
ihracat pazarlama faaliyetleri oluşturan dört ana 
boyutla ilgili yargı cümleleri 7’li Likert ölçeği 
kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca, çalışmaya katılan 
işletmelerin ihracat odaklılık seviyelerini belirlemek 
amacı ile bir yargı cümlesi 5’li Likert ölçeği 
kullanılarak cevaplayıcılara yönlendirilmiştir. 

Çalışmanın amacı kapsamında, kullanılan toplam dört 
boyut, çeşitli istatistiksel testler kullanılarak, 
çalışmanın amacı doğrultusunda geliştirilen hipotezler 
test edilmiş ve sonuçları tartışılmıştır. 

Analiz Bulguları 

Cevaplayıcı İşletmelerin Profili 

Araştırmaya katılan işletmelerin genel özellikleri 
hakkında da bilgiler toplanmış ve bu bilgiler Tablo 
1’de özetlenmiştir. Bu tabloda araştırmaya katılan 
işletmelerin kaç yıldır faaliyette olduğu, kaç yıldır 
ihracat yaptığı ve toplam üretimdeki ihracat payları 
bilgileri yer almaktadır. 

Tablo 1: İşletmelerin Faaliyette olduğu Yıl, Kaç 
Yıldır ihracat yaptığı ve Toplam üretimlerindeki 
ihracat oranı. 

Faaliyette olduğu YIL Adet Oran (%) 
1 – 5 Yıl arası 6 6.5 
6 – 10 Yıl arası 53 57.6 
11 – 15 Yıl arası 27 29.3 
16 – 20 Yıl arası 6 6.5 
Toplam 92 100 

Kaç Yıldır İhracat 
Yapıyor 

Adet Oran (%) 

1 – 5 Yıl arası 14 15.2 
6 – 10 Yıl arası 55 59.8 
11 – 15 Yıl arası 19 20.7 
16 – 20 Yıl arası 4 4.3 
Toplam 92 100 

İşletmenin İhracat  
Oranı 

Adet Oran (%) 

%65 – 70 3 3.3 
%71 – 75 2 2.2 
%76 – 80 12 13.0 
%81 – 85 61 66.3 
%86 – 90 14 15.2 
Toplam 92 100 

Tablo 1’den de görüleceği üzere çalışmaya katılan 
işletmelerin %57.6’sı 6 – 10 yıl arası faaliyet 
göstermektedirler. 

İşletmelerin ihracat pazarlaması alanında tecrübelerini 
öğrenebilmek amacı ile kaç yıldır ihracat yaptıkları 
bilgisi de sorulmuştur. 

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere işletmelerin büyük 
çoğunluğu (%59.8’sinin) 6 il 10 yıl arası ihracat 
yapmaktadırlar. İhracatta 1 ile 5 arası ihracatta faaliyet 
gösteren, en az tecrübeli olan işletmelerin oranı ise 
%15.2’dir. 

Güvenilirlik Analizi 

Analiz kapsamına alınan değişkenler araştırma 
yönteminde açıklandığı ve şekilde 1’de gösterilen 
kavramsal modeldeki gibi temelde dört boyutta 
(“İhracat bilgisinin oluşturulması”, “ihracat bilgisinin 
ortaya çıkarılması”, “ihracat bilgisinde karşılıklılık” 
ve “koordinasyon mekanizması”) toplanmıştır. 
Kavramsal modeldeki boyutların her biri ve tüm 
değişkenler için güvenilirlik istatistiksel testi yapılmış 
ve Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. 

“İhracat bilgisinin oluşturulması” boyutunda yer alan 
11 yargı cümlesi için yapılan güvenilirlik testinde 
güvenilirlik katsayısı 0.7181 olarak bulunmuştur. 
“İhracat bilgisinin ortaya çıkarılması” boyutundaki 
18 yargı cümlesi Cronbach alfa katsayısı 0.8530, 
“ihracat bilgisinde karşılıklılık” boyutundaki 17 yargı 
cümlesi katsayısı 0.9530 ve “koordinasyon 
mekanizması” boyutundaki 25 yargı cümlesinin 
katsayısı ise 0.9133 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, her 
dört boyuttaki tüm yargı cümleleri (71 yargı cümlesi) 
için de güvenilirlik testi yürütülmüş ve güvenilirlik 
katsayısı 0.8911 olarak bulunmuştur. Cronbach alfa 
güvenilirlik katsayısı 0.6 – 0.7 arası olan boyut 
güvenilir, katsayı 0.7 değerinden büyük olanlar ise 
güvenilirliği yüksek olarak tanımlanmıştır (Hair vd., 
2006).  

Tablo 2: Kavramsal Model Boyutlarının Güvenilirlik 
Değerleri 

Boyutlar Alfa 
İhracat bilgisinin oluşturulması 
(İBO) 

0.7181 

İhracat bilgisinin ortaya çıkarılması 
(İBOÇ) 

0.8530 

İhracat bilgisinde karşılıklılık (İBK) 0.9530 
Koordinasyon mekanizması (KM) 0.9133 
Tüm Boyutlar 0.8911 

Tablo 2’den de görüldüğü üzere kavramsal 
modelimizi oluşturan tüm boyutların güvenilirlik 
katsayıları (alda değerleri) Nunally’nin (Shannon ve 
Davenport, 2001) kabul edilebilir sınırı olan 0.70’in 
üzerindedir. Bu nedenle çalışmamızda, her bir boyutu 
oluşturan herhangi bir yargı cümlesi çıkarılmamıştır. 
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Çalışma Hipotezleri 

Çalışmanın birinci sorunsalını test edebilmek amacı 
ile aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H1: İşletmenin ihracat tecrübesi (ihracat yaptığı yıl 
sayısı) ile ihracat pazarlama faaliyetleri (Dört boyut) 
ile pozitif bir ilişkiye sahiptir. 

Daha önce bahsedildiği üzere, işletmelerin ihracat 
pazarlama faaliyetleri dört boyutta incelenmiştir. 
Ankette ayrıca işletmelerin kaç yıldır ihracat faaliyeti 
yürüttükleri sorulmuştur.  

H1’i test etmek amacı ile ihracat yapılan yıl sayısı ile 
her bir boyut arasında korelasyon hesaplanmış ve t-
testi ile de her bir korelasyon katsayısı test edilmiştir. 

 

Tablo 3:Bir Numaralı Sorunsalın Test Sonuçları 

   İBO İBOÇ İBK KM İhracat yaptığı 
Yıl 

İhracat  
yaptığı Yıl 

Pearson  
Korelasyonu 

.788** .689** .851** .784** 1.000 

  Anl. (2-kuyruk) .002 .001 .001 .001 . 
  N 92 92 92 92 92 

**: Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

İBO: İhracat Bilgisinin Oluşturulması, İBOÇ: İhracat Bilgisinin Ortaya Çıkarılması, İBK: İhracat Bilgisinde 
Karşılıklılık, KM: Koordinasyon Mekanizması 

 

Tablo 3’den de görüldüğü üzere, dört boyut ile ihracat 
yapılan yıl (işletmenin ihracat tecrübesi) arasında bir 
ilişki olduğu saptanmıştır. 

Çalışmanın ikinci sorunsalında ise işletmenin yerel 
pazardaki tecrübesi ile ihracat faaliyetleri arasında bir 

ilişki olup olmadığıdır. İkinci sorunsalı test edebilmek 
amacı için ise aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H2: İşletmenin yerel pazardaki tecrübesi (yerel 
pazarda faaliyette bulunduğu yıl sayısı) ile ihracat 
pazarlama faaliyetleri (Dört boyut) ile pozitif bir 
ilişkiye sahiptir. 

 

Tablo 4: İki Numaralı Sorunsalın Test Sonuçları 

    İBO İBOÇ İBK KM Yerel Pazar 
Tecrübesi 

Yerel Pazar 
Tecrübesi 

Pearson 
Katsayısı 

.153 .004 -.001 -.004 1.000 

  Anl. (2-kuyruk) .145 .969 .989 .969 . 
  N 92 92 92 92 92 

İBO: İhracat Bilgisinin Oluşturulması, İBOÇ: İhracat Bilgisinin Ortaya Çıkarılması, İBK: İhracat Bilgisinde 
Karşılıklılık, KM: Koordinasyon Mekanizması 

 

Analiz sonuçlarına göre varsayılan hipotezi ret ederek 
işletmelerin yerel pazardaki tecrübeleri ile ihracat 
pazarlama faaliyetleri arasında herhangi bir ilişkinin 
var olmadığı tespit edilmiştir. Buna neden olarak da 
Bangladeş’teki tekstil üreticilerinin ağırlıklı olarak 
fason üretim yapmaları, Bangladeş’teki halkın 
ekonomik seviyesinin kısıtlı olması nedeni ile moda 
ve marka ürünleri satın alamaması ve gelenek 
görenekler doğrultusunda halkın yerel kıyafetleri 
tercih etmesinden dolayı işletmelerin iç pazar 
tecrübelerinin ihracat pazarlama faaliyetleri üzerinde 
herhangi bir ilişkisinin olmadığı varsayılmaktadır. 

Çalışma kapsamındaki işletmelerin ihracat odaklılık 
seviyelerini kavramsal model içerisindeki dört 
boyutun hangi yönde ve yoğunlukta etkilediğini tespit 
etmek amacı ile yürütülen regresyon analiz sonuçları 
Tablo 5’de verilmiştir. Regresyon katsayılarının 

anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde 
“İhracat bilgisinin ortaya çıkarılması” boyutu 
dışındaki üç boyutun işletmelerin ihracat odaklılığı 
seviyeleri ile anlamlı bir ilişkinin var olduğu tespit 
edilmiştir (p<0.10). 

Dört boyut ile ihracat odaklılık arasındaki regresyon 
ilişkisi R = 0.736 düzeyindedir. Dört boyut bağımsız 
değişken olan ihracat odaklılık seviyesindeki toplam 
varyansın %52.1’ini açıklamaktadır (R2 = 0.521). 
Standardize edilmiş regresyon katsayısı (β) bağımsız 
değişkenlerin ihracat odaklılık seviyesi üzerindeki 
göreli önem sırası; “koordinasyon mekanizması” 
(KM), “ihracat bilgisinin oluşturulması” (İBO) , 
“ihracat bilgisinin ortaya çıkarılması” (İBOÇ) ve  
“ihracat bilgisinde karşılıklılık” (İBK) şeklindedir.  

Kavramsal model içerisinde yer alan dört boyut ile 
ihracat odaklılık seviyesi (İOS) arasındaki regresyon 
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analizi sonuçlarına göre bağımlı değişken olan ihracat 
odaklılık seviyesinin açıklanmasına ilişkin regresyon 
modeli aşağıdaki gibi oluşmuştur. Modelde “ihracat 
bilgisinin ortaya çıkarılması” (İBOÇ) değişkeni 

istatistiksel önem derecesine sahip olmadığından 
analizden çıkarılmıştır. 

İOS = 5.703 + 1.112 KM + 0.457  İBK– 1.443 İBO 

 

Tablo 5: Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları 

Değişkenler B Std. Hata β t P 
Sabit 5.703 2.631  2.167 0.033
İBO -1.443 0.384 -0.350 -3.752 0.000
İBOÇ -0.226 0.155 -0.158 -1.458 0.148
İBK 0.457 0.255 0.136 1.791 0.077
KM 1.112 0.297 0.371 3.750 0.000
R = 0.736 R2 = 0.521 

F = 25.736 p = 0.000 (p < 0.10) 

İBO: İhracat Bilgisinin Oluşturulması, İBOÇ: İhracat Bilgisinin Ortaya Çıkarılması, İBK: İhracat Bilgisinde 
Karşılıklılık, KM: Koordinasyon Mekanizması 

 

Sonuç ve Öneriler 

Tüm ülke ekonomilerinin üzerinde hassas şekilde 
durduğu ve geliştirmek için yoğun uğraşlar verdiği 
ihracat odaklı pazar anlayışı ile ilgili literatürdeki 
çalışmalar çok sınırlıdır. Özellikle rekabetin yoğun 
olarak yaşandığı tekstil endüstrisinde gerek ülkeler 
gerekse işletmeler ürettikleri ürünleri dış pazarlara 
satabilmek için yoğun çabalar ortaya koymakta, bu 
konuda resmi makamlar teşvikler ve korumacılık 
anlamında uygulamalar yaparlarken özel işletmeler ise 
ihracat odaklı pazarlama faaliyetlerini geliştirmek için 
çaba sarf etmektedirler.  

Bangladeş son dönemde tekstil ürünleri ihracatı 
anlamında göstermiş olduğu başarı ile dikkatleri 
üzerine çekmektedir. Bu anlamda ortaya konulan 
başarılı performansın ihracat odaklı pazar anlayışı ile 
ilintisini ortaya koyan herhangi bir çalışma literatürde 
mevcut değildir. Yapılan bu çalışma ile genel anlamda 
literatürde kısıtlı olan “ihracat odaklı pazar (export 
market orientation)” anlayışına katkı konulması ayrıca 
son dönemde dikkat çekici bir performansa sahip 
Bangladeş tekstil ihracatında pazar odaklı anlayışı 
oluşturan unsurların tespiti ile literatürde hiç yer 
alamayan bu konuya da katkı yapılmış olacaktır.  

Çalışmada yürütülen regresyon analizi sonuçlarına 
göre kavramsal modelde yer alan  “ihracat bilgisinin 
ortaya çıkarılması” boyutu dışındaki üç boyutun 
işletmelerin ihracat odaklılığı seviyeleri ile anlamlı bir 
ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir. Bu boyutlardan 
biri olan “ihracat bilgisinin oluşturulması” boyutu 
işletmelerin ihracat faaliyetleri öncesinde hedef 
pazarlardaki müşterilere yönelik pazar araştırması 
yaparak müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarının tespit 
edilmesi, ihracat ile ilgili dış makro çevre faktörleri 
içerisinde yer alan yasal uygulama ve teşviklerin 
belirlenmesi, pazar karması elemanlarının 
oluşturulması aşamasında işletme içerisindeki 
bölümlerin bu bağlamda bilgilendirilmesi ve  ihracat 
ile ilgili uygun pazarlama stratejilerinin bu doğrultuda 

geliştirilmesinin ihracat odaklı pazar anlayışı ile 
anlamlı bir ilişkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. 
İhracat odaklı pazar anlayışı ile anlamlı ilişkisi olan 
bir diğer boyut ise “ihracat bilgisinde karşılılık” olarak 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda ihracat odaklılık 
konusunda işletme içerisinde görev alan birim ve 
kişilerin gerek önceki tecrübelerden veya pazarlama 
bilgi sistemi ile kendilerine ulaşan bilgileri doğru 
analiz ederek ihracatı olumlu yönde etkileyecek uygun 
politikaları geliştirebilmelerinin ihracat odaklı pazar 
anlayışı ile anlamlı bir ilişkisinin olduğu ortaya 
konulmuştur. İhracat odaklı pazar anlayışının 
oluşmasında ihracat performansı ile ilgili geri 
beslemelere ve tecrübelerden işletmenin ihracatla 
ilgilenen birim ve bireylerinin gerekli katkıyı alarak 
bu bilgiye karşılıklılık göstermek sureti ile ihracat 
odaklılığı geliştirebilecekleri öngörülmektedir. 
Regresyon analizi sonuçlarına göre ihracat odaklı 
pazar anlayışı ile anlamlı ilişkinin tespit edildiği bir 
diğer boyut ise “koordinasyon mekanizması” dır. 
İşletme içerisinde yer alan ve ortak hedeflere 
yoğunlaşan tüm birim ve kişiler arasında sağlıklı 
işbirliği ve iletişimin olması karşılıklı yardımlaşmanın 
tesis edilmesi bir diğer değişle takım ruhu ile hareket 
edilmesinin işletmenin ihracat odaklı pazar anlayışını 
olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda 
işletmenin tepe yönetimi işletme kültürü içerisinde 
gerek birimler gerekse kişiler arasında koordinasyon, 
işbirliği ve iletişimin en üst seviyede sağlanması 
yönünde gerekli çalışmaları yapmaları ve takımdaşlık 
olgusunu yaratmalarının ihracat odaklı pazar 
anlayışının gelişmesinde ve başarısında önemli bir 
boyut olduğu anlaşılmaktadır. Yürütülen regresyon 
analizi sonuçları doğrultusunda ihracat odaklı pazar 
anlayışı ile anlamlı ilişkiye sahip boyutlar içerisinde 
“ihracat bilgisinin oluşturulması” ve “koordinasyon 
mekanizması” boyutlarının “ihracat bilgisinde 
karşılıklılık” boyutuna göre ihracat odaklı pazar 
anlayışı  üzerinde daha anlamlı ve etkili bir ilişkiye 
sahip olduklarını ortaya koymaktadır. 
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İstatistiksel analiz sonuçları kavramsal model 
içerisinde yer alan tüm boyutların güvenirlilik 
katsayıları kabul edilebilir sınırların üzerinde olup 
boyutların ihracat odaklı pazar anlayışını belirlemek 
açısından güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. 

Çalışmanın sorunsalı içerisinde yer alan hipotezler 
için yürütülen analizler işletmelerin ihracatta yer 
aldıkları yıl ve tecrübelerinin ihracat pazarlama 
faaliyetlerini olumlu yönde etkilediğini, işletmelerin 
ihracat odaklılıklarının iç pazardaki tecrübeleri ile 
herhangi bir ilişkiye sahip olmadığı, bir diğer değişle 
işletmelerin ihracat odaklı pazar anlayışlarının 
gelişmesinin iç pazar tecrübelerinin bağımsız olduğu 
tespit edilmiştir.  

Son dönemde tekstil ürünleri ihracatı ile ilgili önemli 
bir başarı öyküsüne sahip Bangladeş’teki tekstil 
ihracatı ile uğraşan işletmelerin ihracat odaklı pazar 
anlayışlılarını tespit etmeye yönelik bu çalışma gerek 
diğer kültürlerdeki tekstil ihracatçıları gerekse diğer 
sektörlerdeki ihracatçıların ihracat odaklı pazar 
anlayışını geliştirmeleri açısından önemli pratik 
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Günümüzde 
ülkelerin ekonomik anlamda gelişmesinde ihracat 
gelirlerinin artırılmasında önemli bir enstrüman olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşen dünyamızda 
ihracat odaklı pazar anlayışının gelişmesi önemli bir 
stratejik unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Çalışma ile literatüre yapılan katkılar yanında, bu 
çalışma ileride yapılacak benze çalışmalar açısından 
yol gösterici olacaktır. Çalışmada ihracat odaklı pazar 
anlayışını oluşturan ve kavramsal model içerisinde yer 
alan dört boyutla ilgili faktör analizinin yapılmamış 
olması bir noksanlık olarak görülmekle birlikte ileride 
bu yönde çalışmalar bu eksiklik giderilebilecektir.  

Not: Yazarlar, anket sorularının yerel lisana 
çevrilmesinde, anketin uygulanmasında destek olan 
Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans 
öğrencisi “Sabuj Kanti Saha” ya katkılarından dolayı 
teşekkür ederler. 
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Özet: İşletmeler tüketicilerle ve paydaşlarla iyi ilişkiler kurmak ve olumlu imaj oluşturabilmek için kurumsal sosyal 
sorumluk anlayışına gün geçtikçe daha çok önem vermeye başlamışlardır. Yapılan bu çalışmada, sosyal sorumlu 
tüketim anlayışının boyutları ve sosyal sorumlu tüketimi etkileyen faktörler, Ankara Üniversitesinde öğrenim gören 
öğrencilerden seçilen örneklem özelinde incelenmiştir. Çalışma bulgularında, tüketicilerin sahip oldukları 
toplulukçuluk özelliğinin ve algılanan tüketici etkinliğinin, sosyal sorumlu tüketimin açıklanmasında belirleyici 
oldukları ve sosyal sorumlu tüketimi olumlu yönde etkiledikleri saptanmıştır. Bununla birlikte, tüketicilerin, sosyal 
sorumlu tüketim anlayışının işletme yetenek, maliyet ve fiyatları üzerinde olumsuz etki yapacağına olan 
inançlarının, sosyal sorumlu tüketimi olumsuz yönde etkilemesine rağmen, önemli bir açıklayıcı olmadığı 
belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Sosyal sorumlu tüketim anlayışı, kurumsal sosyal sorumluluk, kademeli regresyon.  

 

CONCEPT, DIMENSIONS AND MEASUREMENTS OF SOCIALLY RESPONSIBLE 
CONSUMPTION: A STUDY ON ANKARA UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract: Firms have begun to give more importance to corporate social responsibility concept by the day, in order 
to build good relations with consumers and shareholders and to build positive image. In this study, the dimensions 
of socially responsible consumption concept and the factors affecting socially responsible consumption are observed 
on a sample of Ankara University students. According to the findings, the collectivism attribution and the perceived 
consumer effectiveness are determinants in explaining socially responsible consumption and they positively affect 
socially responsible consumption. Nonetheless, it was revealed that even though the beliefs of the consumers that 
socially responsible consumption concept will have negative effects on the firm’s ability, costs and prices of the 
business have a negative effect on socially responsible consumption; it is not an important determinant.  

Key words: Socially responsible consumption concept, corporate social responsibility, stepwise regression 

 

Giriş 

Küresel ısınma, çevre problemleri, doğal hayatın yok 
olma tehlikesi ve sosyal sorunlar içinde 
bulunduğumuz yüzyıl içerisinde giderek üzerinde çok 
konuşulan ve daha fazla sayıda insanın dikkatini çeken 
konular haline gelmektedir. Yaşadığımız dünyanın 
sonsuz kaynaklara sahip olmadığı ve tüm 
zenginliklerin bir gün tükenebileceği endişesi, 
geçtikçe kendisini daha çok göstermektedir. Hemen 
her gün doğal hayattaki canlı türlerinin yok olması, 
dünyamızın oksijen kaynakları olan ormanların tahrip 
olması insanları bu yönde önlemler almaya da 
itmektedir. Ekonomik sorunların sonucunda, 
insanların açlık, salgın hastalıklarla karşı karşıya 
gelmelerine de neden olmaktadır. 20. yüzyılın 
başlangıcına kadar çok fazla insanın dikkatini 

çekmeyen bu problemler, sonuçların artık gözle 
görülür bir hale gelmesiyle pek çok insanın dikkatini 
çeker hale gelmiş ve artan duyarlılık sonucunda da 
kişinin yaşantısını ve doğal olarak da satın alma 
davranışını etkilemeye başlamıştır (Roberts, 1996:79).    

Çevre ve sosyal sorunlar, özellikle 1970’li yıllardan 
itibaren pek çok disiplin tarafından incelenmeye 
başlamıştır. Bu disiplinler arasında pazarlama da 
gelmektedir. Ancak o yıllarda, çevresel ve sosyal 
sorunlarla olan mücadeleler soyut bir şekilde kalmış 
ve gerçek anlamda işletmeler tarafından uygulamaya 
geçirilmemiştir (Koçak, 2002:33). Günümüzde ise, 
hükümetler, medya kuruluşları ve sivil toplum 
kuruluşlarının bu sorunlar karşısında etkin hareket 
etmeleri, tüketicilerin davranışlarına ve işletmelerin 
uygulamalarına da yansımaktadır. Artık, bir kısım 
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tüketici, çevreye ve sosyal sorunlara duyarlı 
işletmeleri ve onların markalarını tercih etmeye özen 
gösterir hale gelmektedir (Roberts, 1996:80). Bu tür 
tüketicilerin özellikle son yıllarda giderek sayılarının 
arttığı görülmektedir. Yapılan bir çalışmada, ABD’li 
tüketicilerin % 88’inin, sosyal sorumlu firmaları ve 
ürünlerini tercih ettikleri saptanmıştır (Smith, 1996). 
Bu değişim sonucunda da, pazarlama yöneticileri için, 
çevrecilik ve sosyal sorumluluk, tüketici satın alma 
davranışı üzerindeki etkisinden dolayı çok dikkat 
edilir bir hale gelmektedir (Follows ve Jobber, 
1999:723).  

Yapılan bu çalışmada, sosyal sorumlu tüketim anlayışı 
kavramı açıklanacak, Webb, Mohr ve Harris (2008)’in 
sosyal sorumlu tüketimi ölçmek ve model geliştirmek 
amacıyla yapmış oldukları çalışma temel alınarak, 
sosyal sorumlu tüketim anlayışını oluşturan boyutlar 
olan, tüketicilerin geri dönüşüme davranışları, 
tüketicilerin algılamış oldukları işletmelerin sosyal 
sorumluluk performansları ve tüketicilerin çevreye 
karşı olan duyarlılıkları incelenecektir. Yazarların 
çalışmasında, bireylerin toplulukçu-bireyselci 
özellikleri, sosyal sorumlu davranışın işletmenin 
yeteneklerini kısıtlayıp-kısıtlamayacağına ve ek 
maliyetlere neden olup-olmayacağına olan tüketici 
inançları ve algılanan tüketici etkinliği ve demografik 
değişkenler sosyal sorumlu tüketimi etkileyen 
faktörler olduğu söylenebilinir. Çalışmanın 
başlangıcında, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal 
sorumlu tüketim anlatışının boyutları ve sosyal 
sorumlu tüketimi etkileyen faktörler üzerinde 
durulacak ve uygulama bölümünde, ilgili faktörlerin, 
üniversite öğrencilerinin sosyal sorumlu tüketimleri 
üzerindeki etkisi,  korelasyon analizi ve kademeli 
regresyon yöntemi ile incelenmeye çalışılacak ve 
bireylerin sahip oldukları demografik değişkenlere 
göre farklılaşıp-farklılaşmadığı da varyans analizleri 
sonucunda belirlenmeye çalışılacaktır. 

1.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı 

Özellikle son yıllar içerisinde, kurumsal sosyal 
sorumluluk kavramı iş dünyasında ve akademik yazın 
içerisinde oldukça popüler bir konu haline gelmektedir 
(Golob, Lah ve Jancic, 2008:84). Kurumsal sosyal 
sorumluluk (Sen ve Bhattacharya, 2001:226), bir diğer 
ifadeyle kurumsal sosyal sorumluluk performansı 
(Turban ve Greening, 1997:659), toplumun refahını 
korumak ve geliştirmek amacıyla işletmelerin 
oluşturdukları yönetimsel yükümlülüklerdir (Davis ve 
Blomstrom, 1975:6). İşletmelerin sosyal sorumluluk 
davranışları oldukça geniş bir alandaki uygulamaları 
ifade etmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk, 
işletmelerin etik davranışlar göstermeleri, kar amacı 
gütmeyen kuruluşların çalışmalarının desteklenmesi, 
çalışanlarına adil davranış gösterilmesi ve çevreye 
verilecek zararın en az seviyeye indirilmesini 
içermektedir (Mohr ve Webb, 2005:122).  Kurumsal 
sosyal sorumluluk, toplumun işletmelerden arzuladığı 
hukuki, ekonomik, etiksel ve gönüllüğe dayalı 
beklentilerin sonuçlarından meydana gelmektedir 
(Murray ve Montanari, 1986:816).   Ekonomik 
sorumluluk, işletmelerin tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabul edilebilir bir 
düzeyde mal ve hizmetleri sunmaktır. Hukuki 
sorumluluk, kanunlara ve kurallara işletmelerin uyma 
zorunluluğudur. Etiksel sorumluluk, kanunlarla yazılı 
bir şekilde olmasa da, toplum içerisinde genel kabul 
görmüş kurallara uymaktır. Gönüllülük esasına dayalı 
sorumluluk ise, işletmenin iyi bir kurumsal vatandaş 
olması, sanat, eğitim faaliyetlerine destek, toplumsal 
refaha katkı gibi topluma katkı sağlanması ve yaşam 
kalitesinin geliştirilmesi sorumluluğudur (Carrol, 
1991:40-42). Tüketicilerin, özellikle hukuki, etiksel ve 
gönüllük esaslı sorumluluğu önem verdikleri, bunun 
aksine ekonomik sorumluluğa daha az önem verdikleri 
Golob, Lah ve Jancic (2008)’in çalışmasında 
gözlemlenmiştir. 

İşletmelerin sosyal sorumlu ve çevreye duyarlı 
olmalarının kendilerine getireceği pek çok fayda 
vardır. Bunlarda en önemlileri, sosyal sorumlu ve 
çevreye duyarı işletmeler, müşteriler ile daha iyi bir 
bağ kurabilmekte (Porter ve Kramer, 2002) ve finansal 
performanslarının bu doğrultuda artırmaktadırlar 
(Johnson, 2003). İşletmelerin sosyal sorumluluk 
göstermeleri sadece etik davranışları ve kurumsal 
sosyal sorumluluk anlayışları gereği değildir. Bunun 
yanı sıra, hükümet düzenlemeleri ve uluslararası 
ticaret anlaşmalarında, çalışma şartları ve çevresel 
sorunlara dikkat edilmekte ve işletmelere uymaları 
gereken çeşitli kıstaslar da getirilmektedir (Park ve 
Stoel, 2005). 

2.Sosyal Sorumlu Tüketim Anlayışı ve Boyutları 

Günümüzde yaşanan pek çok çevresel ve sosyal 
problemler, tüketicilerin yaşam tarzlarını ve bunu 
paralelinde de tüketim davranışlarını değiştirmektedir. 
Sosyal sorunlara ve çevreye duyarlı bireyler satın alma 
kararlarında çevreye daha az zarar verebilecek 
ürün/hizmetlere yönelmekte veya satın alma güçleri 
ile güncel sosyal sorunlara vurgu yapma eğilimine 
girmektedirler. Bu tür tüketim davranışına, sosyal 
sorumlu tüketim adı verilmektedir (Roberts, 1995:79). 
Özellikle içerisinde bulunduğumuz yüz yılda daha da 
önemli bir hale gelen sosyal sorumlu tüketim 
anlayışına sahip tüketiciler, sosyal sorumlu tüketici 
olarak adlandırılmaktadır.  Sosyal sorumlu ya da 
bilinçli tüketici,   kendi özel tüketiminin, topluma olan 
sonuçlarını göz önüne alan ve sosyal değişimler için 
kendi özel satın alma gücüne başvuran kişi olarak 
tanımlanabilir (Webster, 1975:188). Kısacası, kendi 
tüketimlerinin toplumsal sonuçlarını değerlendirerek, 
kendi satın alma kararları içerisine, sosyal olayları da 
katan bireylerdir (Follows ve Jobber, 1999:724).  Bir 
diğer tanıma göre de, sosyal sorumlu tüketici, sadece 
bireysel düşünmeyen, sosyal amaçları ve idealleri de 
göz önüne alan, düşünen bireylerdir (Shanka ve 
Gopalan, 2005:102).  

İşletmeler için oldukça önem derecesine sahip sosyal 
ve çevresel duyarlılığın, sosyal sorumlu tüketiciler ve 
davranışları üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip 
olabileceği düşünülmektedir. Webb, Mohr ve Harris 
(2008) yaptıkları çalışmada, sosyal sorumlu tüketimi, 
tüketiciler tarafından algılanan; i) işletmelerin 
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algılanan sosyal sorumluluk performansı, ii) 
tüketicilerin geri dönüşüm davranışları ve iii) 
algılanan ürünlerin üretim ve kullanımlarında çevreye 
karşı olumsuz etkilerin azlığı olarak belirlemişlerdir. 
Sosyal sorumlu tüketimi oluşturan bu boyular genel 
hatları ile şu şekilde açıklanabilir: 

i.Tüketicilerin zihninde yer alan işletmelerle ilgili 
çağrışımlar, işletmelerin performanslarını artıran ve 
rekabet avantajı sağlayan en önemli kaynaklardan 
birisidir. Tüketicilerin zihninde yer alan bu 
çağrışımların oluşabilmesi için işletmeler büyük çaba 
göstermektedirler. İşletmelerin sosyal sorumluluk 
performansları, olumlu çağrışımların 
oluşturulabilmesinde oldukça önemlidir ve 
tüketicilerin ürün ve hizmetlere olan tepkilerini de 
olumlu yönde etkilemektedir Bunun tam tersine, 
olumsuz kurumsal sosyal sorumluluk çağrışımlarının, 
tüketicilerin ürün değerlendirmelerinde zararlı 
etkilerinin olacağı çok açıktır (Brown ve Dacin, 
1997:68; Aaker, 1996). Tüketicinin algıladığı 
kurumsal sosyal sorumluluk performansı, sosyal 
sorumlu tüketim anlayışının bir parçasıdır ve bireyin 
satın alma davranışı üzerinde doğrudan etkilidir 
(Webb, Mohr ve Haris, 2008).  

ii. Tüketicinin geri dönüşüm/dönüştürme davranışı, 
sosyal sorumlu tüketim anlayışının bir diğer 
boyutudur. Özellikle, çevreye oldukça fazla zarar 
verecek, gereksiz tüketime neden olabilecek bazı 
maddelerin kullanımının kısıtlanması veya yeniden 
kullanımı oldukça önemli bir konudur. Tüketiciler, 
kâğıt, plastik kaplar, gazeteler, dergiler, alüminyum 
kullanılarak yapılan ürünlerin yeniden kullanılmasına 
önem vermektedir (McCarty ve Shrum, 2001:93; 
Webb, Mohr ve Haris, 2008). 

iii. Çevreye karşı duyarlılık kavramı ve çevreye 
duyarlı tüketim kavramları, günümüzde oldukça 
yaygın olarak kullanılmaktadır. (McDaniel ve 
Rylander, 1993:4). Çevreye karşı duyarlı tüketici, 
tüketicilerin ve diğerlerinin sağlığını tehdit etmeyecek, 
üretim esnasında çevreye zarar vermeyecek, enerji 
kaynaklarının boşa harcanmasına yol açmayacak, 
gereksiz atıklara neden olmayacak, canlıları ve çevreyi 
tehdit eden materyallerin kullanılmadığı ürünleri 
tercih eden ve bu konuda duyarlı olan kişi olarak 
tanımlanmaktadır (Elkington, 1994). İşletmelerin, 
çevreye duyarlı davranmaları ve bu yönde ürün ve 
hizmetler sunmaları, daha yüksek bir fiyat ödeme 
zorunluluğuna yol açsa dahi, çevreye duyarlı 
tüketicilerin ürün ve hizmet tercihlerine olumlu yönde 
katkı yapmaktadır (Freeman, 1989). İşletmelerin 
çevreye karşı olan duyarlılıkları iki şekilde 
incelenmektedir. Bunlardan ilki, tamamen ceza, vergi 
gibi olumsuz sonuçlarından kaçınmak amacıyla, yasal 
zorunluluklar gereği yaptıkları çevreye karşı 
duyarlılıktır. Diğeri ise, tamamen rekabet avantajı elde 
etmek, etik ve sosyal sorumluluk gereği yaptıkları 
davranışlardır. Tüketiciler tarafından beklenen ve 
devlet, sivil toplum kuruluşları tarafından istenenlerin 
çok daha fazlasını sunabilmektir. Ancak, bu şekilde 
işletme, tüketicilerin gözündeki arzuladığı imaja 
ulaşabilmektedir (McDaniel ve Rylander, 1993:6-7). 

Gerek, tüketicilerin geri dönüşüm davranışı gerekse de 
çevreye karşı duyarlılıkları ve algılanan kurumsal 
sosyal sorumluluk performansı sosyal sorumlu 
tüketimi oluşturan boyutlardır. 

3. Sosyal Sorumlu Tüketimi Etkileyen Faktörler 

Literatür içerisinde, sosyal ve çevresel sorumlu 
tüketim anlayışı konusunda araştırma yapmanın 
zorluğu, ölçülmesinden kaynaklanmaktadır. 
Genellikle, sosyal ve çevresel sorumlu tüketim 
anlayışının ölçülmesinde kullanılan ölçeklerde yer 
alan bütün ifadeler olumlu sosyal ve çevresel sorumlu 
eylemler ifade etmektedir. Bu durumda, 
cevaplayıcıların yönlendirilmesine neden 
olabilmektedir. Bununla birlikte, bireylerin sosyal 
sorumlu ve çevresel tüketim niyeti ile davranışının 
birbirine karıştırılmaması gerekmektedir (Follows ve 
Jobber, 1999:724). Temel olarak, tüketiciler tarafından 
algılanan, işletmelerin sosyal sorumluluk 
performansları, tüketicilerin geri dönüşüm davranışları 
ve çevreye karşı olan duyarlılıkları, sosyal sorumlu 
tüketim anlayışını oluşturmaktadır.  Sosyal sorumlu 
tüketim anlayışını pek çok faktör etkilemektedir. 
Sosyal sorumlu tüketim, benmerkezci yönelimden çok 
sosyal yönelimli bir kavram olduğundan dolayı 
tüketicilerin bireysel özelliklerden etkilenmektedir. 
Sosyal sorumlu tüketimin, sosyal yönelim içerdiği için 
sosyal sorumlu tüketicinin bireysel bir kişiliğe sahip 
olmasından çok toplulukçu bir kişiliğe sahip olması 
beklenir (McCarty ve Shrum 2001:94). Bireyselcilik 
ve toplulukçuluk kavramları, bireyin ya da grubun 
diğerleri ile olan ilişkilerine göre çevrenin 
değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. 
Bireyselcilik, bireysel öncelikleri, kendine odaklılığı 
ve duygusal olarak bağımsızlığı ifade etmektedir 
(Hofstede, 1980).  

Bunun tam tersine toplulukçuluk ise, grubun 
amaçlarını, bireysel amaçların üzerinde tutmak, 
yerleşmiş davranışlara ve grup harmonisine uygun 
davranmak şeklinde tanımlanmaktadır (Triandis, 
1995). Çevresine, içerisinde bulunduğu grubun 
amaçlarına ve toplumun diğer fertlerine de önem 
veren toplulukçu özellikteki tüketicilerin, bireyselci 
tüketicilere kıyasla daha çok sosyal sorumluluk 
göstereceği beklenmektedir (Webb, Mohr ve Haris, 
2008).   

H1= Toplulukçuluk, sosyal sorumlu tüketimin 
açıklanmasında önemli bir etkiye sahiptir ve sosyal 
sorumlu tüketimi olumlu yönde etkilemektedir. 

Bir tüketicinin sosyal sorumlu tüketimde 
bulunabilmesi için bu davranışının sonucunda 
tüketiminin çevresel ve sosyal sorunlara etki 
yapabileceğine de inanması gerekmektedir Algılanan 
tüketici etkinliği olarak ifade edilen bu kavram, 
tüketicilerin tutum ve davranışlarıyla,  çevresel ve 
sosyal problemlerin sonuçlarını olumlu bir şekilde 
etkileyebileceğine olan inançlarıdır (Straughan ve 
Roberts, 1999). Bu inançlar, bireyin sosyal sorumlu 
davranışta bulunmasında oldukça önemli bir etkiye 
sahiptir.  
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H2=Algılanan tüketici etkinliği, sosyal sorumlu 
tüketimin açıklanmasında önemli bir etkiye sahiptir ve 
sosyal sorumlu tüketimi olumlu yönde etkilemektedir. 

Tüketicilerin, bir işletmenin sosyal sorumlu 
davranışının, işletmenin yeteneklerini kısıtlayıp-
kısıtlamadığı ve fiyat artışı gerektiren maliyetler 
yükleyip-yüklemeyeceğine olan inançları da sosyal 
sorumlu tüketimi etkilemektedir. Tüketicilerin, 
işletmelerin kurumsal sosyal sorumlulukları 
sonucunda, işletmenin yetenekleri üzerindeki etkisine 
olan inançları oldukça önemlidir. İşletmelerin, 
kurumsal sosyal sorumlulukları ile kurumsal 
yetenekleri arasındaki ödünleşmeye inanan 
tüketicileri, diğerlerine kıyasla, ürün satın alma 
davranışlarında ve firma değerlendirmelerinde daha az 
tepki göstermektedir (Sen ve Bhattacharya, 2001:227). 
Bununla birlikte, çevresel ve sosyal sorumlu bir 
şekilde üretilen ürünlerin tüketiciler tarafından pahalı 
olarak algılandıkları görülmektedir (Thogersen, 1996). 

H3=İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk 
performansının, işletmenin yeteneklerini kısıtlayacağı 
ve gereksiz maliyetler getireceğine olan tüketici 
inançları, sosyal sorumlu tüketimin açıklanmasında 
önemli bir etkiye sahiptir ve sosyal sorumlu tüketimi 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Demografik değişkenlerin, tüketicilerin sosyal 
sorumlu tüketim davranışları üzerindeki etkisi pek çok 
yazar tarafından incelenmiştir. Straughan ve Roberts 
(1999), literatür taramalarında, genç tüketicilerin 
çevresel sorunlara karşı daha çok duyarlı olduklarını, 
kadınların, erkeklere kıyasla daha yeşil bir tüketim 
davranışı gösterdiklerini ve gelir ile sosyal sorumlu 
tüketim arasında olumlu bir ilişkinin olduğunu 
belirlemişlerdir. Hounshell ve Liggett (1973), 
yaşanılan yerleşim bölgesi ile çevresel tüketim ilişkine 
bakmışlardır. Çalışmalarının sonucunda, şehir 
merkezlerinde ve büyük kentlerde oturan bireylerin, 
çevresel konulara karşı daha çok duyarlılık 
gösterdiklerini saptanmıştır. Shanka ve Gopalan 
(2005), çalışmalarında yüksek öğrenim öğrencilerinin 
sosyal sorumlu tüketim davranışlarını, demografik 
değişkenlerden, yaş, cinsiyet, gelir, oturulan yere göre 

cevaplayıcıların sosyal sorumlu ve çevresel tüketim 
davranışları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sadece, 
yaşa göre bir farklılık bulmuşlardır. Buna göre, 26 yaş 
ve üzerindeki üniversite öğrencileri, 21 yaş ve 
altındakilere kıyasla daha çok sosyal sorumlu tüketim 
davranış göstermektedirler.  

Roberts (1996), yaptığı çalışmada, cinsiyet, yaş, gelir 
ile sosyal sorumlu tüketim davranışı arasında anlamlı 
bir ilişkisi saptamıştır. Bununla beraber, bireylerin 
eğitim düzeyleri ve iş durumları ile sosyal sorumlu 
tüketim davranışı arasında herhangi bir ilişki tespit 
edememiştir. Yazarın çalışmasındaki bulgulara göre, 
erkeklere kıyasla kadınların daha çok sosyal sorumlu 
satın alma davranışı gösterdiklerini, yine yaş ile sosyal 
sorumlu tüketim arasında olumlu bir ilişki olduğunu 
belirlemiştir. Daha yaş olarak fazla tüketicilerin, 
onlara kıyasla daha genç tüketicilere nazaran sosyal 
sorumlu ve çevreye duyarlı davranış gösterdiklerini 
ortaya koymuştur. Literatürde yapılan bu çalışmalar 
incelendiğinde genellikle eğitim, yaş ve gelir düzeyi 
ile bireyin sosyal sorumlu tüketim arasında olumlu bir 
ilişkinin ortaya konulduğu görülmektedir. Yapılan bu, 
çalışmamızda cevaplayıcıların cinsiyet, gelir, oturulan 
yer ve bölgeye göre sosyal sorumlu tüketim arasında 
bir ilişkinin olup-olmadığı ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. 

H4=Tüketicilerin sahip oldukları cinsiyet, gelir 
düzeyleri oturdukları yerleşim birimi ve bölgelere 
göre göstermiş oldukları sosyal sorumlu tüketim 
farklılık göstermektedir. 

Yapılan bu çalışmada, sosyal sorumlu tüketimin 
Webb, Mohr ve Harris (2008)’in ortaya koyduğu daha 
önce açıklanan, tüketicilerin algılamış oldukları 
kurumsal sosyal sorumluluk performansı, geri 
dönüşüm davranışları ve çevresel duyarlılık boyutları 
ile bireyselci-toplulukçu tüketici özellikleri, algılanan 
tüketici etkinliği ve işletme yetenek ve maliyetlerine 
olan inanç olarak ifade edilen etkileyicilerinin seçilen 
ana kütle özelinde ölçülmesi amaçlanmaktadır. 
Literatürde tartışılan sosyal sorumlu tüketim boyutları 
ve belirleyicileri çerçevesinde araştırma modeli 
aşağıdaki şekilde (Şekil 1) belirlenmiştir.  

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

 

Algılanan 
Tüketim Etkinliği 

İşletmenin Yetenek 
ve Maliyetlerine 

Etkisine Olan İnanç

Toplulukçuluk 

Sosyal Sorumlu Tüketim 
- İşletmelerin sosyal sorumluluk 

performanslarına olan tüketici 
tutumları 

- Tüketicilerin geri dönüşüm davranışı 
- Ürünlerin üretim ve kullanımlarında 

çevreye karşı duyarlılığa olan 
tüketici tutumları 
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4. Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal 
Sorumlu Tüketim Anlayışları Üzerine Bir 
Araştırma 

4.1.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Araştırmada sosyal sorumlu tüketim anlayışının 
boyutlarının ve sosyal sorumlu tüketimi etkileyen 
faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu 
çalışmanın yapılmasında, Webb, Mohr ve Harris 
(2008)’in yapmış oldukları çalışma temel alınmış ve 
sosyal sorumlu tüketim anlayışını ve onu etkileyen 
faktörleri ölçmek amacıyla geliştirdikleri ölçek 
kullanılmıştır.  Araştırmanın ana kütlesi olarak Ankara 
Üniversitesi’nde 2007-2008 Bahar dönemi itibariyle 
kayıtlı olan öğrenciler seçilmiştir. Örneklem yöntemi 
olarak, iki aşamalı tesadüfî örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Birinci aşamada hangi fakülte ve/veya 
yüksek okulun seçileceği kümelere göre örnekleme 
yöntemi ile belirlenmiştir. İkinci aşamada da seçilen 
fakülte ve/veya yüksek okulda lisans öğrencilerine 
sistematik tesadüfü örnekleme yöntemi uygulanmıştır.  
Örneklem sayısı 400 olarak belirlenmiştir. Ancak, 
daha sonra bazı anketlerin geri dönmemesi nedeniyle 
değerlendirmeye 388 anket alınmıştır.  

Araştırma verilerinin analizi için, öncelikli olarak 
güvenirlilik analizleri ile cevaplayıcıların demografik 
özellikleri ile ilgili tanımlayıcı istatistiklere yer 
verilmiştir. Tüketimin çevresel etkinliğinin 
algılanması, bireycilik/toplulukçuluk ve işletmenin 
yetenek-maliyet etkisine olan inanç ile sosyal sorumlu 
tüketim boyutları arasındaki ilişki korelasyon ve 
kademeli regresyon analizi ile belirlenmiştir. Bu analiz 
sonrasında, her üç tüketim kavramının 
cevaplayıcıların sahip oldukları yaş, cinsiyet, 
ailelerinin gelir durumları, öğrenim gördükleri fakülte-
yüksek okul ve bireyselcilik- toplulukçuluk 
özelliklerine göre farklılık gösterip-göstermedikleri 
tek faktörlü varyans analizi yönetimi kullanılarak 
saptanmıştır. Analizlerin yapılabilmesi için, SPSS 
15.0 for Windows paket programı kullanılmıştır. 

Araştırmada, algılanan kurumsal sosyal sorumluluk 
performansı 12 yargı,  tüketicilerin geri dönüşüm 
davranışları 3 yargı,  ürünlerin üretim ve 
kullanımlarında çevreye karşı olumsuz etkilerin 
azlığına olan tüketici algısı, çevresel duyarlılıkları 7 
yargı, tüketimin çevresel etkinliğinin algılanması 4 
yargı, bireycilik/ toplulukçuluk 3 yargı ve tüketicilerin 
maliyet-yeteneklerine olan inançları 4 yargı ile 
ölçülmeye çalışılmıştır. Yargılar 5’li likert ölçeği ile 
5-kesinlikle katılıyorum, 1-kesinlikle katılmıyorum 
şeklinde hazırlanan Anket formunda yer almaktadır. 
Ayrıca, cevaplayıcıların demografik özellikleri de 
kapalı uçlu sorular yardımıyla belirlenmiştir. 

4.2.Araştırma Bulguları 

4.2.1.Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların cinsiyet 
dağılımları incelendiğinde, % 54,4’ünün Kadın, % 
45,6’sının ise Erkek olduğu tablo 1’de görülmektedir. 
Cevaplayıcıların, kendilerinin ve ailelerinin gelir 
durumlarına bakıldığında (Tablo 2), % 4,9’unun 350 

YTL’den az, % 9,7’sinin 351-500 YTL arası, % 
12,2’sinin 501-750 YTL arası, % 15,4’ünün 751-1000 
YTL arası, % 25,7’sinin 1001-1500 YTL arası, % 
19,7’sinin 1501-2500 YTL arası, % 8,9’unun 2501-
5000 YTL arası ve % 3,5’inin de 5000 YTL ve üzeri 
olduğu görülmektedir. Tablo 3’de araştırma 
kapsamındaki cevaplayıcıların ailelerinin oturdukları 
yerleşim birimi özellikleri yer almaktadır. Bu verilere 
göre cevaplayıcıların % 63,5’inin ailelerinin il 
merkezinde oturdukları, % 26,6’sının ilçe merkezinde 
oturdukları ve % 9,9’ununda köyde oturdukları 
görülmektedir. Cevaplayıcıların ailelerinin oturdukları 
coğrafik bölge özelliklerine bakıldığında, % 16,5’inin 
Karadeniz Bölgesinde, % 14,9’unun Marmara 
Bölgesinde, % 10,6’sının Ege Bölgesinde, % 
38,6’sının İç Anadolu Bölgesinde, % 10,6’sının 
Akdeniz Bölgesinde, % 2,9’unun Doğu Anadolu ve % 
5,9’unun da Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
yaşadıkları belirlenmiştir. 

Tablo 1: Cevaplayıcıların Cinsiyet Özellikleri 

 Frekans Yüzde 

Kadın 211 54,4 

Erkek 177 45,6 

 

Total 388 100,0 

 

Tablo 2:Cevaplayıcıların Kendilerinin veya 
Ailelerinin Gelir Durumları  

 Frekans Yüzde 

350'den az 18 4,9 
351-500 arası 36 9,7 
501-750 arası 45 12,2 
751-1000 arası 57 15,4 
1001-1500 arası 95 25,7 
1501-2500 arası 73 19,7 
2501-5000 arası 33 8,9 
5001'den fazla 13 3,5 
Toplam 370 100,0 

 

Tablo 3: Cevaplayıcıların Oturdukları Yer Özellikleri 

 Frekans Yüzde 
İl Merkezi 244 63,5 
İlçe Merkezi 102 26,6 
Köy 38 9,9 
Toplam 384 100,0 
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Tablo 4: Cevaplayıcıların Oturdukları Bölge 
Özellikleri 

 
Frekans Yüzde 

Karadeniz 62 16,5 
Marmara 56 14,9 
Ege 40 10,6 
İç Anadolu 145 38,6 
Akdeniz 40 10,6 
Doğu Anadolu 11 2,9 
Güneydoğu Anadolu 22 5,9 
Toplam 376 100,0 

4.2.2.Sosyal Sorumlu Tüketim Anlayışının 
Boyutlarının ve Sosyal Sorumlu Tüketimi 
Etkileyen Faktörlerin Ölçülmesi 

Sosyal sorumlu tüketim anlayışının boyutlarının ve 
bireyin sosyal sorumlu tüketimini etkileyen faktörlerin 
ortaya çıkarılması amacıyla Webb, Mohr ve Harris 

(2008)’in geliştirdikleri toplam 34 sorudan oluşan 
ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekte yer alan yargıların, 
İngilizceden Türkçeye çevirisinde anlam 
bozukluklarının ortaya çıkmaması amacıyla, anket 
soruları 10 işletme bölümü doktora öğrencisine ön test 
şeklinde uygulanmış ve gerekli düzeltmeler 
yapıldıktan sonra, örnek kütleye uygulanmıştır. 
Ölçekte yer alan sorular için güvenirlilik analizine 
tabii tutulmuş ve Cronbach’s Alpha güvenirlilik oranı, 
0,880 olarak bulunmuştur. Bu orana bakıldığında, 
ölçekte yer alan soruların güvenirliliğinin yüksek 
olduğu ifade edilebilinir. Sosyal sorumlu tüketim 
anlayışının boyutlarının ve sosyal sorumlu tüketimi 
etkileyen faktörleri oluşturan 34 yargıya ait 
ortalamalar ve standart sapmalar, tablo 5 ve 6’da 
gösterilmiştir.  

 
Tablo 5: Sosyal sorumlu tüketim anlayışının boyutlarına ilişkin ortalama ve standart sapmalar. 

   Ortalama Standart 
Hata 

Yoksullara yardımda bulunan işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini satın almaya özen 
gösteririm. 3,93 ,05 

Özürlü insanlara iş imkânı veren işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini satın almaya 
çalışırım. 4,00 ,05 

Farklı kültürlerden insanlara ayrımcılık yapan işletmelerin ürün ve hizmetlerini satın 
almaktan kaçınırım. 3,91 ,06 

Yaşadığım bölgedeki okullara yardımda bulunan işletmelerin ürün ve hizmetlerini satın 
almayı tercih ederim. 3,86 ,05 

Yiyecek yardımı kampanyalarına destek olan işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini satın 
almaya özen gösteririm. 3,83 ,05 

İçerisinde yaşadığım topluma fayda sağlayan işletmelerin markalarını tercih ederim. 4,12 ,04 

İşçi olarak çocukları kullanan işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini satın almaktan 
kaçınırım 3,73 ,06 

Satış fiyatının belirli bir bölümünü hayır kurumlarına bağışlayan işletmelerin ürünlerini ve 
hizmetlerini satın almaya özen gösteririm. 3,91 ,04 

Kadınlara yönelik negatif ayrımcılık yapan işletmelerin ürün ve hizmetlerini satın almaktan 
kaçınırım. 3,85 ,06 

Alış-veriş yaptığım sırada, çalışanlarının iş yerindeki çalışma şartlarının iyi olduğunu 
göremediğim işletmelerin ürün ve hizmetlerini satın almaktan kaçınırım. 3,67 ,05 

Doğal felaket mağdurlarına yardım eden işletmelerin ürün ve hizmetlerini satın almaya 
çalışırım. 4,06 ,04 

Algılanan 
Kurumsal 
Sosyal 
Sorumluk 
Performansı 

Çalışanlarına belirli bir yaşam düzeyinde uygun ücret veren işletmelerin ürünlerini ve 
hizmetlerini satın almak için çaba gösteririm. 3,62 ,04 

Benzer ürünler arasında ambalajı, mukavva ve karton gibi geri dönüşüme uygun 
materyalden yapılmış ürünleri tercih ederim. 3,70 ,05 

Benzer ürünler arasında ambalajı, alüminyum, çelik, teneke kap ve kutular gibi geri 
dönüşüme uygun materyalden yapılmış ürünleri tercih ederim. 3,49 ,05 

Benzer ürünler arasında ambalajı, cam gibi geri dönüşüme uygun materyalden yapılmış 
ürünleri tercih ederim. 3,76 ,05 

Geri 
Dönüşüm 
Davranışı 

Geri dönüşüme tabi tutulmuş kâğıtlardan yapılan ürünleri satın almaya özen gösteririm. 3,69 ,05 

Üretimi ve dağıtımı esnasında, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve 
hayvanlara zarar veren işletmelerin ürün ve hizmetlerini kullanmaktan kaçınırım. 4,06 ,05 

Hava kirliliğinin azalmasına yardımcı olabilmek için, mümkün olduğunca yürümeyi, 
bisiklete binmeyi, arabayı ortaklaşa kullanmayı ve toplu taşıma araçlarını tercih ederim. 3,74 ,05 

Havayı kirleten ürünleri kullanmaktan kaçınırım. 3,94 ,05 

Suyu kirleten ürünleri kullanmaktan kaçınırım. 4,13 ,04 

Mümkün olduğunca, çevresel zararlara yol açan ürün ve hizmetleri kullanmaktan kaçınırım. 4,11 ,04 

Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan yapılan ürünleri kullanmaktan kaçınırım. 4,18 ,05 

Çevresel 
Duyarlılık 

Çevreye karşı olumsuz etkisini azaltmak için, elektrik ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarında 
mümkün olduğunca tasarruf etmeye çalışırım. 4,12 ,04 
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Tablo 6:Sosyal sorumlu tüketimi etkileyen faktörlere ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar. 

   Ortalama Standart 
Hata 

Bireysel takdir edilmeme neden olmasa bile, içerisinde yer 
aldığım grubun amaçlarına ulaşabilmesi için çok çalışırım 

4,10 ,04 

Kişisel bir maliyeti olsa bile, toplumdaki çoğu insan için iyi 
olan şeyleri yaparım. 

3,98 ,04 Toplulukçuluk 

Toplumda yardıma muhtaç olan diğer kişilere yardım ederim. 4,20 ,04 
Tüketici olarak satın aldığım şey, ulusal çevre sorunları 
üzerinde etki yaratabilir. 

3,59 ,05 

Bir tüketicinin satın alma davranışı, işletmelerin çalışanlarına 
nasıl davranması gerektiği konusunda etkili olur. 

3,89 ,05 

İşletmelerin, topluma karşı davranışlarında, bir tüketicinin 
herhangi bir etkisinin olamayacağından dolayı,  benim yaptığım 
şey herhangi bir farklılık oluşturamaz. 

3,49 ,06 ATE 

Bir tüketici, sosyal sorumluğa sahip işletmelerin sunduğu 
ürünleri satın alarak, toplum üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olabilir. 

4,04 ,04 

Sosyal sorumluluk davranışı, işletmelerin yüksek kalitede 
ürünler sunma becerisini azaltmaktadır. 

2,40 ,06 

Sosyal sorumluluk davranışı, işletmelerin kaynaklarını boşu 
boşuna harcamasına neden olmaktadır. 

2,11 ,06 

Sosyal sorumluğa sahip işletmelerin, sosyal sorumluğa sahip 
olmayan işletmelere kıyasla, ürün ve hizmetlerini daha yüksek 
düzeyde fiyatlamaları muhtemeldir. 

3,22 ,05 İnanç 

Bir işletme, aynı anda hem sosyal sorumlu olabilir, hem de adil 
bir fiyat düzeyinde yüksek kaliteli ürünler yapabilir. 

1,87 ,05 

 

Bireylerin sosyal sorumlu tüketim anlayışı; algılanan 
kurumsal sosyal sorumluluk, çevreye karşı duyarlılık 
ve geri dönüşüm davranışı olarak ifade edilmektedir. 
Sosyal sorumlu tüketimi etkilediği düşünülen; 
toplulukçuluk, algılanan tüketici etkinliği ve 
tüketicilerin, sosyal sorumlu firmalara karşı olan 
maliyet ve yetenekleri üzerindeki inançları bir 
regresyon denklemi şeklinde aşağıdaki gibi 
gösterilebilir: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 

Y = Sosyal sorumlu tüketim (Kurumsal sosyal 
sorumluluk performansı, geri dönüşüm davranışı ve 
çevreye karşı duyarlılık) 

X1 = Bireylerin toplulukçu özellikleri 

X2 = Algılanan tüketici etkinliği 

X3 = Tüketicilerin inançları (Maliyetler ve yetenekler 
üzerinde) 

Sosyal sorumlu tüketimi etkileyen bu faktörlerden, 
bağımlı değişkeni yani sosyal sorumlu tüketim 
davranışını en iyi açıklayan bağımsız değişkenler 
arasından değişkeni/değişkenleri seçmek amacıyla 
(Nakip, 2003:319-320) kademeli (stepwise) regresyon 
analizi uygulanmıştır. Bu analiz öncesinde, sosyal 
sorumlu tüketim, toplulukçuluk, algılanan tüketici 
etkinliği ve bireyin inançları arasındaki korelasyon 
analizleri ve anlamlılık düzeyleri tablo 7’de 
gösterilmiştir.  

 

 
Tablo 7: SSTA, ATE, Toplulukçuluk ve İnanç Değişkenlerine İlişkin Pearson Korelasyon Analizleri 

   SSTA Topluluk ATE İnanç 
SSTA 1,000 ,473 ,431 -,172 
Topluluk ,473 1,000 ,374 -,008 
ATE ,431 ,374 1,000 -,282 

Pearson Korelasyon 

İnanç -,172 -,008 -,282 1,000 
SSTA . ,000 ,000 ,001 
Topluluk ,000 . ,000 ,439 
ATE ,000 ,000 . ,000 

Anlamlılık 

İnanç ,001 ,439 ,000 . 
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Bu sonuçlara bakıldığında, sosyal sorumlu tüketim ile 
toplulukçuluk (0,473 Anl:0,000) ve algılanan tüketici 
etkinliği (0,431 Anl:0,000) arasında olumlu yönde bir 
ilişkinin olduğu, tüketicilerin inançları ile ters yönde 
bir ilişkinin olduğu (-0,172 Anl:0,001) görülmektedir. 
Yapılan kademeli regresyon analizi sonucunda model 
sonuçları tablo 8’de gösterilmektedir. Sosyal sorumlu 
tüketimi birinci derecede belirleyen faktörün, 
toplulukçuluk değişkeni olduğu ve model 1’e alındığı 
görülmektedir. Bu da H1 hipotezinin doğrulandığını 
göstermektedir. Toplulukçuluk özelliği, sosyal 
sorumlu tüketimin açıklanmasında önemli bir 
değişkendir ve sosyal sorumlu tüketimi olumlu yönde 
etkilemektedir. Daha sonra ikinci dereceden belirleyen 

değişkenin ise, algılanan tüketici etkinliği olduğu ve 
bu nedenle de model 2’ye dâhil edildiği 
görülmektedir. Bu sonuç, H2 hipotezini 
doğrulamaktadır. Algılanan tüketici etkinliği, sosyal 
sorumlu tüketimi açıklamada, toplulukçuluk 
değişkenine göre daha az olmakla birlikte, önemli bir 
değişkendir ve sosyal sorumlu tüketimi olumlu yönde 
etkilemektedir. Üçüncü değişken olan tüketici inancı 
değişkeni ise model dışı kalmıştır. Diğer iki değişkene 
nazaran, sosyal sorumlu tüketim davranışının 
açıklanmasında belirleyici ve önem bir değişken 
değildir. Bununla birlikte, sosyal sorumlu tüketimi az 
da olsa olumsu yönde etkilemektedir. 

 

Tablo 8: Kademeli Regresyon Çıktısı 

Model   Katsayılar Standart 
Hata 

Beta t Anlamlılık 
Düzeyi 

1 Sabit 2,220 ,176  12,608 ,000 
  Topluluk ,411 ,043 ,473 9,670 ,000 
2 Sabit 1,544 ,203  7,596 ,000 
  Topluluk ,315 ,044 ,362 7,221 ,000 
  ATE ,284 ,048 ,295 5,888 ,000 

 

Sosyal sorumlu tüketimin, cinsiyet, gelir, yerleşim 
birimi ve yaşanılan coğrafik bölgeye göre 
cevaplayıcılar arasında farklılaşıp-farklılaşmadığının 
analizi için tek faktörlü varyans analizleri 
uygulanmıştır. Tablo 9, 10, 11 ve 12’de 

cevaplayıcıların sosyal sorumlu tüketim davranışının, 
demografik özelliklerine göre yapılan tek faktörlü 
varyans analizi sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara 
bakıldığında, istatistikî bakımdan % 95 güvenirlilik 
aralığında herhangi bir farklılık tespit edilememiştir. 

 

Tablo 9. Cinsiyete Göre Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonucu 

 Kareler 
Toplamı 

SD Ortalama 
Kare 

F Anlamlılık 

Gruplar Arasında ,954 1 ,954 2,452 ,118 
Grup İçerisinde 134,220 345 ,389    
Total 135,174 346     

 
Tablo 10. Gelire Göre Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonucu 

 Kareler 
Toplamı 

SD Ortalama 
Kare 

F Anlamlılık 

Gruplar Arasında 3,059 7 ,437 1,176 ,316 
Grup İçerisinde 120,369 324 ,372    
Total 123,428 331     

 

Tablo 11. Yerleşim Birimine Göre Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonucu 

 Kareler 
Toplamı 

SD Ortalama 
Kare 

F Anlamlılık 

Gruplar Arasında 1,974 2 ,987 2,547 ,080 
Grup İçerisinde 132,504 342 ,387    
Total 134,478 344     
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Tablo 12. Yaşanılan Coğrafik Bölgeye Göre Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonucu 
 Kareler 

Toplamı 
SD Ortalama 

Kare 
F Anlamlılık 

Gruplar Arasında 4,122 6 ,687 1,870 ,085 
Grup İçerisinde 121,946 332 ,367    
Toplam 126,068 338     

 
5.Tartışma ve Sonuç 

Sosyal ve çevresel sorunlara karşı tüketicilerin 
duyarlılıklarının giderek artması, tutum ve davranışları 
üzerinde de oldukça etki yapmaktadır. Bir kısım 
tüketiciler, ürün tercihlerinde, bu tercihlerinin çevresel 
ve sosyal sonuçlarını da dikkate almakta ve satın alma 
tutum ve davranışlarında da sosyal sorumlu işletmeleri 
ve onların ürün ve hizmetlerini tercih etmeye özen 
göstermektedir. Tüketicilerin bu tutum ve davranışları 
ile birlikte, işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk 
anlayışlarına daha çok önem vermeye başlamışlardır. 
İşletmeler, üretim, dağıtım, ambalajlama gibi tüm 
faaliyetlerinde toplumsal sonuçlarını da dikkate alan, 
etik davranış gösteren bir anlayışa kavuşmaktadırlar. 
Böylelikle, hem sivil toplum kuruluşları, hükümet ve 
çevre kuruluşları ile iyi ilişkiler kurulabilmekte hem 
de sosyal sorumlu tüketime sahip tüketiciler gözünde 
de iyi bir imaj oluşturmayı sağlayabilmektedirler.  

Sosyal sorumlu tüketim, tüketicileri tarafından 
algılanan işletmelerin sosyal sorumluluk 
performansları, tüketicilerin geri dönüşüm davranışları 
ve çevreye karşı göstermiş oldukları duyarlılıklarında 
oluşmaktadır. Sosyal sorumlu tüketimi etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmamıza 
göre, sosyal sorumlu tüketimi en çok etkileyen 
değişkenin bireyin toplulukçu bir özelliğe sahip 
olması görülmektedir. Sadece, kendi çıkarlarını değil, 
toplumun ve ait olduğu grubun amaçlarını ve 
çıkarlarını düşünen birey, ürün ve hizmet tercihinde 
bulunurken sosyal ve çevresel problemleri de dikkate 
almakta ve bu yönde satın alma davranışı 
göstermektedir.  

Tüketicilerin, sosyal sorumlu tüketimde bulunurken, 
gerçekten bu düşüncelerinin, sosyal ve çevresel 
sorunların azaltılmasında bir nebze katkı 
sağlayacağına olan inanışları da, sosyal sorumlu 
tüketim üzerinde etkili olabilmektedir. Çalışma 
bulgularında, tüketicilerin satın alma yolu ile çevre 
sorunları üzerinde etki yapabilmelerine olan inanışları 
algılanan tüketici etkinliği olarak ifade edilmektedir. 
Toplulukçuluk özelliğine göre, daha az olmakla 
birlikte sosyal sorumlu tüketimin açıklanmasında 
oldukça önemlidir ve sosyal sorumlu tüketim 
davranışını olumlu yönde etkilemektedir. Kimi 
tüketiciler, işletmelerin, kurumsal sosyal 
sorumlulukları gereği sosyal ve çevresel durumları 
dikkate alarak faaliyette bulunmaları sonucunda 
maliyet ve fiyatların yükseleceğinden ve kalitenin 
düşeceğinden endişe duyabilmektedir. Araştırmanın 
sonucunda, bir tüketicinin, bu tür işletmelerin, 
kaynaklarını etkin bir şekilde kullanamadıklarına, 
yüksek kalitede ürünler sunma becerilerinin azaldığına 
ve yüksek fiyatlamaya neden olduğuna inanmasının, 

tüketicinin sosyal sorumlu tüketimini olumsuz yönde 
etkilediği saptanmıştır. Ancak, yapılan analiz 
sonucunda, bunun sosyal sorumlu tüketimin 
açıklanmasında çok da fazla öneminin olmadığı 
belirlenmiştir. Bu değişkenler ile birlikte, sosyal 
sorumlu tüketimin, tüketicilerin sahip oldukları 
demografik değişkenlere göre farklılık gösterip-
göstermeyeceği de önemli bir konudur. Ancak, 
yapılan istatistiksel analizler sonucunda, yaş, gelir, 
oturulan yerleşim birimi ve coğrafik bölgenin sosyal 
sorumlu tüketim davranışında farklılık oluşturmadığı 
gözlenmiştir.  

İşletmeler, gerek etiksel davranma zorunlulukları, 
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışları ve hükümet, 
sivil toplum kuruluşları, uluslararası ticaret 
anlaşmaları ve kıstaslar nedeniyle, yaşadıkları 
dünyadaki sosyal ve çevresel sorunlarla ilgilenmek ve 
topluma ve çevreye karşı olan sorumlulukları gereği 
faaliyetlerini yürütmek zorundadırlar. Böylelikle, 
tüketicileri, sivil toplum ve devlet kuruluşları ile iyi 
ilişkiler kurabilmekte, özellikle tüketiciler gözünde iyi 
bir imaj oluşturabilmektedir. Bu da işletmelerin 
faaliyette bulundukları sektörde rekabet avantajını 
yakalamalarını sağlayabilmektedir. Bu nedenle, 
işletme yöneticilerin sosyal sorumlu tüketim anlayışı 
kavramını ve boyutlarıyla, sosyal sorumlu tüketimi 
etkileyen faktörleri çok iyi bilme zorunluluğu 
doğmaktadır. Bu doğrultuda, işletmelerin amaçlarını, 
planlarını ve uygulamalarını şekillendirmeler 
gerekmektedir. Ancak, bu sayede sosyal sorumlu 
tüketiciye ulaşılabilmesi mümkün olabilecektir. Bu 
araştırmada sosyal sorumlu tüketim anlayışı ve bu 
anlayışı etkileyen faktörler, üniversite öğrencileri 
özelinde ölçülmeye çalışılmıştır. İleriki çalışmalarda, 
toplumun daha geniş bir alanının hedef kitle olarak 
seçilmesi, özellikle meslek, yaş gibi demografik 
değişkenlerinde sosyal sorumlu tüketim anlayışının 
ölçülmesine olan etkisinin belirlenebilmesi için 
önerilebilinir. Bunun yanı sıra, sosyal sorumlu tüketim 
anlayışını etkileyen faktörlerin literatür çalışmaları 
ışığında çoğaltılması ve modelde test edilebilmesi pek 
çok fayda sağlayabilecektir.  
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Özet: Kotler tarafından “sosyal amaçları desteklemek ve kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerini tanımlamak 
için bir kurum tarafından üstlenilmiş büyük çaplı faaliyetler” olarak tanımlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) 
çalışmaları, işletmelere, özellikle satışlarda ve pazar payında artış, marka konumunda güçlenme, güçlü kurum imajı 
ve etkisi yaratma, çalışanları çekme, heveslendirme ve elde tutma becerisinde artışı, işletme maliyetlerinin azalışı, 
yatırımcılar ve mali analiz uzmanlarına karşı cazibenin artması konularında önemli yararlar sağlamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin KSS faaliyetlerine katılma nedenlerini yöneticiler ve çalışanlar açısından ortaya 
koymak ve ikisi arasında farklılıklar olup olmadığını tespit etmektir.  

Makalede kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 748 çalışan ve 126 yönetici ile yapılan anket çalışması sonuçları 
irdelenmiş, işletmelerin KSS faaliyetlerine katılmalarının en önemli nedeninin “Görünürlük ve Müşteri Değeri 
Yaratma” ve KSS faaliyetlerine katılan işletmelerin en önemli özellikleri olarak “Dürüstlük” ve “Hayırseverlik 
Faaliyetlerinde Bulunma” olduğunun düşünüldüğü belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk Projeleri. 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES AIM-PERCEPTION 
DIFFERENCES ANALYSIS 

 

Abstract: Corporate Social Responsibility (CSR) projects described by Kotler as “comprehensive activities to 
support social projects and to fulfill its social responsibilities” provides important benefits to the companies 
especially on its sales and expanding its market share, strengthening its brand position, in creating a strong company 
profile and effect, attracting employees, motivating and keeping the talented people in the company, decreasing 
company costs, increasing the attractiveness of the company for the investors and financial specialists.   

The aim of this study is to find out the reasons why companies are involved in CSR projects and determine if there 
exist any differences between the managers and employees’ opinions.  

In this paper the results of the survey conducted on 748 employees and 126 managers set by using convenience 
sampling method is determined; “Visibility and Customer Value Creation” is the most important reason for the 
involvement in CSR projects and “Honesty” and “Give Back to the Community through Philanthropic Activities” 
are seen as the most important characteristics of the Social Responsible Companies.  

Keywords: Corporate Social Responsibility, Social Responsibility Projects. 

 

GİRİŞ 

Özellikle son birkaç yıldır, Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk (KSS) kavramının toplumsal gündemdeki 
yeri giderek daha fazla önem ve ağırlık kazanmaya 
başladı. Sosyal Sorumluluk uygulamaları bazen 

televizyonlarda milyonları daha duyarlı olmaya 
çağıran toplumsal bilinçlendirme kampanyalarıyla; 
bazen hangi kurumun daha sosyal sorumlu olduğu 
konusunda yapılan araştırmalarla; kimi zaman da 
yapılan uygulamaların gerçekten kurumsal sosyal 
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sorumluluk olup olmadığı şeklinde tartışmalarla 
ortaya çıktı. KSS uygulamaları ülkeden ülkeye 
farklılık göstermenin yanında, ortaya çıkışından bu 
yana geçen yaklaşık 60 yıllık süre içinde de değişime 
uğradı. Kurumların başarılı olması için karlılık ve 
büyüme hedefini gerçekleştirmelerinin artık yeterli 
olmadığı 2000’li yıllarda KSS, kurumların 
sürdürülebilir bir dünya için tüm paydaşlarına karşı 
etik ve sorumlu davranmalarını zorunlu kılan bir 
uygulamalar bütünü haline geldi. Toplumun 
kurumlardan beklentisinin bu denli arttığı yenidünya 
düzeninde kurumların bu beklentiyi duymazdan 
gelmeleri neredeyse kendi sonlarını hazırlamakla eş 
anlamlı. Kurumlar artık, çalışanlarıyla, 
tedarikçileriyle, toplumun tüm kesimleriyle uyum 
içinde yaşamak, üretim yapmak zorundadır. Ayrıca 
araştırmalar da, KSS’yi stratejik biçimde ele alıp 
uygulayan kurumların, toplum tarafından daha çok 
beğenildiğini, itibar gördüğünü ve bu tür 
uygulamalarda bulunan kurumların ürünlerinin 
diğerlerine göre daha çok talep edildiğini ortaya 
koymaktadır. 

Söz konusu kurumlar, iyi elemanları kendilerine 
çekme ve mevcut çalışanları motive etme konusunda 
da  daha başarılı olmaktadırlar. 

1. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS)  
KAVRAMININ ORTAYA ÇIKMASI VE 
GELİŞİMİ  

Kurumsal  Sosyal Sorumluluk (KSS) tarihsel süreç 
içersinde ele alındığında dinsel yardımların toplumsal 
niteliği ve örneğin Osmanlı da Vakıflar .. gibi oldukça 
eskilere dayanan bir niteliğe sahip olmasına rağmen, 
modern anlamda ortaya çıkışı 1916’da J. M. Clark’ın 
Journal of Political Economy dergisine yazdığı bir 
makalede; “bireyler gibi işletmelerin de yaptıkları 
eylemlerin sonuçlarından sorumlu olduklarını” 
belirtmesi ile söz konusu olmuştur. 1930’larda, 
Profesör Theodore Kreps ilk kez “sosyal denetim” 
kavramını ve bununla ilişkili olarak işletmelerin 
sosyal sorumluluklarını gündeme getirmiştir. 1942 de 
ise Peter Drucker, işletmelerin ekonomik boyutlarının 
ve işlevlerinin yanı sıra sosyal boyutları ve işlevlerine 
ikinci kitabı  “The Future of Industrial Man” yer 
vererek bu konuyu sosyal sorumluluk boyutuyla 
irdelemiştir. Daha sonra 1950’li ve 60’lı yıllarda 
Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
kavramları kapsamlı olarak ele alınıp incelenmiş ve 
çeşitli tanımlar getirilmiştir. 1975 de Sethi KSS 
kavramına 3 boyutlu bir yaklaşım getirmiş, 1979 da 
Carrol KSS anlayışını, ekonomik, yasal, etik ve 
hayırseverlik olmak üzere  4 kategoride incelemiştir. 
1970’li ve 80’li yıllardan itibaren KSS anlayışı 
işletmenin stratejileri de göz önünde bulundurularak 
Stratejik KSS yaklaşımı olarak değerlendirilmeye 
başlanmıştır (www.csquest.net). KSS anlayışının 
gelişmesinde 1964 de “İnsan Hakları Sözleşmesi”, 
1969’da “Ulusal Çevre Politikası Sözleşmesi” ve 
1972’de “Tüketici Ürünleri Güvenilirlik Sözleşmesi” 
çok önemli bir rol oynamış 1980’lere gelindiğinde ise, 
iş dünyası, kar etme ile sosyal konularda faal olmanın 
birbiriyle çatışan konular ve amaçlar olmadığını 

saptayarak, sosyal konulara daha fazla ağırlık vermeye 
başlanmıştır (Aydede, 2007:23). 

1990’lı  ve 2000’li yıllarda ise, gerek ülkeler ve 
gerekse küresel düzeyde, işletmelerin KSS faaliyetleri 
giderek hızlanmış, özellikle 2000 yılında Birleşmiş 
Milletlerin kabul ettiği Global Sözleşme İlkeleri, 
Binyıl Gelişme Amaçları ve Birleşmiş Milletler in 
İnsan Hakları Normları ile OECD’nin 2004 de kabul 
ettiği  Kurumsal Yönetişim İlkeleri  gibi global 
düzeydeki sözleşme ve normlar da KSS faaliyetlerinin 
son yıllarda işletmelerce daha hızlı ve yaygın olarak 
benimsenmesine neden olmuştur.  

2. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
FAALİYETLERİNİN TANIMI 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)  faaliyetleri, 
“sosyal amaçları desteklemek ve kurumsal sosyal 
sorumluluk yükümlülüklerini tanımlamak için bir 
kurum tarafından üstlenilmiş büyük çaplı faaliyetler” 
olarak belirtilmektedir (Kotler, 2006:3). “Avrupa 
Komisyonu ise (KSS), “Kurum ve kuruluşların 
toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarını, 
kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla 
ilişkilerinin bir parçası haline getirmesidir” şeklinde 
tanımlamaktadır. Bu tanım, son yıllarda kurumun tüm 
paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu 
davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulaması 
gerektiği şeklinde geliştirilmiştir. Birleşmiş Milletler’ 
e göre ise, KSS, şirketlerin yalnızca müşterileri, 
tedarikçileri ve çalışanları ile ilgili değil aynı zamanda 
şirketin faaliyet yürüttüğü toplum içindeki diğer 
gurupların ihtiyaçları, amaçları ve değerleriyle 
ilgilidir. KSS Derneği ‘ne göre KSS  faaliyetleri, 
“kurumların kendi faaliyet alanları çerçevesinde 
sosyal paydaşlarına olan etkilerini analiz etmeleri, 
sosyal refahın korunması ve geliştirilmesi için 
yapacağı çalışmalar ve alacağı önlemlerin bütünüdür”; 
dolayısıyla, KSS, hem sosyal hem de çevresel konuları 
ele almaktadır.-KSS, iş stratejisi ve faaliyetleri içine 
çevresel ve sosyal konuları dahil etmektir. KSS, 
gönüllülük esasına dayanır.-KSS’nin bir başka önemli 
açılımı da şirketlerin kendi iç ve dış paydaşlarıyla 
nasıl paylaşımlarda bulunması ile ilgilidir.(çalışanlar, 
müşteriler, komşular, kamu aktörleri vb.) 
(http://www.kssd.org/KOC.doc) gibi. KSS stratejisi, 
kurum açısından oldukça geniş bir paydaş grubunu 
(çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler hissedarlar, 
rakipler, toplum) ve dolayısıyla hedef kitleyi 
ilgilendirmekte; durum böyle olunca da kurum 
içerisinde KSS stratejisi ve uygulamalarının hangi 
departman ve/veya kişiler tarafından yürütüleceği 
konusu önem kazanmaktadır” (Paksoy, 
www.kssrehberi.com, 2008). KSS, herhangi bir 
organizasyonun hem iç, hem de dış çevresindeki tüm 
paydaşlara karşı “etik” ve “sorumlu” davranmayı 
kapsayan içeriği ile Pazarlamaya Sosyal Sözleşme 
Yaklaşımı ile de paralellikler göstermektedir. 
Gerçekten pazarlamada etik yaklaşıma ilişkin olarak 
yapılan çeşitli saha araştırmalarında da kullanılan  
Sosyal Sözleşme Anlayışına göre işletmeler, olanak ve 
avantajlarını çalışanlarına ve müşterilerine de sunmalı 
ve böylece, işletme ile çalışanları ve müşterileri 
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arasında karşılıklı bir değişim ilişkisi de 
gerçekleşmelidir (Jr.Ross T, Smith  N Craig, Dunfee 
W Thomas, 1999:17). 

3. KURUMSAL  SOSYAL  SORUMLULUK (KSS) 
FAALİYETLERİNİN YARARLARI 

Günümüzde işletmeler faaliyetlerini  çok iyi gözden 
geçirmeli çevrelerini nasıl etkilediklerini saptamalı ve 
örneğin ülkelerinin  ekonomik ve sosyal gelişimine 
katkıda bulunacak projeler de geliştirmelidirler. 
(Tatari, 2003:7). KSS kampanyaları, bir şirketi veya 
bir markayı, ilgili bir gönüllü kuruluş veya sosyal 
amaca yarar sağlamak amacıyla stratejik bir 
konumlandırma aracı olduğuna göre, söz konusu 
kampanyaların işletmenin itibarini geliştirdiğini, 
müşteri bağlılığı ve marka bilincini artırdığını, 
satışlara ivme kazandırdığını ve medyanın ilgisini 
çektiğini belirtmekte yarar vardır. Yoğun rekabet 
koşullarında tüketiciler işletmelerden artık “iyi bir 
kurumsal vatandaş “ olmalarını da beklemekte buna 
ilişkin göstergeler aramakta, işletmelerin toplumdaki 
yerlerini de sorgulamaktadırlar (Özgen, 2006:26). 
İşletmeler, KSS faaliyetleri sonucunda çeşitli yararlar 
elde edebilirler. Bu yararlar, müşteriler, tedarikçiler, 
çalışanlar ve sermayedarlar için ayrı ayrı incelenebilir  
(www.insankaynaklari.com, 2008); 1. Sermayedarlar 
ve kredi verenler, KSS çalışmalarının yaratacağı 
olumlu imajdan etkileneceklerdir. Dolayısıyla, 
işletmenin onlarla kuracağı ilişki, dürüst, adil ve 
sağlam temellere dayanan bir ilişki olacaktır. KSS, 
işletmenin müşterilerini tanımasını ve onların 
beklentilerini anlamasını sağlar. Sorumluluk 
çerçevesinde benimsenecek ürün kalitesinde istikrar 
sağlama, dürüst reklâm ve pazarlama faaliyetleri 
sayesinde müşteri memnuniyetinde artış meydana 
gelir ve müşteri ilişkileri geliştirilir. 2. Sosyal 
sorumluluğunun bilincinde olan işletmelerin 
tedarikçileri ile kuracakları ortaklık yaklaşımı 
sayesinde, aralarında ilişkide dürüstlük ve adil 
davranış artar, karşılıklı güven sağlanır. 3. Çalışanlar 
açısından da bir parçası oldukları işletmenin sosyal 
sorumluluklarını yerine getirmeleri önemlidir. 
Huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılması, adil 
performans değerlendirmesi ve iyi çalışmanın 
ödüllendirilmesi, çalışanın memnuniyetini arttırabilir. 
İspanya’da 500 büyük işletmeye gönderilen ve 110 
undan yanıt alınan bir anket çalışması sonuçları, 
ankete katılan işletme yöneticilerinin Stratejik KSS 
(SKSS) anlayışının “Görünürlük”, “Uygunluk” ve 
“Gönüllülük/Zorunluluk” değişkenlerinin KSS 
faaliyetlerinin işletmeye değer yaratma konusunda 
etkili olduklarını inandıklarını ortaya koymaktadır. 
(Allen B, David, Husted W, Bryan, 2007:594) Söz 
konusu araştırma sonuçlarına göre; Görünürlük, 
işletmenin KSS projeleri ile medyada yer alarak 
işletme imajını güçlendirmekte ve böylece gerek 
tüketici tatmini ve sadakatinin artırılmasında, gerek 
yeni müşteriler, yeni ürünler ve yeni pazarlar 
kazanmasında olumlu bir etki yaratmaktadır. 
Uygunluk değişkeni de KSS faaliyetlerinin işletmenin 
amaç ve stratejilerine, hedef pazarlarına uygun olması 
gereğini ifade etmekte ve işletmeler bu açılardan 

kendilerine uygun KSS projeleri ile – örneğin bir  
ürün farklılaştırması faaliyeti ile bir  KSS Projesini 
uygun bir şekilde birleştirerek -  karlılıklarını daha da 
artırabilmektedirler. Diğer yandan, ABD’de, 
kendilerine anket soruları posta ile yollanan 1675 
kadın arasından,  anket sorularını yanıtlayan ve yaşları 
25-49 arasında değişen, çoğunluğu lise mezunu, 
birden fazla çocuklu ve KSS faaliyetlerinin hedef 
kitlesi olan 72 kadının anket sorularına verdikleri 
yanıtlar incelenmiş (Meister Mark,Connor’O Amy, 
2008:49-50)  ve araştırmaya katılan kadınların 
işletmelere ilişkin olarak en  fazla önem verdikleri 
değer yargısının “işletmenin dürüst olması gerekliliği” 
olduğu, bunu sırasıyla;  “işletmenin kaliteli ürün ve 
hizmetler üretmesi”, “işletmenin çalışanlarına adil 
davranması”, “hayırseverlik faaliyetlerinde bulunma” 
ve “işlerini çevre dostu yaklaşımla yürütme” izlediği, 
“kar etme” hususunun ise en son sırada yer aldığı 
görülmüştür. Business for Responsibility’ye göre KSS 
faaliyetleri isletmelere özellikle aşağıda belirtilen 
alanlarda önemli yararlar sağlamaktadır (Kotler, 
2006:11); Satışlarda ve Pazar payında artış, Marka 
konumunda güçlenme, Güçlü kurum imajı ve etkisi, 
Çalışanları çekme, heveslendirme ve elde tutma 
becerisinin artışı, İşletme maliyetlerinin azalışı, 
Yatırımcılar ve mali analiz uzmanlarına karşı 
cazibenin artması.  İngiltere’de yapılan bir tüketici 
araştırmasına göre; fiyat ve kalite eşit olduğunda 
tüketicilerin iyi bir sosyal amaçla ilişkili markaları 
tercih etme olasılığı % 76, sosyal bir  amaçla ilişkili 
bir ürün için biraz daha fazla (ortalama %5 daha fazla 
) ödemeye razı olanların oranı  % 64,  doğru bir sosyal 
amaç için % 10 daha fazla ödemeye razı,  olanların 
oranı % 20,  üretici şirketi sevmediği zaman ürünü 
almayı her zaman reddedenler; %37, bazen 
reddettiğini belirtenler; %37’dir (www.siviltoplum. 
com.tr, 2008). KSS faaliyetleri tüketici tatminini 
artırma yoluyla şirketin pazar değerine ve işletme 
çalışanlarının moraline de olumlu katkıda 
bulunmaktadır. Ancak KSS faaliyetlerinin işletmeye 
pozitif yada negatif geri dönüşünün olması, işletmenin 
kurumsal yeterlilikleri ile de yakından ilgilidir. 
Dolayısıyla tek başına KSS faaliyetlerinin şirketlere 
olumlu katkı sağlaması güç olmakta ve bu tür 
faaliyetlerin ürün-hizmet kalitesi ve diğer işletme 
faaliyetleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Aksi 
halde örneğin yenilikçi olma (innovativeness) 
özellikleri ve uygulamalarıyla desteklenmeyen bazı 
KSS faaliyetleri işletme performansına zarar bile 
verebilmektedir (Bhattacharya C.B.& Xueming Luo, 
2006:16).  

4. KSS TÜRLERİ  

Geoffrey Lantos’un sınıflandırmasında üç tür KSS'den 
bahsedilmektedir (Yönet Ender, 2007:15); 1. 
Hayırseverlik Odaklı KSS Anlayışı, 2. Etik KSS 
Anlayışı ve 3. Stratejik KSS Yaklaşımı. Kotler 
(2006:26)’e göre ise, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
(KSS) faaliyetleri başlıca 6 grupta incelenebilir; 1. 
Kurumsal Sosyal Amaç Teşvikleri; Teşvik 
sponsorlukları aracılığı ile, sosyal amaçları 
desteklemek, Örnek; The Body Shop işletmesinin 
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kozmetik testleri için yapılan deneylerde hayvanların 
kullanımını yasaklamayı teşvik etmesi 2. Sosyal 
Amaç Bağlantılı Pazarlama; Ürün satışları yada 
kullanımına dayalı gelirlerin bir yüzdesini belirli bir 
sosyal amaca bağışlama yada bir katkıda bulunma. 3. 
Kurumsal Sosyal Pazarlama; Davranış değiştirme 
kampanyasını desteklemek. Örnek; Home Depot 
işletmesinin su tasarrufu tavsiyelerini teşvik eden 
programı 4. Kurumsal Hayırseverlik; Bir hayır 
derneği yada sosyal amaca doğrudan katkıda 
bulunmak. Örnek; Bir işletmenin öğretmenlerin 
mesleki gelişimine fon oluşturmak için nakit 
bağışlarda bulunması. 5. Toplum Gönüllülüğü; 
Toplum içersinde gönüllülük hizmetleri sağlamak. 
Örnek; Bir ileri teknoloji şirketi çalışanlarının orta 
öğrenim gençliğine bilgisayar becerilerini göstermesi, 
yada bir işletme çalışanlarının çevre temizliği 
faaliyetleri için bu alanda çalışan bir vakıf üyelerine 
yardımcı olması 6. Sosyal Açıdan Sorumluluk 
Taşıyan İş Uygulamaları; Sosyal amaçları 
destekleyen isteğe bağlı iş uygulamaları ve yatırımları 
benimsemek ve yürütmek. Örnek; bir işletmenin 
üniversite öğrencileri için iş yerinde staj olanağı 
sağlaması. KSS faaliyetlerinin bir türünü de bir 
işletmenin sattığı ürünlerin satışından sağladığı gelirin 
bir kısmını bir Sivil Toplum Kuruluşuna bağışlaması 
veya bir sosyal sorunun çözümü için harcaması 
oluşturmaktadır. Bu tür faaliyetler Nedenle İlişkili 
Pazarlama/NİP (Cause Related Marketing - CRM) 
olarak da tanımlanmaktadır (Heo Kwangjun,Nan 
Xiaoli, 2007:63). Diğer yandan, A.B.D de farklı 
sektörlerde pek çok A.B.D işletmesini satın alan yada 
ticari faaliyetlerde gösterdikleri başarılarla kendi 
sektörlerde hakim duruma geçen bazı Japon 
işletmelerinin (Toyota Nisan Sony, Panasonic, 
Hitachi)  bu ülkedeki birçok Sivil Toplum Kuruluşuna 
yardımda bulundukları, hatta bu nedenle birçok 
STK’nın Japon işletmelerinden bağış sağlamak için 
stratejiler geliştirdiği de gözlenmektedir. Ancak bu 
durum gene A.B.D’li bazı akademisyenlerce sosyal ve 
moral açıdan irdelenerek sorgulanmaktadır (Alaxander 
Suzanne,1991:B1). 

5.TÜRKİYE’DE KSS FAALİYETLERİ  

Türkiye’deki KSS uygulamalarının ortaya çıkışı 
Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda VAKF (şimdiki adıyla vakıf) 
kavramı eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamu 
hizmetlerinin temel kurumsal mekanizmasını 
oluşturmaktaydı.  Bu gün Türkiye’deki pek çok aile 
holdingi bir vakfa sahiptir.  Bu bağlamda toplumun 
şirketlerden beklentisi de tarihsel vakf felsefesi 
etrafında şekillenmekte ve sosyal sorumluluk, 
şirketlerin bağışları ve hayırseverlik faaliyetleri ile 
eşdeğer algılanmaktadır 
(http://wwwssd.org/KOC.doc). Türkiye’de KSS 
çalışmalarını yönlendiren faktörler çeşitli paydaş 
gruplarına göre farklı şekilde sınıflandırılabilir 
(Ayobi, 2008:31). Olası yönlendiriciler aşağıdaki 
şekilde sıralanabilir: 1. Kurumsal yönetişim ve finans 
kurumları, 2. Çok uluslu şirketler, 3. Yasama organları 
– devlet uluslararası düzlemde tanınan sözleşmeler ve 

4. Sivil toplum kuruluşları..Türkiye’deki bazı 
işletmelerin KSS faaliyetlerine ilişkin örnekler aşağıda 
sunulmaktadır 
(http://www_KurumsalSosyal_com.mht); Türkiye 
Bankalar Birliği (Çok Yaşa Bebek), Seyitler Kimya 
(Dumansız Nefes), Doğan Sağlık Grubu (Sağlıklı 
Eğitim), Gap Güneydoğu Tekstil (Elim Sende 
Ekibi), AstraZeneca (İlk Yardıma İlk Adım), TNT 
Ekspres (Kitap Toplama Kampanyası), Eczacıbaşı 
Yapı Grubu (Tuvaletimiz Geldi), Efes Pilsen (Efes 
Pilsen Turizm Eğitimleri), Mercedes Benz (Her 
Kızımız Bir Yıldız), Koç Topluluğu (A.Ü. Tıp 
Fakültesi Vehbi Koç Göz Hastanesi), DHL (Kardeş 
Kampanyası), Efes Pilsen (Çoruh Vadisi Kuş Gözlem 
Festivali), DHL (Kadından Kadına Köprü), 
Aksigorta-Philips (Hedef: Küresel Aydınlanma), 
Turkcell    (Kardelenler), Teknosa (Zamana Direnen 
Eserler), Aygaz (Aygaz’dan Türkiye’ye Sağlık Işığı: 
Ayışığı), Citigroup (Citibank ve TEGV'den 4800 
çocuğa Birikim Eğitimi), Yapı Kredi Emeklilik 
(Ertuğrul Fırkateyni), DHL (Kenya'daki arkadaşım), 
TSKB (TSKB ile Önceliğimiz Çevre) ...     

Türkiye’de, firmalarca gerçekleştirilen KSS 
faaliyetlerinin çalışanlar ve yöneticiler açısından nasıl 
karşılandığı ve nasıl yorumlanmakta olduğu, ayrıca 
çalışan ve yöneticilerin KSS faaliyetlerinde bulunan 
işletmeler hakkındaki düşünceleri ve görüşleri 
arasında farklılık olup olmadığının analizi amacıyla, 
çeşitli sektörlerden 748 i çalışan ve 126 sı yönetici 
olmak üzere, toplam 874 kişi ile yaptığımız 
araştırmanın sonuçları ise aşağıda sunulmaktadır.  

6. ARAŞTIRMA 

6.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu araştırmanın amacı, işletme yöneticilerinin ve 
çalışanlarının KSS faaliyetlerine katılma nedenleri 
hakkındaki görüşlerini belirleyerek ikisi arasında 
farklılıklar olup olmadığını tespit etmektir. 

Anket, özel işletmelerin kolayda örnekleme 
yöntemiyle seçilen yönetici ve çalışanlarına 
yaptırılmıştır. 

Araştırmaya Haziran 2008’de başlanmış ve Eylül 
2008’de bitirilmiştir. Toplam 2000’in üzerinde soru 
formu dağıtılmış, 950 soru formu elimize ulaşmıştır. 
Gelen soru formlarından 76 tanesi eksik ve tutarsızlık 
gösterdiği için değerleme dışı tutulmuş ve 874 soru 
formu analize tabi tutulmuştur. 

6.2. Araştırmada Kullanılan Soru Formu 

Bu çalışmada kullanılacak ölçek Husten & Allen 
(2007:608) ve O’Conner & Meister’in (2008:50) 
güvenilirlik ve geçerliliği ispatlanmış anketlerinden 
yararlanılarak hazırlanmıştır. Ölçeklerin Türkçe’ye 
birebir çevirisi gerçekleştirilmiştir. Çeviride yer alan 
ifadeler, ilgili alanda uzman öğretim üyelerinin 
fikirleri alınarak tekrar değerlendirilmiş ve anlamlarını 
değiştirmeyecek biçimde küçük düzeltmeler 
yapılmıştır. Daha sonra anket 30 kişilik bir grup ile 
güvenilirlik ve geçerlilik için ön teste tabi tutulmuş ve 
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herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı 
belirlenmiştir. 

Soru formu üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde cevaplayıcıların çalıştıkları kurumların 
faaliyet alanı, kaç kişi çalıştırdığı gibi özellikler ile 
soru formu verilen kişinin demografik özellikleri, 
eğitim bilgisi, mevcut görevini kaç yıldır yürüttüğüne 
yönelik sorular yöneltilmiştir. Soru formunun ikinci 
bölümü Husted & Allen’in (2007:608) çalışmasında 
yer alan 10 ifadeden oluşmaktadır. Cevaplayanların 
5’li likert ölçeği; 1 (Kesinlikle Katılmıyorum) den 5’e 
(Kesinlikle Katılıyorum) doğru derecelendirerek 
cevaplandırmaları istenmiştir. Üçüncü bölüm 
O’Conner & Meister’in (2008:50) çalışmasında yer 
alan 6 ifadeden oluşmaktadır. Cevaplayanların 
ifadeleri önem derecesine göre sıralandırmaları 
istenmiştir (1: En önemli 6: En önemsiz).  

6.3. Araştırmaya Katılanlar Hakkında Bilgiler 

Araştırma kapsamındaki araştırmaya katılmayı kabul 
eden yöneticilerin %66,67’si ve çalışanların %54,41’i 
erkektir (Bkz.Tablo.1). 

Tablo.1. Cinsiyet Dağılımı 

 Çalışan Yönetici Genel 

 N % n % n % 

Kadın 341 45,59 42 33,33 383 43,82 

Erkek 407 54,41 84 66,67 491 56,18 

Toplam 748 100,00 126 100,00 874 100,00

Ankete cevap veren yöneticilerin %82,88’si üniversite 
ve üstü eğitime sahipken, çalışanlarda bu oran %66,26 
seviyesindedir. Yöneticilerdeki en düşük eğitim 
seviyesi lisedir (Bkz.Tablo.2). 19 çalışan ve 5 yönetici 
bu soruyu cevaplamamıştır.  

Ankete cevap veren yöneticilerin en düşük maaş 
seviyesi 2.000 – 5.000 YTL arası iken bu çalışanların 
en üst seviyesine karşılık gelmektedir. Gelir 
seviyelerine ilişkin oranlar Tablo.3. de verilmiştir (13 
çalışan bu soruyu cevaplamamıştır). 

 

Tablo.2. Eğitim Seviyesi 

 Çalışan Yönetici Genel 
 N % n % n % 
İlkokul 15 2,06 - - 15 1,79 
Ortaokul 19 2,61 - - 19 2,26 
Lise 151 20,71 10 9,01 161 19,17 
MYO 61 8,37 9 8,11 70 8,33 
Üniversite 390 53,50 63 56,76 453 53,93 
Yüksek Lisans 88 12,07 26 23,42 114 13,57 
Doktora 5 0,69 3 2,70 8 0,95 
Toplam 729 100,00 111 100,00 840 100,00 

Tablo.3. Gelir Seviyesi 

 Çalışan Yönetici Genel 
 N % n % n % 
500 YTL’den az 11 1,50 - - 11 1,28 
500 YTL –  
1.000 YTL’den az 195 26,53 - - 195 22,65 
1.000 YTL –                2.000 
YTL’den az 318 43,27 - - 318 36,93 
2.000 YTL –               5.000 
YTL’den az 211 28,71 70 55,56 281 32,64 
5.000 YTL –  
10.000 YTL’den az - - 44 34,92 44 5,11 
10.000 YTL’den fazla - - 12 9,52 12 1,39 
Toplam 735 100,00 126 100,00 861 100,00 

 

Ankete cevap veren yöneticilerin yaş ortalaması 36,88 
(SS=0,842) iken çalışanların 31,17’dir (SS=0,317).   

Ankete cevap veren yöneticilerin %62,70’si ve 
çalışanların %40,81’i evli,  yöneticilerin %51,59’u ve 
çalışanların %32,89’u çocuk sahibidir.   

6.4. Araştırmaya Katılanların İşletmeleri 
Hakkında Bilgiler 

İmalat sanayi işletmelerinin faaliyet gösterdiği alanı 
gruplayabilmek için İstanbul Sanayi Odası’nın 
Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması olan üretim 
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indeksinden yararlanılmıştır. Bu indekse göre 
işletmelerin faaliyet alanları Tablo.4’te özetlenmiştir. 

Çalışanların %68,45’i ve yöneticilerin % 67,46’si yani 
yaklaşık 2/3’ü imalat sektöründe çalışmaktadır. 

 

Tablo.4: İşletmelerin Faaliyet Alanı 

 Çalışan Yönetici Genel 
 N % n % n % 
İmalat 512 68,45 85 67,46 357 40,85 
   Gıda, İçki, Tütün 76 10,16 10,00 7,94 54 6,18
   Tekstil, Deri ve Ayakkabı 53 7,09 13,00 10,32 66 7,55
   Kağıt ve Basım Sanayi 69 9,22 4,00 3,17 23 2,63
   Kimya ve Petrol Ürünleri,  
   Lastik ve Plastik 55 7,35 20,00 15,87 58 6,64
   Metal Ana Sanayi 16 2,14 6,00 4,76 18 2,06
   Metal Eşya, Makine ve  
   Ulaş.Araç 86 11,50 16,00 12,70 41 4,69
   Diğer İmalat Sanayi 157 20,99 16,00 12,70 97 11,10
Hizmet 236 31,55 41,00 32,54 517 59,15 
Toplam 748 100,00 126 100,00 874 100,00

 

Soru formunu cevaplayan yöneticilerin çalışmış 
oldukları işletmelerindeki ortalama çalışan sayısı ve 
çalışmış oldukları işletmelerin çalışan sayısı itibari ile 
dağılımı Tablo.5’te özetlenmiştir (12 çalışan 

cevaplamamıştır). Ankete cevap veren yöneticilerin 
işletmelerinde çalışma süreleri  ortalaması 6,02 
(SS=0,568) iken çalışanların 4,69’dur (SS=0,191).  

 

Tablo.5. Çalışan Sayısı 

 

Çalışan 
Ort.=767,21 
SS.=1695,66 

Yönetici 
Ort.=896,08 
SS.=1616,26 

Genel 
Ort.=786,05 
SS.=1684,13 

 n % n % n % 
1 - 49 çalışan 337 45,79 - - 337 39,10 
50 – 249 çalışan 164 22,28 66,00 52,38 230 26,68 
250’den fazla 235 31,93 60,00 47,62 295 34,22 
Toplam 736 100,00 126 100,00 862 100,00 

 

6.5. Verilerin Analizi ve Bulgular 

Çalışmamızda Türkiye’de işletme yönetici ve 
çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Proje’lerinin amaçlarına ve işletmelerin bu projelere 
katılım nedenlerine ilişkin ifadeleri ne ölçüde 
benimsediklerinin, katılım düzeylerinin yönetici ve 
çalışanlar arasında farklılaşma gösterip 
göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 
anketi cevaplayanların kurumsal sosyal  sorumluluk 
sahibi işletmeler hakkındaki düşünceleri hakkındaki 
görüşleri arasındaki farklılık olup olmadığı da 
araştırılmıştır. 

Yönetici ve çalışanlar için ifadelerin hangi gruplar 
içinde yer aldığının belirlenmesi için faktör analizi 
yönteminden yararlanılmıştır. Ortaya çıkan faktörleri 
benimsenme düzeyinde yöneticiler ile çalışanlar 
arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesi için 
bağımsız t-testi analizi kullanılmıştır 

Ölçüm aracının güvenilirliğini incelemek üzere 
yapılan Cronbach’s Alpha iç tutarlılık analizi 
sonucunda ifadelerin güvenilirlik katsayısı Cronbach’s 
Alpha  0,7560 olarak hesaplanmıştır. 

Toplanan veriler faktör analizine tabi tutulmadan 
önce, verilerin faktör analizine uygunluğu 
incelenmiştir. Faktör analizi için yeterli gözlem sayısı, 
(değişken sayısı/gözlem sayısı oranı)  (1/11 ve 1/72) 
olarak gerçekleşmiştir. 

10 ifadenin ne biçimde gruplandığını belirlemek için 
faktör analizi yönteminden yararlanılmıştır.  
Gerçekleştirilen analizlerde faktör modeli olarak asal 
bileşenler (principal components) analizinden 
yararlanılırken, faktör boyutları arasındaki ayrımları 
daha net bir şekilde ortaya koyabilmek amacıyla 
varimax rotasyon yöntemi kullanılmıştır. Faktör 
sayılarını belirlemek için temelde scree plot 
yönteminden yararlanılmıştır. Faktör analizlerinde 
özdeğerleri (eigen value) 1 ve üzerinde ayrıca faktör 
yükleri 0,50 ve üzerinde olan değerler dikkate 
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alınmıştır. Yapılan faktör analizlerinde Keiser-Meyer-
Olkin Örneklem Uygunluğu Ölçüm Değerleri (KMO 
Measure of  Sampling Adequacy) ve Bartlet’s Test of 
Sphericity (BTS) değerleri hesaplanarak faktörlerin 
uygunluğu irdelenmiştir 

Faktör analizi sonucu elde edilen  KMO (0.758) ve 
BTS (2016,251; p=0.000) değerleri dikkate 
alındığında örneklemin ve korelasyon matrisinin 
faktör analizine uygun nitelikler taşıdığı 
görülmektedir.  

 

Tablo.6: Faktör Analizi Sonuçları 

 Fak.1 Fak.2 Fak.3 Fak.4 
Sosyal Sorumluluk Projelerine katılımın amacı 
işletmenin imajına katkı sağlamaktır 0,78    

Sosyal Sorumluluk Projelerine katılımın amacı 
işletmenin medyada görünürlüğünü arttırmaktır 0,75    

Sosyal Sorumluluk Projelerine katılımın nedeni 
müşterilerin satın alma kararlarını etkilemektir 0,68    

Sosyal Sorumluluk Projelerine katılımın nedeni 
yeni müşteriler kazanmaktır 0,62    

Sosyal Sorumluluk Projelerine katılımın nedeni 
yeni ürün ve hizmetler geliştirmektir  0,87   

Sosyal Sorumluluk Projelerine katılımın nedeni 
yeni pazarlara açılmaktır  0,82   

Sosyal Sorumluluk Projelerine katılımın nedeni  
kanuni zorunlulukları yerine getirmektir   0,81  

Sosyal Sorumluluk Projelerine katılımın nedeni 
sektörün uygulamalarını takip etmektir   0,73  

Sosyal Sorumluluk Projelerine katılımın nedeni 
Vergi avantajlarından yararlanmaktır   0,63  

Sosyal Sorumluluk Projelerinin başarısı finansal  
amaçlara ulaşmak için gereklidir    0,87 

Değişimi Açıklama Yüzdesi (%) 21,90 19,80 16,58 9,76 
 

Analiz sonunda elde edilen dört faktörün; Faktör.1 
“Görünürlük ve Müşteri Değeri Yaratma”, Faktör.2 
“Ürün/Hizmet ve Pazar Değeri Yaratma”, Faktör.3 
“Zorunluluk” ve Faktör.4 “Uygunluk” değişimi 
açıklama yüzdeleri sırasıyla 21,90; 19,80; 16,58 ve 
9.76 iken toplam değişimin açıklanma oranı % 
68,04’tür. 

Yöneticilerin verdikleri cevaplarla çalışanların 
verdikleri cevapların faktörler bazında anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
bağımsız t-testi yapılmıştır. T-testi sonucunda 
“Zorunluluk (Fak.3)” ve “Uygunluk (Fak.4)”e verilen 
cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit 
edilmiştir (Sig.=0,001 ve 0,010) (Bkz. Tablo.7). 

Tablo.7: Çalışanlar ve Yöneticilere Göre Faktörlerin  
Bağımsız T-Testi Sonuçları 

  Ortalama S.S. Sig. 
Çalışan 3,88 0,84 Fak.1 
Yönetici 3,87 0,91 

0,881 

Çalışan 3,36 1,19 Fak.2 
Yönetici 3,36 1,09 

0,971 

Çalışan 3,03 0,98 Fak.3 Yönetici 2,74 0,93 0,001 

Çalışan 3,28 1,15 Fak.4 
Yönetici 2,99 1,11 

0,010 

Çalışanlar işletmelerin kurumsal sosyal sorumluk 
projelerine katılım nedenlerinin gönüllü olmayıp 
zorunluluklardan kaynaklandığı ve projelerin 
başarısının finansal başarıya ulaşmak için gerekli 
olduğu (uygunluk) fikrine yöneticilerden daha yüksek 
seviyede katılmaktadırlar. 

Toplanan veriler ışığında, yöneticilerin ve çalışanların 
dört faktör altında toplanmış olan ifadelere verdikleri 
yanıtların çalıştıkları süre, eğitim seviyeleri, yaş, 
çocuk sahipliği ve gelir düzeyleri itibari ile bir 
farklılık gösterip göstermedikleri, bu değişkenler 
kategorik bağımsız değişkenler, faktör analizi 
sonucunda ortaya çıkan ifade grupları ise bağımsız 
değişkenler olarak düşünülerek, gruplar arası 
farklılıkları belirlemek için de varyans analizi yöntemi 
kullanılarak ve cinsiyet ile  medeni durumun etkisi 
olup olmadığı da bağımsız t-testi kullanılarak analiz 
edildi. 

İkiden fazla grubun karşılaştırılmasında en çok 
kullanılan test varyans analizi  olarak bilinen 
Anova’dır. Anova testinin ön koşullarından birisi her 
bir grubun normal dağılım sergileyen bir kitleden 
rasgele seçilmiş örnekler olmasıdır. Ayrıca her bir 
grubun eşit varyansa sahip olması da ön koşuldur. Bu 
çalışmada varyansların homojenliği Levene Analizi ile 
belirlenmiştir. Anlamlılık düzeyi (Sig.) nin 0.05’den 
büyük olması grupların varyansları arasında anlamlı 
bir farklılığın olmadığı yani grupların varyanslarının 
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eşit olduğu anlamına gelmektedir. Varyansların eşit 
olması durumunda Anova analizi yapılır. Anova 
analizi sonucunda sadece karşılaştırılan gruplar 
arasında herhangi bir farklılığın olup olmadığı 
belirlenir. Anlamlılık düzeyi (Sig.)≤0.05 olması 
grupların varyansları arasında anlamlı bir farklılığın 
olduğunu göstermektedir. 

Farklılık olması halinde hangi gruplar arasında fark 
olduğunu tespit edebilmek için Post Hoc testler 
uygulanarak ikili karşılaştırmalar yapılması gerekir. 
Bu çalışmada Scheffe Post Hoc testi kullanılmıştır. 
Anlamlılık düzeyi (Sig.) ≤ 0.05 olması ikili gruplar 
arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu 
göstermektedir. Varyansların eşit olmaması 
durumunda Anova analizi kullanılamaz. Bu durumda 
da gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup 
olmadığının tespiti için kullanılabilecek çeşitli 
yöntemler mevcuttur. Bu çalışmada Dunnett C 
kullanılmıştır. 

Ankete cevap veren çalışanlar ve yöneticiler bazında 
yukarıda belirtilen tüm analizler sonunda sadece 
çalışanlarda cinsiyet bakımından “Ürün/Hizmet ve 
Pazar Değeri Yaratma (Fak.2)”ya katılım oranları 
arasında anlamlı bir farklılık (Sig.=0,011) tespit 
edilmiştir. Kadınlar sosyal sorumluluk projelerine 

katılım nedenlerinin ürün/hizmet ve pazar değeri 
yaratma olduğuna erkeklerden daha yüksek oranda 
katılmaktadırlar (Tablo.8). 

Tablo.8: Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Faktörlerin 
Bağımsız T-Testi Sonuçları 

  Ortalama S.S. Sig. 
Kadın 3,48 1,16 Fak.2 
Erkek 3,26 1,20 

0,011 

Anketin üçüncü bölümünde yer alan “sosyal 
sorumluluk sahibi işletmeler” için önem derecesine 
göre sıralanması istenen altı ifadenin çalışan ve 
yöneticiler bazında sıralaması ve bunlara ilişkin 
ortalama ve standart sapma değerleri Tablo.9’ da 
verilmiştir.  

Yöneticiler ve çalışanlar için öncelik sıralaması 
değişmemektedir; en önemli olarak “dürüst olmalıdır” 
belirtilirken bunu sırasıyla “kamu yararına projeler ile 
topluma fayda sağlarlar”, “kaliteli mal ve hizmetler 
üretirler”, “işlerini çevre dostu yaklaşımla yürütürler” 
ve “çalışanlarına adil davranırlar” takip etmektedir. En 
son sırada “kar ederler” gelmektedir. 

 

Tablo.9: Sosyal Sorumluluk Sahibi İşletmelerin Öncelikleri 

  
Çalışan 
(n=748) 

Yönetici 
(n=126) 

Genel 
(n=874) 

  Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 
Sig. 

Dürüsttürler    2,17 1,58 2,36 1,66 2,19 1,59 0,211 
Hayırseverlik faaliyetlerinde 
bulunurlar 3,20 1,49 2,77 1,46 3,14 1,49 0,003 

Kaliteli mal ve hizmetler 
üretirler 3,41 1,48 3,28 1,52 3,39 1,49 0,369 

İşlerini çevre dostu yaklaşımla 
yürütürler 3,86 1,47 3,87 1,39 3,86 1,46 0,999 

Çalışanlarına adil davranırlar 3,90 1,52 3,94 1,52 3,91 1,52 0,767 

Kar ederler 4,38 1,81 4,63 1,70 4,42 1,79 0,157 

 

Bu çalışmadaki sonuçlarla yurtdışında yapılan 
araştırma sonuçları karşılaştırıldığında en önemli 
“dürüsttürler” ve en önemsiz “ kar ederler” ifadelerin 
aynı olması yanında, yurtdışı çalışmada “çalışanlara 
karşı adil davranış” daha üst seviyelerde yer alırken bu 
çalışmada cevap verenler “hayırseverlik 
faaliyetlerinde bulunmayı daha öncelikli olarak 
görmektedirler 

Ankete cevap veren çalışanlar ve yöneticiler arasında 
önem dereceleri bazında anlamlı bir farklılık olup 
olmadığı bağımsız t-testi ile analiz edilmiş, yalnızca 
“hayırseverlik faaliyetlerinde bulunurlar” ifadesinin 
derecelendirilmesinde iki grup arasında anlamlı bir 
farklılık (Sig.=0,003) tespit edilmiştir. Yöneticiler 
çalışanlara göre sosyal sorumluluk sahibi işletmelerde 
“hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmanın” daha 
öncelikli olduğunu düşünmektedirler (Tablo.9). 

SONUÇ 

KSS faaliyetleri günümüzde gerek yerel gerek ulusal 
ve gerekse global düzeyde faaliyette bulunan pek çok 
firmanın giderek daha fazla içinde yer aldıkları yada 
katkıda bulundukları faaliyetler niteliğindedir. Artık 
firmaların, kar etme, büyüme ve pazar payı artışı 
sağlama gibi amaçların yanı sıra, içinde yer aldıkları 
topluma karşı daha dürüst daha etik davranma, kaliteli 
mal ve hizmetler üretme çevreye daha duyarlı olma 
sağlık ve eğitime gibi sosyal nitelikli kampanyalara 
destek olma gibi amaç ve yükümlülükleri de 
bulunmaktadır. KSS olarak tanımlanan bu faaliyetler, 
kısaca işletmelerin hem iç ve hem de dış paydaşları ve 
çevrelerine karşı daha duyarlı sorumlu ve dürüst 
davranmalarını zorunlu kılmaktadır. 2000’li yıllardan 
itibaren ise gerek BM ve gerekse  OECD ve AB’nin 
hazırladığı KSS ilkeleri, sözleşmeleri  ve normları ile 
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KSS faaliyetleri daha global bir içerik de kazanmış 
durumdadır. KSS faaliyetleri firmalara sadece itibar 
kazandırmakla kalmamakta, fakat aynı zamanda, pazar 
payında artış, marka konumunda güçlenme, güçlü 
kurum imajı ve etkisi, çalışanları çekme ve elde tutma 
becerisinin artışı, işletme maliyetlerinin azalışı, 
yatırımcılar ve mali analiz uzmanlarına karşı 
cazibenin artması gibi pek çok katkı da sağlamaktadır. 
Araştırmamızda, kolayda örnekleme yöntemiyle 
seçilen 748 çalışan ve 126 yönetici ile yapılan anket 
çalışması sonuçları irdelenmiş, işletmelerin KSS 
faaliyetlerine katılmalarının en önemli nedeninin 
“Görünürlük ve Müşteri Değeri Yaratma” ve KSS 
faaliyetlerine katılan işletmelerin en önemli özellikleri 
olarak “Dürüstlük” ve “Hayırseverlik Faaliyetlerinde 
Bulunma” olduğunun düşünüldüğü belirlenmiştir. 

Diğer yandan, araştırmamızda, çalışanların, 
yöneticilere oranla, işletmelerin kurumsal sosyal 
sorumluk projelerine katılım nedenlerinin gönüllü 
olmayıp zorunluluklardan kaynaklandığı ve projelerin 
başarısının finansal başarıya ulaşmak için gerekli 
olduğu (uygunluk) fikrine yöneticilerden daha yüksek 
seviyede katılmakta oldukları belirlenmiştir. 
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DAĞITIM KANALLARINDA BAĞIMLILIK VE ÖZGÜN YATIRIMLARIN GÜVEN 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

H. Murat MUTLU 

Öğr.Gör. Dr., Koceli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu, e-posta: hmmutlu@kocaeli.edu.tr 

 

Özet: Günümüzün oldukça karmaşık ve rekabetçi pazar koşulları işletmelerin ürünlerinin fiyatları, maliyetleri ve 
verimlilikleri üzerinde daha yüksek kontrole sahip işletmeler olmalarını gerektirmektedir. Bu sadece işletmelerin 
içsel süreçlerinin iyileştirilmesiyle gerçekleştirilemez, aynı zamanda üreticiler, satıcılar ve müşteriler arasında 
karşılıklı özgün yatırımların, güvenin ve bağlılığın da geliştirilmesi gereklidir. Bu çalışma güven üzerine 
bağımlılığın ve özgün yatırımların etkisini araştırmaktadır. Araştırmada öne sürdüğümüz hipotezlerin test edilmesi 
amacıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren 900 taşıt araçları lastik bayisine bir anket formu postalandı. 286 bayiden 
gelen veriler güven üzerinde karşılıklı bağımlılığın ve özgün yatırımların oldukça güçlü pozitif etkilerinin olduğunu 
göstermektedir. Elde edilen bulguların yorumlanması ve sonuçların tartışılması ile çalışma sona ermektedir. 

Keywords: Güven, Bağımlılık, Özgün Yatırımlar. 

 

EFFECTS OF DEPENDENCE, AND TRANSACTION SPECIFIC INVESTMENTS ON 
TRUST IN DISTRIBUTION CHANNELS 

 

Abstract: Today’s highly complex and competitive market conditions require businesses to have better control on 
their product prices, costs, and productivity. This can not be achieved only by improving internal processes, 
developing mutual trust and commitments to bilateral transaction specific investments (TSIs) between 
manufacturers, resellers, and customers are also necessary. This study investigates individual and joint effects of 
dependence and TSIs on trust. For testing our hypotheses, questionnaires were mailed to 900 tire dealers in Turkey. 
Data collected from 286 tire dealers reveal that dependence and TSIs have strong positive effects on trust. 
Theoretical and managerial implications of the study findings are discussed. 
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1. GİRİŞ 

İşletmeler arası ilişkilerin başarısında kilit rolü 
oynayan öğelerden biri de güvendir. Güven, bir 
değişim ortağının doğruluk ve iyi niyetine itimat etme 
istekliliği olup (Ganesan, 1994: 1–18); kanal üyeleri 
arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve devamının 
sağlanmasında kritik bir faktör olarak 
değerlendirilmekte ve ilişkisel bağlılığın temel bir 
belirleyicisi olarak ele alınmaktadır. Güven hem 
bugün hem de gelecek için var olan ve uzun dönemli 
ilişkilerin temelini oluşturan bir kavramdır (Spekman, 
1988: 76). 

Bağımlılık kavramı da dağıtım kanallarına yönelik 
yapılan araştırmaların kavramsal modellerinde 
genellikle merkezi bir rol oynamaktadır (Dwyer vd., 

1987: 11-27; Mohr ve Nevin, 1990: 36-51; Stern ve 
Reve,1980: 52-64). Firmalar arası ilişkilerde 
bağımlılık, tarafların amaçlara ulaşmak için mevcut iş 
ilişkisini koruma ve devam ettirme ihtiyacıdır (Kumar 
vd., 1995: 348-356; Frazier, 1983: 158-166). Karşılıklı 
bağımlılığın derecesi, kanal üyelerinin karar ve 
davranışlarını direkt olarak etkilemekte, kontrolün 
ağırlıklı olarak hangi tarafın elinde olacağını 
belirlemekte, üreticinin kanal içi kontrol ve 
koordinasyonu sağlama yeteneğinin sınırlarını 
çizmekte ve sonuç olarak dağıtım işlevinin başarısına 
katkıda bulunmakta olup (Gill ve Allerheiligen, 1996: 
50; Yılmaz vd., 2002: 182) bu nedenle bağımlılık, 
firmalar arası mübadele ilişkilerini anlamaya yönelik 
yapılan kanal araştırmalarında önemli bir yapı taşı 
olarak ele alınmaktadır. 
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Özgün yatırımlar, mevcut iş ilişkisini desteklemek için 
gerekli olan, bu ilişkiye özel fiziksel ve beşeri 
kaynaklar olup (Heide ve John, 1988: 20–35), kanal 
üyeleri arasında ilişkilerin sürdürülmesi, fırsatçı 
davranışların minimize edilmesi ve ilişkiye yönelik 
bağlılıkların oluşturulmasında önemli bir değişken 
olarak ele alınmaktadır (Anderson ve Weitz, 1992: 18-
34; Williamson, 1981: 548-577; 1985:55). Çünkü 
mevcut iş ilişkisi sona erecek olursa, bu yatırımların 
başka alanlarda ve başka ortaklarla kullanılması 
mümkün olmayacaktır. 

Bu çalışma, dağıtım kanallarında, kanal üyesi olarak 
satıcı (bayi) işletmenin üreticisine duyduğu güven 
düzeyi üzerine özgün yatırımların ve karşılıklı 
bağımlılığın büyüklüğünün ayrı ayrı ve birlikte 
etkilerini değerlendirmektedir. Çalışma ayrıca yüksek 
ve düşük güven düzeylerinde bu değişkenlerin 
etkilerindeki değişimlerin incelenmesini de 
amaçlamaktadır. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ VE 
HİPOTEZLER 

Pazarlama bilimi yıllardan beri hem teorik hem de 
pratik çalışmalarında, dağıtım kanallarını hep 
rekabetçi bir bakış açısıyla ele almakta ve kanal 
üyelerini birbirlerinden farklı amaç ve stratejilere 
sahip birimler oldukları düşüncesinden hareketle, güç 
ve çatışma gibi kavramların varolduğu bakış açıları 
geliştirilmekteydi. Araştırmacılar; gücün temelleri, 
çatışmanın öncülleri ve sonuçları ve çatışmanın çözüm 
meseleleri üzerine yoğunlaşmaktaydılar. Üretici ve 
tedarikçi firmalar, alıcı ve satıcı ilişkilerinde bir 
değişim yaşandığını ifade etmektedirler (Ganesan, 
1994: 1–18). Bugün için çoğu büyük üretici firma, 
tedarikçi firmalarının daha güçlü bir rekabetçi konum 
elde etmeleri için çalışmaktadır. Böylesi rekabetçi bir 
konum; ancak uzun dönemli sürdürülebilir rekabetçi 
bir avantajın elde edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. 
Sürdürülebilir rekabetçi avantajlar; iyi mal, iyi müşteri 
hizmetleri ve etkin bir dağıtım sistemi gibi faktörlerce 
yaratılmaktadır. Firmalar, böylesi sürdürülebilir 
rekabetçi avantajları uzun dönemli ilişkiler sayesinde 
elde edebilirler. Pazarlama kanallarına ilişkin 
araştırmalar, üye firmalar arasındaki ilişkilerin 
yapısına yöneliktir. İlişki pazarlaması; başarılı ilişkisel 
değişimlerin kurulması, geliştirilmesi ve 
sürdürülmesini ifade etmektedir (Dwyer vd., 1987: 11-
27; Morgan ve Hunt, 1994: 20-38). İlişki pazarlaması, 
kanal araştırmaları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Bu alanda yapılan araştırmalar sayesinde, firmalar 
arası yakın ilişkilerin öncüllerinin neler olduğu ve 
güçlü mübadele ilişkilerinin sahip olduğu temel 
nitelikler daha iyi anlaşılmaktadır (Anderson ve 
Narus, 1990: 42-58; Anderson ve Weitz, 1989:310-
323; 1992: 1834; Morgan ve Hunt, 1994: 20-38). Bu 
araştırmalar sayesinde, güven ve bağlılık yapıtaşları 
ile onların altında yatan determinantlar daha net bir 
biçimde görülebilmektedir (Anderson ve Narus, 1990: 
42-58; Anderson ve Weitz, 1989: 310-323; Morgan ve 
Hunt, 1994: 20-38; Scheer ve Stern, 1992: 128-142). 
İlişki pazarlamasının artan önemi, güçlü ilişkilerin 
geliştirilmesinde güvenin rolüne olan ilgiyi 

arttırmaktadır (Sirdeshmukh vd., 2002: 15-37). 
Spekman (1988: 79), güvenin uzun dönemli ilişkilerin 
temeli, köşe taşı olduğunu belirtmektedir. Birçok 
kavramsal (Gundlach ve Murphy, 1993: 35-46; 
Nooteboom vd., 1997: 308-338) ve ampirik 
(Garbarino ve Jonson, 1999: 70-87) çalışma, güveni 
ilişkisel bağlılığın anahtar belirleyicisi olarak 
varsaymaktadır. Urban ve arkadaşları (2000: 39-48), 
güveni, güçlü müşteri ilişkileri ve sürdürülebilir bir 
pazar payı elde etmek için temel bir element olarak 
görmektedirler. 

Güven, kanal üyeleri arasındaki ilişkinin geliştirilmesi 
ve devamının sağlanabilmesi için kritik bir faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Moorman ve arkadaşları 
(1993: 82), iki taraf arasındaki güveni; tarafların 
birbirlerinin dürüstlüğüne, doğruluğuna, ticari 
ahlaklarına ve dolayısı ile bilerek birbirlerine zarar 
vermeyeceklerine olan inançlarından gelen risk alma 
eğilimi olarak tanımlamışlardır. Morgan ve Hunt 
(1994: 23) ise güveni, bir grubun diğer grubun 
doğruluğuna ve dürüstlüğüne inanması olarak 
tanımlamışlar ve ilişkilerde karşılıklı olarak risk alma 
eğilimini, güven unsurunun doğal bir sonucu olarak 
görmüşlerdir. 

Güven, bir değişim ortağının doğruluk ve iyi niyetine 
itimat etme istekliliğidir (Ganesan, 1994: 1–18). Bu 
tanım, güvenin iki boyutunu yansıtmaktadır. Birincisi, 
değişim ortağının güvenilirliliğidir ki bu işin etkili 
yapılması ve güvenin oluşması için gerekli olan 
uzmanlığın varlığına inanma derecesidir. Değişim 
ortağının güvenilirliği ve uzmanlığı üzerine kurulu 
olan güvenin bu boyutu, değişim ortağının sözüne ve 
yazılı beyanına güvenmeyi gerektirir. İkincisi, değişim 
ortağının yardımseverliliğidir ki bu değişim ortağının, 
koşullar değiştiğinde ya da karar alma sırasında karşı 
tarafın çıkarlarını dikkate alma istekliliğidir. 
Yardımseverlik, kendi çıkarlarıyla birlikte ortağının da 
çıkarlarını ön planda tutmayı gerektirir. Bunu 
gerçekleştiren firmalar, sadece kendi refahını düşünen 
firmalardan daha güvenilir bir konum elde 
edeceklerdir. Güvenilirlik ve yardımseverlik, güvenin 
oluşmasındaki önemli unsurlardır. İlişkinin uzun 
soluklu olabilmesi ve tarafların karşılıklı çıkarları 
doğrultusunda faaliyet gösterebilmeleri için, karşılıklı 
güvenin oluşmuş olması gerekmektedir. 

Karşılıklı bağımlılık, çeşitli sosyal bilim disiplinleri 
içerisinde kavramsal bir biçimde tanımlanmış ve 
araştırılmıştır. Preffer ve Salancik (1978: 40), 
karşılıklı bağımlılığın herhangi birinin, bir faaliyeti 
gerçekleştirmesi ya da bu faaliyet sonucu arzu edilen 
çıktıları elde edebilmesi için gerekli olan tüm 
koşulların bütünüyle kendisi tarafından kontrol 
edilemediği zaman ortaya çıktığını ifade etmişlerdir. 
Firmalar arası ilişkilerde bağımlılık, amaçlara ulaşmak 
için tarafların mevcut iş ilişkisini koruma ihtiyacını 
ifade eder (Frazier, 1983: 158-166) ve bir kanal 
üyesinin amaçlarına ulaşmak için ortağı ile olan iş 
ilişkisini devam ettirme ihtiyacı olarak 
tanımlanmaktadır (Kumar vd., 1995: 348-356; Frazier, 
1983: 158-166). Genel olarak kanal üyeleri, karşılıklı 
çıkarları devam ettiği sürece birbirleri ile olan 
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ilişkilerini devam ettirme ihtiyacı ve çabası içerisinde 
olacaklardır. Bu tanımlamalardan firmaların 
amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan; ancak 
kontrolleri dışındaki kaynakları elde etmek için 
yaptıkları değişimlerin bir sonucu olarak birbirlerine 
bağımlı firmalar haline dönüştükleri söylenebilir. 
Emerson (1962: 31–41), bir firmanın ortak iş yaptığı 
başka bir firmaya olan bağımlılığının aşağıda yazılı iki 
temel faktör tarafından belirlendiğini ifade etmiştir. 
Bunlar: (1) İş ilişkisi sayesinde karşı taraftan elde 
edilen toplam ekonomik değer ki bu “ekonomik 
önem” olarak ifade edilmektedir. Kanal üyelerinin 

karşılıklı birbirlerine verdikleri ekonomik önem 
derecesi bağımlılığı etkilemektedir. Eğer ortaklardan 
biri, diğerinin, kendisinin gelecekteki performansı, 
başarısı v.b. durumlar için önemli olduğunu 
düşünüyorsa, bağımlılık derecesi o ölçüde fazla 
olacaktır (Ganesan, 1994: 1–18). (2) Karşı firmanın ve 
ondan elde edilen ekonomik değerin ikame edilebilme 
zorluğudur ki bu da “yerine konulabilirlik” olarak 
ifade edilmektedir. Yani mevcut kanal ortaklarının 
yerine konulabilecek alternatif ortakları bulmada ana 
firma ya da bayiinin karşılaşabileceği zorluklardır 
(Heide ve John, 1988: 20-35). 

 

 Şekil 1: Karşılıklı Bağımlılık Biçimleri 
Yüksek     
  ÜRETİCİ BASKIN 

(Hücre A) 
YÜKSEK SEVİYEDE 
KARŞILIKLI BAĞIMLILIK 
(Hücre B) 

 
Üretici 
Firmanın 
Bağımlılığı 

 

 

DÜŞÜK SEVİYEDE 
KARŞILIKLI BAĞIMLILIK 
(Hücre C) 

BAYİ BASKIN 
(Hücre D) 

 
Düşük  Bayi Bağımlılığı  Yüksek 
Kaynak: Kumar, 1996: 92-106; Yılmaz, Kabadayı ve Sezen 2002: 184 

 

İkili bir ilişkide karşılıklı bağımlılık yapısı, her bir 
firmanın bağımlılığı, firmaların toplam 
bağımlılıklarının büyüklüğü ve firmalar arası karşılıklı 
bağımlılığın asimetrisinden oluşmaktadır (Kumar vd., 
1995: 349). Toplam bağımlılık, her iki firmanın 
bağımlılıklarının toplamıdır. Bağımlılık asimetrisi, bir 
firmanın değişim ortağına olan bağımlılığı ile değişim 
ortağının bu firmaya olan bağımlılığı arasındaki farktır 
(Emerson, 1962: 31–41; Lawler ve Bacharach, 1987: 
446-462). Bu fark, daha bağımlı firmanın nispi 
(oransal) bağımlılığı (Anderson ve Narus, 1990: 42-
58) ya da daha az bağımlı ortağın nispi gücü 
(Emerson, 1962: 31-41; Frazier ve Rody, 1991: 52-69; 
Lawler ve Bacharach, 1987: 446-462) olarak da ifade 
edilmektedir. Simetrik bağımlılık, firma ve değişim 
ortağının birbirlerine karşı eşit düzeyde bir 
bağımlılıkları olduğu zaman ortaya çıkmaktadır. Her 
iki tarafın birbirine karşı yüksek bağımlılığa sahip 
olduğu (Hücre B) durumda, her firma yüksek düzeyde 
güce sahip olacaktır. Bu durumda firmalar arası 
bağların çok güçlü olması gerekir. Böyle bir kanal 
ilişkisinde güven, bağlılık ve işbirliği artar. Ancak bu 
durum, düşük seviyeli karşılıklı bağımlılık (Hücre C) 
için geçerli bir durum değildir. Asimetrik kanal 
ilişkilerinde, daha yüksek düzeyli bir çatışma olduğu 
kadar daha düşük düzeyde memnuniyet, güven, 
devamlılık ve bağlılık olacağı belirtilmiştir (Anderson 
ve Weitz, 1989: 310-323; Dwyer vd., 1987: 11-27; 
Dwyer ve Walker, 1981: 104-115; Mohr ve Nevin, 
1990: 36-51). Anderson ve Weitz (1989: 310–323), 
asimetrik ilişkilerde düşük bir güven düzeyinin ortaya 
çıktığı sonucunu elde etmişlerdir. Kumar ve 
arkadaşları (1995: 348–356) yüksek ikili bağımlılığın 
asimetrik ilişkilerden daha düşük çatışma düzeyi ve 
daha yüksek güven ve bağlılık yaratacağını; ancak bu 
durumun düşük ikili bağımlılık için geçerli olmadığını 

ifade etmişlerdir. Bu anlamda simetrik ilişkiler daha 
çekici görünmektedir. Çünkü dengeli bir gücün çıktısı 
olarak her iki grup misillemeden kaçınmaktadır. Bu 
anlamda asimetrik ilişkilerdeki güçlü ortağın, bağımlı 
ortağı sömüreceği ve böylesi bir ilişkinin simetrik 
ilişkilerden daha yüksek bir çatışma eğiliminde olması 
beklenmelidir. Buna göre yüksek ve düşük ikili 
bağımlılık durumları arasında, her iki durumda 
simetrik olmasına rağmen güven, bağlılık ve çatışma 
düzeyleri üzerine anlamlı farklılıklar olacaktır. Yine 
benzer şekilde, Anderson ve Weitz’ de (1989: 310–
323), güç asimetrisiyle karakterize edilen kanal 
ilişkilerinin simetriyle karakterize edilen kanal 
ilişkilerinden daha düşük güven ve süreklilik 
yaratacağını ifade etmişlerdir. Kumar ve arkadaşları 
(1995: 348–356), hem asimetrideki azalışın hem de 
toplam bağımlılıktaki artışın ilişki kalitesini pozitif 
yönde etkilediğini bulmuşlardır. Bu nedenle karşılıklı 
bağımlılığın büyüklüğü ile üreticiye duyulan güven 
düzeyi arasında pozitif bir ilişki beklenmelidir. 

H1: Bir kanal ilişkisinde, karşılıklı bağımlılığın 
büyüklüğü ile üreticiye duyulan güven düzeyi arasında 
pozitif bir ilişki vardır. 

Özgün yatırımlar, mevcut iş ilişkisini desteklemek için 
gerekli olan, bu ilişkiye özel, fiziksel ve beşeri 
kaynaklardır. Mevcut iş ilişkisi sona erdirildiği zaman 
bu yatırımların başka alanlarda ve başka ortaklarca 
kullanılması mümkün olmayacaktır (Heide ve John, 
1988: 20–35). Özgün varlıklar, odak değişim ilişkisi 
dışında, az değeri olan ya da hiçbir değeri olmayan 
varlıklardır (Lohtia vd., 1994: 265; Williamson, 1985: 
55). Özgün varlıklar, değişim ilişkisine özgü eğitim ve 
tecrübeler kadar araç ve tesisleri de içerebilmektedir 
(Anderson ve Weitz, 1986: 3-20). İşletmeler, belirli 
bir ilişkiye özgü fiziksel varlıklar kadar (örn. 
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mobilyalar, demirbaşlar, tabelalar, vs.) soyut varlıklara 
da (örn. bilgi sistemleri, rezervasyon sistemleri, 
yönetim süreçleri vs.) yatırım yaparlar. 

Özgün yatırımlar, mevcut ilişkiye güvenileceğine 
ilişkin somut kanıtlar sunmaktadır. Bu, ilişkinin 
istenildiğini ve tarafların fedakârlık yapmaya gönüllü 
olduğunu göstermektedir. Üreticinin özgün 
yatırımlarına ilişkin perakendeci algılamaları, üretici 
firmanın güvenir olduğuna ilişkin bir işaret 
vermektedir. Üretici özgün yatırımları; üretici 
firmanın insana, dayanıklı varlıklara ve süreçlere 
yaptığı yatırımları içermektedir. Örneğin, 
perakendecinin satış personelinin eğitilmesi, satış 
sunumlarının geliştirilmesi, envanter kontrolü için 
elektronik bağlantıların sağlanması ve yeni ürünlere 
ilişkin bilgilerin aktarılması ve sunulması gibi 
yatırımlardır. Bu yatırımlar, bu ilişki için güçlü 
bağlılıkları ifade etmektedir. Eğer ilişki sona ererse, 
yatırım yapan taraflar açısından ciddi ekonomik 
kayıplar meydana gelecektir. Üretici özgün 
yatırımlarına ilişkin perakendeci algılamalarının 
artması, üreticiye duyulan güven düzeyine katkıda 
bulunacaktır. Bu nedenle kanal üyelerinin yapmış 
oldukları özgün yatırımlarla güven arasındaki 
ilişkilerde: 

H2: Bir kanal ilişkisinde, üretici firma tarafından 
yapılan özgün yatırımlara ilişkin bayi algılamalarının 
düzeyi ile üreticiye duyulan güven düzeyi arasında 
pozitif bir ilişki vardır. 

H3: Bir kanal ilişkisinde, bayi özgün yatırımlarının, 
üretici firma tarafından yapılan özgün yatırımlara 
ilişkin bayi algılamalarının düzeyi ile üreticiye 
duyulan güven düzeyi arasında pozitif bir ilişkiye 
ılımlaştırıcı bir etkisi vardır. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın birinci amacı, dağıtım kanallarında 
bir kanal üyesi olarak satıcı (bayi) işletmelerin üretici 
firmalarına ilişkin duydukları güven düzeyleri üzerine 
karşılıklı bağımlılığın büyüklüğü ve hem satıcı (bayi) 
işletme hem de üretici işletme tarafından yapılan 
özgün yatırımların ayrı ayrı ve birlikte etkilerini 
değerlendirmektir. Araştırmada ikinci olarak satıcı 
işletmelerin güven düzeylerinin düşük ve yüksek 
olması durumlarında karşılıklı bağımlılığın büyüklüğü 
ve özgün yatırım değişkenlerinin etkilerindeki 
değişimlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

3.2. Ölçeklerin Geliştirilmesi, Örneklem ve 
Veri Toplama 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin oluşturulması için 
geniş bir literatür araştırması yapıldı. Yapılan bu 
literatür taraması sırasında kaynakların güncel 
olmasına, uluslararası alanda genel kabul görmüş 
olmasına ve ölçtükleri kavramların hem teorik hem de 
operasyonel tanımlarına uygun ifadeler içermesine 
dikkat edildi. Ayrıca geçerlilik ve güvenilirliklerinin 
daha önceki çalışmalarda onaylanmış sorulardan 
oluşturulması göz önünde tutuldu. Araştırmada ele 

alınan kavramları ölçen ifadelere ilişkin değerlendirme 
seçenekleri şu şekildedir: 1-Kesinlikle katılmıyorum 
....... 5-Kesinlikle katılıyorum.  

Güven kavramı Kumar ve arkadaşları’nın (1995: 348-
356) ve Ganesa’nın (1994: 1-18) çalışmalarından 
alınan on soru ile ölçüldü. 

Bağımlılık kavramı iki boyutda ele alındı. Ekonomik 
önem boyutu Ganesa’nın (1994: 1-18) çalışmasından 
esinlenerek kavramlaştırıldı. Yerine konulabilirlik 
boyutu için Celly ve Frazier’ın (1996: 200-210) 
çalışmasından yararlanıldı. 

İlişkideki özgün yatırımlara ilişkin ölçümler için 
Anderson ve Weitz’in (1992: 18-34) çalışmasından 
yararlanıldı ve bayi özgün yatırımları dokuz üretici 
özgün yatırımlarına ilişkin bayi algılamaları beş 
soruyla ölçüldü. 

Araştırmada kullanılacak olan ölçekler, 
cevaplandırıcılar tarafından anlaşılabilir olduğunun 
görülmesi ve faktör yapıları ile güvenilirlik 
düzeylerinin test edilmesi amacıyla bir ön teste tabi 
tutuldular. Ön test Kocaeli, Yalova ve Bursa illerinden 
tesadüfi olarak seçilen 38 adet lastik bayisi ile yüz 
yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. 
Bu testten elde edilen sonuçlar ile gerekli düzeltmeler 
yapıldıktan sonra esas çalışmaya geçildi. 

Bu araştırma için ana kütle olarak Türkiye’de faaliyet 
gösteren taşıt araçları lastik bayileri seçildi. 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket 
yöntemi kullanıldı. Anketler ilgili bayilere posta 
yoluyla gönderildi22. Lastik bayilerine gönderilen 
zarfların içerisinde anket formunun yanı sıra bir 
açıklama mektubu ve geri gönderim zarfı konuldu. 
Gönderilen mektupta, araştırma hakkında kısaca bilgi 
verilerek, araştırmanın tamamen bilimsel bir amaca 
dayalı olduğu vurgulandı. Toplam 900 adet anket 
haziran 2005 tarihinde postaya verildi. 50 adet mektup 
adres yetersizliği, iş değişikliği gibi nedenlerle iade 
alınmıştır. Geri gönderim için iki aylık bir süre 
verilmiş ve Ağustos 2005 tarihine kadar toplam 136 
adet anket geri gelmiştir. Geri dönüş oranı %15.11 
olarak gerçekleşmiştir. Geri alınan anket formlarının 
incelenmesi neticesinde 8 adet form çalışma 
kapsamından çıkarılmış ve toplam 128 adet anket 
formu posta yoluyla elde edilmiştir. Ayrıca yüz yüze 
görüşme tekniği kullanarak da 158 adet anket daha 
toplanmıştır. Yüz yüze görüşme tekniği ile toplanan 
anketler Türkiye’nin çeşitli illerinde görüşmeyi kabul 
eden bayi firmalardan elde edinilmiş olup belli bir 
olasılık hesabına dayanmayan bir örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Belli bir olasılık hesabına dayanmayan 
örneklemenin doğuracağı sakıncalardan kaçınmak 
amacıyla postayla ve yüz yüze toplanan veriler t testi 
ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları her iki 
yöntemle toplanan veriler arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığını göstermiştir. Bunun sonucunda 

                                                           
22 Bu araştırmada kullanılan veriler, yazarın doktora tezinde 
topladığı verilerden elde edilmiştir. 
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yüz yüze görüşme tekniği ile toplanan anketler 
örnekleme dahil edilmiştir. Böylelikle, toplam 286 
adet anket formu araştırmanın örneklem hacmi olarak 
kabul edilmiştir. 

Değişkenlere ait ölçeklerin kavramsal modele 
uygunlukları, keşifsel faktör analizi ile test edilmiştir. 
Keşifsel faktör analizleri için Varimax Dönüşümlü 
Temel Bileşenler Analizi Yöntemi kullanılmış ve 
ölçeklerin içsel güvenilirliklerini ölçmek maksadıyla 
ise Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan 
faktör analizlerinde her faktör ayrı ayrı ele alınmış ve 
ilgili soruların bu faktörlere yüksek katsayılarla 
yüklendikleri görülmüştür. Değişkenlere ait 
güvenilirlik katsayılarının hepsi .60’dan büyük olup, 
Nunally’nin (1978) önerdiği ölçütlere göre güvenilir 
sayılabilmektedir. 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

4.1. Örnekleme Ait Temel Özellikler 

Araştırmaya katılan bireylerden yaş, cinsiyet, eğitim 
durumu, kıdem süresi, işletmede üstlenmiş olduğu 
pozisyonu kapsayan demografik bilgiler haricinde 
herhangi bir bilgi toplanmamış olup; ankete katılan 
işletmelerden taşıt araçları lastik sektöründe ne kadar 
zamandır çalıştıkları ve şu andaki üretici firmayla 
ilişki sürelerinin ne kadar olduğuna ilişkin bilgiler 
istenmiştir. Ankete katılanların 15’i kadın 271’i erkek 

olup yaşları 21 ile 73 arasında değişmekte ve yaş 
ortalaması 41,14’dür. Kıdem süreleri 6 ay ile 43 yıl 
arasında olup %18,5’i ilköğretim, %47,2’si lise, 
%22’si yüksekokul ve %12.2’si lisans ve lisansüstü 
eğitime sahiptir. Anketler 202 işletme sahibi, 44 üst 
düzey yönetici 40 orta düzey yönetici tarafından 
yanıtlanmıştır.  

Ankete katılan işletmelerin sektör tecrübeleri 9 ay ile 
50 yıl arasında değişmekte olup ortalama 21,46 yıldır. 
Üretici firmayla olan ilişki süreleri de 9 ay ile 50 yıl 
arasında olup ortalama 16,60 yıldır. Araştırmaya 
katılan işletmelerin coğrafi bölgelere göre dağılımı şu 
şekildedir: Marmara Bölgesi 98; İç Anadolu Bölgesi 
54; Ege Bölgesi 36; Karadeniz Bölgesi 35; Akdeniz 
Bölgesi 28; Güneydoğu Anadolu Bölgesi 24; Doğu 
Anadolu Bölgesi 11 işletmedir. 

4.2. Hipotez Testleri 

Bu çalışmada öne sürülen hipotezlerin test edilmesi 
amacıyla, korelasyon analizlerinin yanı sıra bir dizi 
regresyon modelleri de analiz edildi. Tablo 1’de yer 
alan korelasyon analizi neticesinde, güven ile karşılıklı 
bağımlılığın büyüklüğü, bayi özgün yatırımları ve 
üretici özgün yatırımlarına ilişkin bayi algılamaları 
değişkenleri arasındaki korelasyon katsayılarının, 
istatistiksel olarak 0,01 düzeyinde anlamlı oldukları 
görülmektedir. 

 
Tablo 1: Değişkenler Arası Korelesyon ve Tanımlayıcı İstatistikler 
 Ort. Std.S GVN KBB BÖY ÜÖY 
GVN 3,73 0,83 1    
KBB 6,89 1,12 ,440** 1   
BÖY 3,12 0,83 ,127** ,310** 1  
ÜÖY 3,45 0,85 ,479** ,353** ,355** 1 
*p< 0,05; **p< 0,01; GVN: Güven; KBB: Karşılıklı Bağımlılığın Büyüklüğü; BÖY: Bayi Özgün 
Yatırımları; ÜÖY: Üretici Özgün Yatırımlarına İlişkin Bayi Algılamaları 

 
Araştırmada analiz edilen regresyon modelleri 
karşılıklı bağımlılığın büyüklüğü ve özgün 
yatırımların güven üzerindeki etkilerini belirlemek 
amacıyla oluşturulmuşlardır. İlk olarak analiz edilen 
Model l’de güven (GVN) bağımlı değişken ve 
karşılıklı bağımlılığın büyüklüğü (KBB), bayi özgün 
yatırımları (BÖY), üretici özgün yatırımlarına ilişkin 
bayi algılamaları (ÜÖY) ve bayi özgün yatırımları ile 
üretici özgün yatırımlarına ilişkin bayi algılamaları 

değişkenlerinin etkileşimi (BÖYxÜÖY) bağımsız 
değişkenler olarak modele dahil edildi. Tablo 2’de yer 
alan regresyon analizi sonuçları, modelin istatistiksel 
olarak anlamlı olduğunu (F=34,024; p<0,01) ve KBB 
(β=0,329; p<0,01), BÖY (β=-0,119; p<0,01) ve ÜÖY 
(β=0,402; p<0,01) değişkenlerinin GVN üzerinde 
etkili olduklarını göstermektedir. Etkileşim terimi ile 
GVN arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
gözlemlenmemiştir. 

 
Tablo 2: Birinci Regresyon Modeli (Model 1) 
Model 1 Bağımlı Değişken Güven (GVN) 
Bağımsız Değişkenler β Std β p 
Sabit Terim 2,045  0,000** 

KBB 0,246 0,329 0,000** 

BÖY -0,119 -0,119 0,028** 

ÜÖY 0,392 0,402 0,000** 

BÖYxÜÖY -0,035 -0,035 0,485 
F 34,024** 

R2 0,326 
*p< 0,05; **p< 0,01; GVN: Güven; KBB: Karşılıklı Bağımlılığın Büyüklüğü; BÖY: Bayi 
Özgün Yatırımları; ÜÖY: Üretici Özgün Yatırımlarına İlişkin Bayi Algılamaları 
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Araştırmada analiz edilen ikinci model araştırma 
örneklemi içerisinde yüksek güven düzeyine sahip 
örnekleri, üçüncü model ise düşük güven düzeyine 
sahip örnekleri kapsamaktadır. Yüksek ve düşük 
güven düzeyine sahip örnekleri belirlenmesinde 
(Yılmaz vd., 2005: 1347), güven serisinin medyan 
değerinden yararlanıldı. Hesaplanan medyan 
değerinden (güvenin medyan değeri 3.9) büyük 
olanlar yüksek güven düzeyine sahip olanlar küçük 
olanlar düşük güven düzeyine sahip olanlar şeklinde 

değerlendirildi. Yüksek güven düzeyine sahip 
örnekleri analiz eden model 2’nin sonuçları tablo 3’de 
yer almaktadır. Analiz sonuçlarından modelin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu (F=8,301; 
p<0,01) ve KBB (β=0,223; p<0,01), ÜÖY (β=0,309; 
p<0,01) ve BÖYxÜÖY (β=0,178; p<0,01) 
değişkenlerinin GVN üzerinde etkili oldukları 
görülmektedir. BÖY ile GVN arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. 

 

Tablo 3: İkinci Regresyon Modeli (Model 1) 
Model 2 Bağımlı Değişken Yüksek Güven (GVN) Düzeyi 
Bağımsız Değişkenler β Std β p 
Sabit Terim 3,753  0,000** 

KBB 0,080 0,223 0,006** 

BÖY 0,002 0,004 0,958 

ÜÖY 0,156 0,309 0,000** 

BÖYxÜÖY 0,107 0,178 0,023** 
F 8,301** 

R2 0,192 
*p< 0,05; **p< 0,01; GVN: Güven; KBB: Karşılıklı Bağımlılığın Büyüklüğü; BÖY: Bayi 
Özgün Yatırımları; ÜÖY: Üretici Özgün Yatırımlarına İlişkin Bayi Algılamaları 

 

Model 3 düşük güven düzeyine sahip bayiler üzerinde 
karşılıklı bağımlılığın büyüklüğü ve özgün 
yatırımların etkilerini analiz etmektedir. Tablo 4’de 
yer alan analiz sonuçları, modelin istatistiksel olarak 
anlamlı olduğunu (F=11,059; p<0,01) ve KBB 
(β=0,297; p<0,01), BÖY (β=-0,267; p<0,01), ÜÖY 

(β=0,320; p<0,01) ve BÖYxÜÖY (β=-0,204; p<0,01) 
değişkenlerinin GVN üzerinde etkili olduklarını 
göstermektedir. Düşük güven düzeyleri açısından ele 
alınan tüm değişkenler ile güven arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki gözlemlendi. 

 

Tablo 4: Üçüncü Regresyon Modeli (Model 1) 
Model 3 Bağımlı Değişken Düşük Güven (GVN) Düzeyi 
Bağımsız Değişkenler β Std β p 
Sabit Terim 1,917  0,000** 

KBB 0,187 0,297 0,000** 

BÖY -0,223 -0,267 0,002** 

ÜÖY 0,257 0,320 0,000** 

BÖYxÜÖY -0,160 -0,204 0,008** 
F 11,059** 

R2 0,245 
*p< 0,05; **p< 0,01; GVN: Güven; KBB: Karşılıklı Bağımlılığın Büyüklüğü; BÖY: Bayi 
Özgün Yatırımları; ÜÖY: Üretici Özgün Yatırımlarına İlişkin Bayi Algılamaları 

 

5. SONUÇ 

5.1. Araştırma Sonuçları 

Tablo 2’deki regresyon analizi sonuçları, karşılıklı 
bağımlılığın büyüklüğünün güven üzerine 0,246’lık 
pozitif etkisinin 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlı olduğunu göstermekte olup bu bulgu birinci 
hipotezi destekler niteliktedir. Karşılıklı bağımlılığın 
büyüklüğündeki artış değişim ortaklarının tutumları, 
değerleri ve amaçlarının birbirine yaklaşmasını 
sağlayarak kanal üyeleri arasındaki çatışmayı 
azaltacak, işbirliğini kuvvetlendirip kanalda, 
birlikteliğin, kollektif amaçların gelişmesine katkıda 

bulunacak ve  ilişki kalitesini pozitif yönde 
etkileyecektir (Kumar vd., 1995: 348-356). Özgün 
yatırımların etkileri incelendiğinde, üretici özgün 
yatırımlarına ilişkin bayi algılamalarının güven 
üzerine 0,392’lik pozitif etkisinin 0,01 düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu 
sonuç, ikinci hipotezi destekler niteliktedir. Özgün 
yatırımlar, mevcut ilişkiye güvenileceğine ilişkin 
somut kanıtlar sunmakta olup; ilişkinin istenildiğini ve 
tarafların fedakârlık yapmaya gönüllü olduğunu 
göstermektedir. Üreticinin özgün yatırımlarına karşı 
perakendeci algılamaları üretici firmanın güvenilir 
olduğuna ilişkin bir işaret vermektedir. Üretici özgün 
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yatırımları; üretici firmanın insana, dayanıklı 
varlıklara ve süreçlere yaptıkları yatırımları 
içermektedir. Bu yatırımlar, bu ilişki için güçlü 
bağlılıkları ifade etmektedir. Çünkü ilişki sona ererse, 
yatırım yapan taraflar açısından ciddi ekonomik 
kayıplar meydana gelecektir. Bayi özgün 
yatırımlarının da -0,119 etkisi anlamlı bulunmuştur. 
Ancak üretici özgün yatırımlarına ilişkin bayi 
algılamaları ile bayi özgün yatırımları değişkenlerinin 
etkileşimi istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı. Bu 
nedenle üçüncü hipotezimiz desteklenemedi. Anlamlı 
bulunan üç değişkenin güven üzerine birlikte etkisi 
incelendiğinde, üretici özgün yatırımlarına ilişkin bayi 
algılamalarının 0,402’lik standardize edilmiş β değeri 
ile göreceli olarak en güçlü etkiye sahip olduğu 
görülmektedir. 

Araştırmanın ikinci amacı, farklı güven düzeylerinde 
bu değişkenlerin etkilerindeki değişimleri incelemek 
olup yüksek güven düzeylerini içeren regresyon 
modeli tablo 3’de özetlenmektedir. Bu regresyon 
modelinde karşılıklı bağımlılığın büyüklüğü, üretici 
özgün yatırımlarına ilişkin bayi algılamaları ve 
etkileşim değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu. Düşük güven düzeylerini içeren tablo 4’deki 
analiz sonuçları, güven üzerine ele alınan tüm 
değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
göstermektedir. Bu iki regresyon modeli açısından 
özellikle özgün yatırımlar değişkenlerinin 
katsayılarındaki değişimler dikkat çekicidir. Birinci 
regresyon modelinde bayi özgün yatırımlarının etkisi 
negatif (β=-0,119; p<0,01) ve istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu. Aynı değişkenin yüksek güven 
düzeyine sahip örnekler üzerindeki etkisi pozitif ancak 
bu etki istatistiksel olarak anlamlı değilken düşük 
güven düzeyleri açısından bu etki (β=-0,223; p<0,01) 
negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlar bayi özgün yatırımlarının 
yarattığı olumsuz etkilerin düşük güven düzeylerinde 
daha keskin bir biçimde algılandığını, üreticiye 
duyulan güvenin artmasıyla birlikte bu yatırımların 
negatif etkisinin azaldığını göstermektedir. Benzer bir 
etki üretici özgün yatırımı ile bayi özgün yatırımının 
etkileşiminde de görülmektedir. Yüksek güven 
düzeyleri için etkileşim teriminin (β=0,107; p<0,01) 
istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir etkiye sahipken 
bu değişkenin etkisi (β=-0,160; p<0,01) düşük güven 
düzeylerinde yine anlamlı ancak bu sefer negatif yönlü 
olduğu ortaya çıkmıştır. Burada özgün yatırımların 
güven üzerine etkilerinin daha iyi bir şekilde 
değerlendirilebilmesi için elde edilen regresyon 
eşitliğininin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir: 

GVNYüksek= b0 + b1KBB + b2BÖY + b3ÜÖY + 
b4(ÜÖYxBÖY) + e 

GVNYüksek=3,753 + 0,080KBB + 0,002BÖY + 
0,156ÜÖY + 0,107(ÜÖYxBÖY) 

GVNYüksek= (b0 + b2BÖY) + (b3 + b4BÖY)ÜÖY + 
b1KBB 

Böylece elde edilen yeni eşitlik ile bayi özgün 
yatırımlarında meydana gelecek bir birimlik değişimin 
güven üzerindeki etkisi (farklı güven düzeyleri için) 
değerlendirilebilinir. Böyle bir durumda 
araştırmacılar, ele alınan değişkenin ortalama değerini, 
ortalamadan bir standart sapma altı ve bir standart 
sapma üstü değerleri seçerler. Yüksek güven 
düzeylerinde, BÖY değişkenin standart sapması 0,82 
(düşük güven düzeyinde bu değer 0,83) olarak 
hesaplandı. Regresyon eşitliğinde yer alan diğer 
değişkenler için ise kendi ortalama değerleri 
kullanıldı. Bunlar: KBB için 7,27 (düşük güven 
düzeyinde bu değer 6,5), ÜÖY 3,78’ dir (düşük güven 
düzeyinde bu değer 3,11). Bu durumda BÖY 
değişkeninin düşük ve yüksek olduğu durumda güven 
üzerine etkisi aşağıda yer alan eşitliklere dayalı olarak 
hesaplanabilir. Yüksek ve düşük güven düzeyleri için; 

GVNYüksek= (3,753 + 0,002BÖY) + (0,156 + 
0,107BÖY)ÜÖY + 0,080KBB 

GVNDüşük= (1,917 - 0,223BÖY) + (0,257 - 
0,160BÖY)ÜÖY + 0,187KBB 

BÖY -0,82 için GVNYüksek =4,33296+0,06826 ÜÖY 

BÖY +0,82 için GVNYüksek=4,33624+0,24374 ÜÖY 

BÖY -0,82 için GVNDüşük =3,31759+0,3898 ÜÖY 

BÖY +0,82 için GVNDüşük =2,94741+0,1242 ÜÖY 

Şekil 2a ve 2b’de bu iki eşitliğin grafikle gösterimi yer 
almaktadır. Şekil 2a yüksek güven düzeyleri için bayi 
özgün yatırımlarının düşük ya da yüksek olması 
durumunda üretici özgün yatırımlarının güven 
üzerindeki etkisini göstermektedir. Şekil 2a’dan da 
anlaşılacağı üzere yüksek güven seviyelerinde üretici 
özgün yatırımlarının güven üzerine etkisi bayi özgün 
yatırımlarının artmasıyla daha da güçlü bir etki 
yaratmaktadır (düşük bayi özgün yatırımlarına göre). 
Aynı etkiler düşük güven seviyeleri açısından 
incelendiğinde üretici özgün yatırımlarının güven 
üzerine etkisi bayi özgün yatırımlarının artmasıyla 
daha da azalmaktadır (düşük bayi özgün yatırımlarına 
göre). Yüksek güven düzeylerinde bayi özgün 
yatırımlarının artması üretici özgün yatırımları ile 
güven arasındaki ilişkiye olumlu yönde katkı 
sağlarken düşük güven düzeylerinde ise yüksek bayi 
özgün yatırımları üretici özgün yatırımlarının güven 
üzerine olumlu katkısını azaltıcı bir rol oynamaktadır.  
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Şekil 2a: Yüksek Güven Düzeyleri İçin Özgün Yatırımların Etkileri 

Üretici Özgün Yatırımları

G
üv

en
 (Y

ük
se

k)
BÖY Düşük BÖY Yüksek

 

 

Şekil 2b: Düşük Güven Düzeyleri İçin Özgün Yatırımların Etkileri

Üretici Ö zgün Yatırımları

G
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5.2. Tartışma 

Yöneticiler güven ile özgün yatırımlar arsındaki 
etkileri dikkate almalıdırlar. Üretici işletmeler için 
kendi dağıtım ağları içerisinde yer alan bayileri ile 
aralarındaki güven düzeylerini değerlendirmek 
oldukça önemlidir. Üretici firmalar, kanal üyeleri ile 
uzun dönemli, sağlam ve güvenilir temellere oturmuş 
ilişkiler gerçekleştirmelerinin kendilerine ciddi bir 
rekabet üstünlüğü sağlayacağının farkına 
varmalıdırlar. Üretici firmaların kanal üyeleri ile uzun 
dönemli bir ilişkiyi kurup geliştirmelerinde karşılıklı 
bağımlılık ve özgün yatırımlar önemli faktörler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yöneticiler taraflar arasındaki 

ilişkinin uzun dönemli olmasını sağlayan bu 
faktörlerin yanı sıra ilişkide mutlaka güven faktörünün 
bulunması gerektiğini göz önünde tutmalıdırlar. Eğer 
iki taraf arasında güven var ise fırsatçı davranışların 
zararlarını hafifletmek ve ortadan kaldırmak daha 
kolay olacak, taraflar ortaya çıkabilecek haksızlıklarda 
kısa dönemli fırsatçı davranışlara yönelik çözümler 
yerine uzun dönemli her iki taraf içinde değer 
yaratacak çözümlere yöneleceklerdir. 

Dağıtım kanallarında, değişim ortakları arasındaki 
karşılıklı bağımlılığın büyüklüğündeki artış, 
çatışmadan çok işbirliğini destekleyecektir. Karşılıklı 
bağımlılığın büyüklüğündeki artışlar, kanal üyeleri 
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arasında çatışmadan kaynaklanan sorunları eşitlik 
içinde çözümüne katkıda bulunacak destekleyici bir 
kanal ikliminin oluşmasını sağlayacaktır. Çünkü 
karşılıklı bağımlılığın büyüklüğündeki artış dengeli 
bir gücün çıktısı olarak taraflar arasındaki amaç, değer 
ve algıların birbirine yakınlaşmasına neden olacak ve 
güven üzerine olumlu katkıda bulunacaktır. 

Güven, bir ilişkinin sürdürülmesi ve gelişimi için son 
derece önemlidir. İşletme yöneticileri, gerek kişiler 
gerekse de firmalar arasında güvenin zor inşa 
edildiğinin ancak kolaylıkla yıkılabileceğinin farkında 
olmalıdırlar. Ayrıca güven oluşturmanın da zor ve 
karmaşık bir süreç olmasına rağmen güven, firmalar 
arasında güçlü bağların yaratılması ve daha güçlü bir 
müşteri sadakati sağlaması açısından firmalara ciddi 
katkılar yaratabilmektedir. Güven olmadan ilişki kısa 
süreli olacaktır ve tarafların uzun dönemde elde 
edecekleri faydaların şimdiden ortadan kalkması 
sonucunu doğuracaktır. Yöneticiler, dağıtım 
kanallarında uzun dönemli oryantasyonun gelişimi 
için tarafların özgün yatırımlar gibi kalıcı özverilerde 
bulunmaları gerektiğini de dikkate almalılar (Ganesan, 
1994: 1-18) ve güvenin özgün yatırımların hem bir ön 
koşulu hem de sonucu olabileceğini göz önünde 
tutmalıdırlar. 

5.3. Araştırmanın Kısıtlamaları 

Bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuçların yanı sıra 
bazı kısıtlamalara da sahiptir. Birinci olarak, eldeki 
maddi olanakların kısıtlı olması nedeniyle anket 
uygulaması sadece 900 bayi firmaya 
postalanabilmiştir. Bu sayının artmasının araştırma 
sonuçlarına yapacağı olumlu katkı inkâr edilemez. 
İkinci olarak üretici özgün yatırımlarına ilişkin 
ölçümler tek taraflı yapılmıştır. Bu değişkene ilişkin 
bilgi sadece bayi algılamalarına dayanmaktadır. Son 
olarak araştırmada bayi firmaların faaliyet 
gösterdikleri pazar bölgelerinin özellikleri kısmen 
dikkate alınmıştır. 

5.4. Öneriler 

Araştırma bağımlılığın büyüklüğü ve özgün yatırımlar 
değişkenlerinin güven üzerine etkileriyle ilgili 
değerlendirmeleri ortaya koymaktadır. Üretici bayi 
arasındaki güven düzeyine çok sayıda değişken etki 
edebilir. Bu nedenle gelecek çalışmaların farklı 
değişkenlerle yapılmasında fayda vardır. Ayrıca daha 
yüksek örneklemlere ulaşıldığında farklı bağımlılık 
durumlarında bu ilişkiler incelenmelidir. Böylelikle 
bağımlılıkdaki simetriklik ve asimetrikliğin bu 
ilişkileri nasıl etkilediği ortaya konulabilir. 
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Özet: Web 2.0, “ikinci nesil web” olarak ifade edilebilecek gelişmiş online faaliyetleri kapsayan sosyal ve işbirlikçi 
uygulamalar bütünüdür. Web 2.0’ın özellikle kullanıcının katkısına vurgu yapan ve bunu önemseyen yapısı ile 
topluluk oluşumuna imkan vermesi pazarlamacıların dikkatini çekmiştir. Bloglar, sosyal ağ kurma siteleri(facebook 
gibi), video paylaşım siteleri(youtube gibi), podcasting, işbirliğiyle oluşan yazışmalar(wikipedia) vb. gibi Web 2.0 
uygulamaları yavaş yavaş pazarlama stratejileri içerisinde yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada amaçlanan Web 2.0 
ve uygulamalarının pazarlamacılar için ne anlam ifade ettiğini ve pazarlama stratejilerine nasıl entegre 
edilebileceğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda özellikle topluluk oluşumu sağlayan Web 2.0 uygulamalarının-
bloglar, sosyal ağ kurma siteleri ve video toplama siteleri gibi- pazarlama amaçlı kullanım biçimleri kuramsal bir 
çerçevede örneklerle ele alınacaktır.        

Anahtar Kelimeler: Web 2.0, Web 2.0 uygulamaları, Sosyal Web. 

APPLICATIONS OF WEB 2.0 IN MARKETING AND ITS IMPORTANCE 
Abstract: Web 2.0, which can be defined as "second generation web", is the whole of social and cooperative 
applications including developed online activities. Web 2.0's emphasizing the contribution of user in particular and 
its structure giving importance to this, and Web 2.0's feature of enabling formation of communities 
have attracted the attention of marketers. The applications of Web 2.0 are gradually beginning to take part in 
marketing strategies as blogs, social networking sites (like facebook), video sharing sites (like youtube), podcasting, 
articles written in cooperation (wikipedia) etc. The aim of this study is to reveal what Web 2.0 and the applications 
of it mean for marketers and how it is integrated to marketing strategies. In this sense, particularly, the usage forms 
of Web 2.0 applications, which enable formation of communities, for marketing purposes - as blogs, social 
networking sites and video collecting sites - will be discussed with a theoretical frame using samples.  

Keywords: Web 2.0, Web 2.0 applications, Social Web  

 

GİRİŞ 

WWW’de gittikçe yaygınlaşan ve bir fenomen haline 
gelen Web 2.0 ve uygulamaları, Web’in sosyal bir 
yapıya bürünmesini ve daha dinamik hale gelmesini 
sağlamıştır. Bu durum kullanıcı merkezli faaliyetleri 
ön plana çıkarmıştır. Günümüzde internet 
kullanıcılarının topluluklar kurmada, kendi 
profillerini(özgeçmiş ve iş bilgileri, hobiler vb.) 
isteyerek ifşa etmede, ürün ve markalar ile ilgili 
samimi düşüncelerini sorgu sual olmaksızın 
belirtmede sıklıkla Web 2.0 tabanlı uygulamaların 
sağladığı kolaylıklardan yararlanmaları pazarlamacılar 
açısından asla kaçırılmaması gereken bir fırsata 
dönüşmüştür. Web 2.0 ve uygulamalarının 
pazarlamadaki yeri ve önemini ortaya koymadan önce 
Web 2.0’ın ne olduğunu açıklamakta fayda vardır. Bu 
çalışma Web 2.0’ın pazarlama boyutunu ele alan ilk 
çalışmalardan biri olması bakımından önem 

taşımaktadır. Bu durum aynı zamanda çalışmada 
kısıtlardan birini oluşturmaktadır. Burada Web 2.0’ın 
teknik yapısı yerine özellikle pazarlama amaçlı 
kullanım yönü üzerinde detaylı bir şekilde 
durulacaktır.  

WEB 2.0 NEDİR? 

Web 2.0 terimi aslında birkaç senedir var olan ve 
mecazi olarak, genellikle internetteki temel bir yazılım 
yükseltmesini ima etmek için kullanılan bir 
kavramdır(Tredinnick, 2006: 228–234). Bu terim ilk 
olarak Tim O’Reilly ve Dale Doughtery tarafından 
2004’teki bir konferansta beyin fırtınası oturumunda 
türetilmiştir.(Craig, 2007: 152-161). Bu beyin fırtınası 
oturumunda Web 2.0 sosyal uygulama haritası(Web 
2.0 meme map) geliştirilmiş ve Web 2.0’ın temel 
yetenekleri, paketlenmemiş yazılım hizmetleri, 
katılımlı mimari, uygun maliyetli ölçeklenirlik, tekrar 
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mix edilebilir veri kaynakları ve veri dönüşümü, tek 
bir aygıt üzerinde yazılım ve ortak aklın kullanımı 
olarak belirtilmiştir(O’Reilly, 2005).  O’Reilly, Web 
2.0’ın, Web’in gelişiminde ikinci aşama- birçok web 
tabanlı bilgi uygulamaları ve hizmetlerin genelde 
yayımcılık modelinin yerine geçen bir uygulama- 
olduğunu ileri sürmektedir. Web 2.0 ile, bilgi 
hizmetleri kullanıcı hareketleri için daha dinamik ve 
duyarlı hale gelmiştir. Web 2.0, uygulamalar 
üzerindeki kontrolü kullanıcılara devreden, 
kullanıcıların bilgi ve verileri çekip çıkarmasına 
imkan veren ve bilgiyi ve veriyi esnek bir yolla tekrar 
kullandıran ve onları süreç sistemi içinde kendi 
kendine yetkilendiren bir uygulama olarak karşımıza 
çıkmakta ve “kullanıcılara güvenmeyi” 
vurgulamaktadır(Tredinnick, 2006: 228–234). 

Web 2.0, insanların online bilgi paylaşmasına ve 
işbirliği yapmasına imkan veren WWW üzerinde 
mevcut bulunan ikinci jenerasyon hizmetleri ifade 
etmektedir. İlk jenerasyona kıyasla, Web 2.0, 
kullanıcılara geleneksel statik web sayfalarına göre, 
masa üstü uygulamalarına yakın bir deneyim 
sunmaktadır. Web 2.0, sıklıkla kitlesel yayımcılığa 
(web-tabanlı sosyal yazılıma) izin verir. Kavram, 
blogları23 ve wikileri24 içermektedir. En basit 
tanımıyla, Web 2.0 web’in olgunlaşmış halidir. Son on 
senenin üzerinde, Web’in katı ve bulanık sınırı, yeni 
teknolojilerin, standartların ve iş modellerinin 
yaratılmasına rehberlik eden ve bilgi teknolojisinin 
temel felsefesini yeniden şekillendiren, tasarım 
prensipleri kümesi içerisinde ehlileştirilmiştir. Burada 
üzerinde durulan nokta, basitlik, değer hızı, son 
kullanıcıyı(gerçekte “geliştirici” ve “kullanıcı” 
arasındaki farka dikkati çeken) içene alan çözümler, 
topluluk oluşturma ve de hepsinin üzerinde ağ 
hizmetleri şeklinde dağıtılan yazılım 
fonksiyonudur(Carter, 2007: 180-184). 

Akademik sınırların dışına göz atınca, sosyal 
organizasyonun ve işbirliğinin yeni biçimlerini teşvik 
eden yenilikçi araçlar ve hizmetlerin, tsunami benzeri 
bolluğu sayesinde büyük bir değişime sahne olan, 
sosyal bir çevre görülmektedir. Blogların, wikilerin, 
sosyal ağ kurma ve işaretlemenin(bookmarking) ve 
ilgili uygulamaların hızlı gelişimi, bilme sürecinin 
topluluk tabanlı ve işbirliği çabalarıyla olduğu, zengin 
bir kullanıcı deneyimi sunmaktadır. Bu araçlar ve 
hizmetler genel olarak Web 2.0 olarak 
tanımlanmıştır(Craig, 2007: 152-161). Blogların, 
wikilerin, podcasting ve vodcastinglerin(örneğin 
Youtube, Facebook vb. gibi) kullanımı ve artarak 
büyümesi açıkça şunu göstermektedir ki, www artık, 

                                                           
23 Blog-Weblog’un kısaltması- gönderilerin ters kronolojik sıra ile 
sıralandığı, sık güncellenen ve kısa girişlerden meydan gelen, iç ve 
dış linkleri içeren Webin gelişmiş bir türüdür. Daha fazla bilgi için 
bakınız: AKAR, Erkan (2006), Blogla Pazarlama, Tiem 
Yayıncılık, İstanbul. 

24 Wiki, kullanıcıların içeriği ekleme, silme ve düzenlemesine izin 
veren bir web sitesidir(Parise ve Guinan, 2008). 

gerçek hayattaki insanların günlük yaşam, iş ve 
öğrenmelerinden ayrı olarak, farklı bir biçimde tarif 
edilen bir siber alanı ifade etmemektedir. Sosyal ağ 
kurma, günlük yaşamımızın yükselen bir özelliğidir. 
Profesyonel ve sosyal yaşamımız, büyük ölçüde yer ve 
zamandan bağımsız olarak sosyal ağlar yoluyla 
görünmekte, araştırılmakta, paylaşılmakta ve 
öğrenilmektedir. Web 2.0, ağ merkezli uygulamaları 
mümkün hale getirmektedir. Bu bağlamda Web 2.0 
geniş anlamda, bir katılım ve ortak işbirliği mimarisi 
etrafında tasarlanan Web tabanlı sosyal ağ kurma 
uygulamaları ve hizmetlerinin güncel jenerasyonu 
olarak tanımlanabilir. Web 2.0 yazışma araçları, 
kullanıcıların çoklu kaynaklardan bilgiyi işbirliği ile 
yaratma, paylaşma ve tekrar yaratmasını kolaylıkla 
mümkün kılar, ortak aklı ve organize hareketi artırır. 
Çünkü Web 2.0, zengin ve yetki dağıtımlı sosyal ağlar 
kurmak için herhangi bir yerdeki aynı görüşteki 
bireyleri kolayca harekete geçirir ve Web 1.0’ın bilgi 
sayfası metaforunun ötesine geçer. Wikiler, bloglar 
gibi Web 2.0 yazışma araçları ve uygulamaları ve 
multimedya paylaşma hizmetleri Web 1.0 ile 
karşılaştırıldığında, mevcut web tabanlı teknolojilerin 
temel parçalarını kullanır ve onun bir uzantısıdır. Web 
2.0, uygulamanın şebekelenmiş topluluğunun geniş 
aralığına kolay, geniş, tam olarak erişim yoluyla, 
sosyal ağ kurmayı ve işbirliği ile oluşturulmuş bilgi 
yapısını mümkün kılar (Eijkman, 2008: 93-104). 
Tablo 1’de Web 1.0 ile Web 2.0’ın karşılaştırılması 
gösterilmiştir. Web 2.0 ile birlikte internet statik ve 
daha kişisel bir yapıdan, dinamik ve sosyal bir yapıya 
bürünmüştür.  

WEB 2.0’IN GÖRÜNÜMÜ 

Web 2.0, hem kullanım hem teknoloji paradigması, 
hem de teknolojilerin, iş stratejilerinin ve sosyal 
trendlerin toplamıdır. Web 2.0, bir web sitesindeki 
içeriğe giriş yapma ve katkıda bulunma imkanı 
vererek, kendi selefi olan Web 1.0’dan daha dinamik 
ve interaktiftir. Web 2.0 kullanıcılara, güncel web 
sitesini ziyaret etmeden sitenin son içeriğinden geri 
kalmamalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda 
geliştiricilere kolay ve hızlı bir şekilde internette 
mevcut olan veri, bilgi ve hizmetleri kullanmada yeni 
web uygulamaları yaratma izin verir. Web 2.0 sadece 
eski web’in yeni versiyonu değildir, çeşitli açılardan 
farklılıklar taşır. Örneğin, Web 2.0 (Murugesan, 2007: 
34-41): 

• Esnek web dizaynını, yaratıcı yeniden 
kullanımı ve güncellemeleri kolaylaştırır, 
zengin, duyarlı bir arayüz sağlar,  

• İşbirlikçi içerik yaratma ve değişiklikleri 
kolaylaştırır,  

• Web’deki farklı uygulamaları yeniden 
kullanarak ve birleştirerek veya farklı 
kaynaklardan veri ve bilgiyi birleştirerek yeni 
uygulamaların yaratılmasını sağlar,  

• Ortak ilgi alanlarına sahip insan sosyal 
ağlarını kurar,  

• İşbirliğini destekler ve ortak aklın bir araya 
gelmesine yardımcı olur.  
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Tablo 1: Web 1.0 ile Web 2.0’ın Karşılaştırması 

Web 1.0 Web 2.0 

Online Britannica Ansiklopedisi vb. wikipedia.com  
Kişisel web siteleri Blogging 
Yayımlama Katılım(internet forumları) 
Dizinler(taksonomi) Sosyal etiketleme, sosyal isaretleme(del.icio.us vb.) 
İçerik yönetim sistemleri Wikiler 
Telefon Anlık mesajlaşma(ICQ vb.), VoIP(Skype vb.)  
Haber grupları Sosyal ağlar(facebook.com ve xing.com gibi)/online topluluklar 
İnternet tabansız GPS Yeni konum tabanlı hizmetler(mobil aygıtlar örneğin dodgeball gibi) 
Bilginin indirilmesi: birden çoğa Bilgi hakkında iletişim ve işbirliği 
Kaynak: COOP-Workshop, 2008. 

 

Tablo 2’de Web 2.0’ın özellikleri gösterilmiştir. 
Katılımlı yapısı ve anlamsal zenginleştirme (metadata) 
özelliği onu farklı ve etkin kılan özellikleridir. Bu 
durum ilişkileri ve ilişkilendirmeyi ön plana 
çıkarmaktadır.  

Tablo 2: WEB 2.0’IN ÖZELLİKLERİ 
• Zengin kullanıcı deneyimi 
• Kullanıcı katılımı 
• Dinamik içerik 
• Metadata (anlamsal zenginleşme-veriyi 
kullanmayı ve veriye erişmeyi kolaylaştıran 
tanımlayıcı bilgi). Etiketleme (tagging) gibi. 
• Web standartları- geçerli markup’lar 
(ekleme, silme ve formatlama değişiklikleri gibi 
izlenen değişiklikler ve yorumlar) 
• Ölçeklenirlik (The Long Tail ve network 
etkisi gibi) 
Kaynak: Best, 2006 

Web 2.0, ilişki yaratmakla ilgilidir. Bu nokta çok 
önemlidir. Çünkü bu ilişki bakışı bir takım yeni 
düzenlemelere sebep olmaktadır. Siteler sosyaldir, 
kullanıcılar birbiriyle karşılıklı olarak, işletmeler 
kendi müşterileriyle doğrudan etkileşimde bulunurlar. 
Bu etkileşim şekli geçmişten farklıdır. Çünkü şirketler 
gerçek zamanlı bilgiyi yeni ve yenilikçi yollarla 
almakta ve sağlamaktadırlar. Web 2.0, gerçekte 
kullanıcılarla birebir ilişkilerden ziyade sosyal ağ 
kurma(çoktan çoğa(many-to-many)) ile ilgilidir. Web 
2.0, değişimi kültürel olarak farklı bir yolla mümkün 
kılmaktadır ki, bunu daha fazla insanın kullanabileceği 
iyileştirilmiş yazılım, hizmetler, paketlenmemiş 
yazılım, katılım, informal yayımcılık (bloglar gibi) 
özellikleri ve gevşek bağlı küçük kesimlerle 
gerçekleştirmektedir. Web 2.0 felsefesi “sosyal 
etkileşim kraldır” felsefesi üzerinedir. Sıcak konular 
üstüne blogging yapma sosyalleşmeyi ve 
kalabalıkların aklını harekete geçirir. Bir platform 
olarak Web, açıklık, güven ve sürekli test etme gibi 
ortaya çıkan davranışlar üzerine inşa 
edilmektedir(Carter, 2007: 180–184) 

WEB 2.0 UYGULAMALARI 

Web 2.0’ın temellerini gösteren bir takım Web tabanlı 
hizmetler ve uygulamalar vardır. Web teknolojilerinin 
bu uygulamalarından çoğu birkaç yıldır kullanımda 

olan olgunlaşmış teknolojilerdir. Buna rağmen yeni 
özellikler ve yetenekler düzenli olan bir temelde 
eklenmektedir. Bu uygulamalar (Anderson, 2007):  

• Bloglar 

• Wikiler 

• Etiketleme ve sosyal işaretleme 

• Multimedya paylaşımı 

• Sesli bloglama ve podcasting 

• RSS ve sindikasyon 

• Yeni Web 2.0 hizmetleri ve 
uygulamaları(sosyal ağ 
kurma(www.facebook.com gibi), toplanma 
hizmetleri 
(http://www.google.co.uk/nwshp?hl=en), 
izlenen ve filtrelenen içerik (www.digg.com ) 
vb. olarak sıralanabilir.   

Web 2.0’ın bloglar, wikiler, video, anlık mesajlaşma, 
sosyal ağ siteleri ve içerik sindikasyonu gibi çeşitli 
karmaşık teknolojileri kapsadığı görülebilir, ama 
değişen şekillerde bunların hepsi iletişimin, ifade 
etmenin, işbirliğinin, katılımın, yetkinin ve topluluk 
oluşumunun sınırlarını zorlamaktadır (Brechbühl, 
2007). Bu özel bilgi ve iletişim uygulamaları genel 
olarak kullanıcıların eline, bilgiyi seçmek, filtrelemek, 
yayımlamak ve düzeltmek için ve bilgi kaynaklarının 
yaratılmasında katılım için, daha çok güç vermiştir 
(Tredinnick, 2006: 228–234). 

WEB 2.0 VE PAZARLAMA: DEĞİŞEN NE? 

Bloglar, wikiler, online topluluklar gibi internet 
araçları-Web 2.0 olarak tanımlanan ortaklaşa, bu yeni 
nesil araçlar, uygulamalar ve yaklaşımlar- ve sanal 
dünya, artan bir şekilde sosyal bağlantılar, işbirliği, 
yakınlık ve arkadaşlıklar/ilişkiler kurmada 
kullanılmaktadır. Tanımlamada farklılıklar mevcut 
iken, Web 2.0’ın temel prensibi, kullanıcıların bu 
uygulamalar yoluyla kendi kendilerine, kullanıcıların 
topluluğu arasında network etkisi ile sonuçlanan, 
içerik üreterek değer eklemesidir. Pazarlamacıların 
temel ilgisi Web 2.0’dan en etkili şekilde nasıl 
yararlanılacağı ve bu araçlardan nasıl değer 
türetileceği üzerinedir. Tüketici alanı içinde Web 2.0 
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araçlarının kullanımı benzersiz bir şekilde artmasına 
rağmen pazarlamacıların büyük kısmı hala Web 2.0 
kavramına aşina değildir ve buna aşina pazarlamacılar 
arasından da kabaca üçte biri bu taktikleri 
uygulamaktadır. Bu erken benimseyenler ise başarıyı 
yakalamaktadırlar. Web 2.0 yaklaşımı, pazarlamada 
ortaya çıkan "değer, müşterilerle işbirliği yapma ve 
onlarla birlikte yaratılan ve onlardan öğrenme olarak 
tanımlanır" baskın mantığıyla uyuşmaktadır. 
Pazarlamacılar Web 2.0 araçlarını harmanlayarak, 
mevcut ürün ya da yeni ürün fikirleri/konseptleri 
üzerinde gerçek zamanlı feedback almak için, mal, 
hizmet ya da markaları etrafında tüketiciler arasında 
“topluluk” oluşturmak için, müşteri self-servisini 
arttırmak için ve tüketicilerle gelecek ürün stratejileri 
geliştirmede işbirliği yapmak için, faydalanabilir. 
Fakat, Web 2.0 kullanımından değer türetmek için, 
pazarlamacılar, örgütün değer önerisini sürdürmede 
müşterilere daha fazla doğrudan girdiyi sağlamasına 
izin vermek için mevcut süreçlerde bazı kontrollerden 
vazgeçmeyi içeren felsefeden çok iyi bir şekilde 
yararlanırlar. Belirli süreçler pazarlama örgütü 
tarafından yönetilmeli ve yönetilecektir, diğer 
süreçlerde tüketicilerin gerçek zamanlı içerik yaratan 
yaklaşımından faydalanılabilir(Parise ve Guinan, 
2008). 

Web 2.0, pazarlama çevresi olarak internetin gelişim 
süreci içerisinde yeni bir adımdır. Web 2.0, iş ve 
sosyal süreçlerde katılımcı olarak kullanıcının 
deneyimlerini, bilgisini ve pazar gücünü genişleten 
açık kaynak (open-source), interaktif ve kullanıcı 
kontrollü online uygulamaların toplamıdır. Web 2.0 
uygulamaları, informal kullanıcının ağlarının 
yaratımını, bilgi niteliğindeki içeriğin verimli 
üretimine, dağıtımına, paylaşımına ve 
düzeltilmesine/arıtılmasına izin veren fikir ve bilgi 
akışını kolaylaştırarak, destekler. Daha önceki internet 
uygulamalarından basit bir farkı vardır. O da şudur: 
Esas katkı sağlayan olarak kullanıcı, pazar gücünün 
geleneksel yığın medyadan yeni kişiselleştirilmiş 
olana ve üreticiden müşteriye kaymasını körükleyen, 
yeni bir pazarlama parametresidir. Bazı gözlemciler 
Web 2.0 kavramını diğer teknoloji heveslerinden 
farklı görmezken, onun başarısı ve toplumdan geniş 
bir şekilde kabul görüşü Web 2.0’ın başarıyla ayakta 
durduğuna işaret etmektedir. Çeşitli çalışmalar, genç 
tüketicilerin online sosyal medyayı çoktan 
yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olarak 
benimsediklerini göstermektedir: Alloy Media & 
Marketing tarafından yapılan son araştırmaya göre 
Amerikalı gençlerin yüzde 96’sı sosyal ağa katılmak 
için haftada en az bir kere internete girmektedir. Genç 
tüketicilerle birlikte, uygulayıcıların Web 2.0 
alanından gitgide etkilendiğine dair kanıtlar vardır. 
2007 Mayıs’ındaki Social Network Practitioner 
Consensus araştırmasına göre profesyonellerin yüzde 
50’sinden fazlası sosyal ağlara çoktan dahil 

olmuşlardır. Diğer taraftan, genel online tüketiciler 
Web 2.0 uygulamalarının yeni ve önceden bilinmeyen 
olanakları, sadece bilgi kaynağı olarak değil aynı 
zamanda üreticilerin ve satıcıların sosyal, etik ve ticari 
sorumluluklarıyla beraber diyalog ve karşılaşma 
forumları olarak, güçlendirdiğini fark etmişlerdir. Bu 
medyanın gücü çok önemli olabilir. Ürün hatalarını 
veya şirket suistimallerini ortaya çıkaran ve şirketleri 
cevap vermeye zorlayan “vatandaş gazeteciliğinin” 
çeşitli örnekleri bulunmaktadır. Bazı topluma mal olan 
örnekler şu şekilde sıralanabilir: Bir Dell laptop 
modelinin ve Kryptonite bisiklet kilidinin blogların bu 
ürünlerin ciddi eksikliklerini ortaya koymaları 
sonrasında geri toplanması ve American Online’nın 
(AOL) müşterilerinin abonelikten vazgeçmelerini 
önlemekte kullandığı baskı taktiğinden vazgeçmeye 
zorlanması gibi. Tüm bu örnekler bir blog yazısıyla 
başlamış ve milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştır ve 
sonuçta geleneksel medyayla daha geniş kitlelere 
yayılmıştır(Constantinides ve Fountain, 2008:  231–
244). 

PAZARLAMA ARACI OLARAK WEB 2.0 VE 
UYGULAMALARI 

Bu çalışmada cevabı aranan sorulardan biri Web 
2.0’ın pazarlamacılar için ne anlama geldiği diğeri de 
pazarlamacıların Web 2.0’ı şirket ticari stratejisine 
nasıl entegre edecekleridir. Bu yönde atılması gereken 
ilk adım, bu uygulamaları kullanmak için Web 2.0’ın 
tüketicinin karar verme süreci üzerindeki etkisini fark 
etmek, müşteri değeri ve tüketicilerin güdülerinin 
kaynaklarını anlamaktır. Web 2.0 uygulamaları, 
kullanıcılara sağladığı avantajlar(şeffaflık, referanslar, 
diğer kullanıcılarla irtibatlar vb. gibi) ve tüketici gücü 
üzerindeki etkisinden dolayı gittikçe popüler hale 
gelmektedir. Akranlarla karşılıklı etkileşim, yeni 
müşteri ihtiyaçlarını(sıklıkla niş ve yüksek oranda 
kişisel ürünler için) tetiklemekte ve satın alma 
tutumlarını değiştirmektedir. Yeni satın alma tutumları 
online satın almayla sınırlandırılmamaktadır, fakat 
geleneksel olanı genişletmektedir. Sterling 
Committee’nin yakın zamanda yaptığı araştırmaya 
göre tüketiciler tüm kanallardan kusursuz satın alma 
deneyimi istemektedirler. Dahası, ya geleneksel ya da 
elektronik mağazalardan sunulan ürün ve hizmetlerle 
ilgili tüketici tercihleri ve deneyimleri sadece 
geleneksel yığın medya veya şirket web siteleri 
yoluyla özellikle bulunur hale getirilen bilgilere 
dayanmamaktadır. Web 2.0 alanı içinde, müşteri 
tercihleri ve kararları artan bir şekilde online 
pazarlamacıların kontrolünün ötesindeki gruplar- 
emsallerin eleştirileri, referansları, bloglar, 
etiketleme(tagging), sosyal ağlar, online forumlar ve -
pazarlamacılar tarafından kontrol edilemeyen- 
kullanıcı tarafından yaratılan içeriğin diğer biçimleri 
gibi- tarafından sağlanan girdilere 
dayanmaktadır(Constantinides ve Fountain, 2008:  
231-244). 
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Sonuçta, internet ve özellikle yeni bir pazar yeri 
bileşeni olarak Web 2.0, geleneksel anlayıştaki satın 
alma davranış sürecini daha da güçleştirmektedir. 
Şekil 1’de Web 2.0 ortamında, müşteri karar verme 
sürecinin artan karmaşıklığı vurgulanmaktadır. 
Şekilde girdi-süreç-yanıt modelindeki A ve B 
elemanları tüketici davranışının geleneksel 
etkileyicilerini temsil etmekte ve iki girdiden meydana 
gelmektedir. Bunlar, geleneksel pazarlama -ki A’yı 
etkiler -ve kontrol edilemeyen kişisel 
etkileyicilerinden -B’den- oluşur. Günümüzün dijital 
odaklı pazarlama çevresinde, internet, iletişim ve 
işlem kanalı olarak iki tane daha girdi ve satın alma 
davranışı etkileyicileri ekler. Bunlar, temel olarak 
şirket web sitesi tarafından sağlanan kontrol edilebilir 
online deneyimleri temsil eden, online pazarlama 
karması (C) ve pazarlamacıların kontrol sahası dışında 
bulunan Web 2.0 etkileyicilerinden (D) oluşur. Web 
kullanıcısı ve teknoloji olgunu olarak, pazarlamacılar 
tüketici davranışlarını geleneksel pazarlama 
medyasının araçlarıyla etkilemeyi keşfetmiş ve 
uygulamalar daha az etkili olmuştur. Karar verme 
süreci denklemine giren yeni parametrelerin yanında, 
ilave bir problem de tüketicilerin geleneksel kitlesel 
pazarlama taktiklerine artan oranda güvensizlikleridir. 
Bu tüketici tutumlarında kitle iletişim araçlarının 
azalan etkisi görülmektedir Kullanıcı deneyimlerini 
geliştirmenin yollarını tanımlamak, müşterinin bilgi 

ihtiyaçlarını karşılamak ve müşterilerin başarılı 
olmasına yardımcı olmak- tüketiciyi savunma olarak 
bilinen bir yaklaşım olarak bilinir- başarı için 
gelecekteki anahtarlar olacaktır. Hatta ürün 
kategorileri önceden genel (generic) (seyahat ve tatil 
hizmetleri gibi) olarak değerlendirildiyse de, satıcılar 
müşterileri düşük fiyat dışında daha farklı şeyler 
sunarak kazanacaklarını ve ellerinde tutacaklarını 
keşfetmiştir. Farklı forumlarda veya online 
topluluklarda müşteri görüşlerinin gönderildiği, 
webloglar ve podcastlerin pazarlama aracı olarak 
uzman ürün incelemelerinden daha güçlü olduğuna 
dair kanıtlar vardır. Blogların ve podcastların etkisi 
okuyucu ve katkı sağlayanların hızla genişlemesinden 
dolayı artmaktadır (Constantinides ve Fountain, 2008: 
231–244). 

WEB 2.0 UYGULAMALARININ PAZARLAMA 
AMAÇLI KULLANIM BİÇİMLERİ  

Web 2.0 uygulamalarının pazarlama amaçlı 
kullanımını dört önemli prensip çatısı altında ortaya 
koymak mümkündür. Bunlar (Parise ve Guinan, 
2008): 

• Prensip 1- Tüketicilerin Pazarlama İçeriğinize 
Katkıda Bulunmalarına İzin Verin: Birçok örgüt 
“gerçek-zamanlı” müşteriyi anlamanın önemi 
belirtmektedir. Gerçek-zamanlı müşteri kavramı 

A. Kontrol 
edilebilir uyarıcılar 
Geleneksel 
pazarlama karması 

B. Kontrol edilemeyen uyarıcılar 
Demografik, kişisel, algısal, 
sosyolojik, ekonomik, yasal,  çevresel 
vb. 

müşteri 

Kara Kutu: 
İşlem merkezi 

Müşteri 
kararı 

D. Web 2.0 Deneyimi 
Online kontrol edilemeyen 
pazarlama faktörleri: 
Webloglar, sosyal ağlar, 
podcastlar, topluluklar, 
etiketleme, forumlar, haber 
bültenleri vb. 
 

C. Web deneyimi 
Online kontrol  
edilebilir faktörler:  
Web sitesi 
kullanımı, 
interaktivite, 
güven, estetik, 
online pazarlama 
karması 

• Ürün 
• Marka seçimi 
• Satıcı seçimi 
• Satın alma 
zamanı 

Şekil 1:Bilgi Tabanlı Pazaryerinde Karar Verme Sürecini Etkileyen 
Faktörler 

Kaynak: Constantinides ve Fountain, 2008:  231-244. 
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yeni değildir. McKenna, bilgi teknolojilerinin 
şirketlerin tüketicileriyle gerçek-zamanlı 
diyalogları yönetmelerini sağladığını, ifade 
etmektedir. Bu karşılıklı konuşmalar mevcut ve 
potansiyel müşterilerle uzun zamanlı ilişkileri 
kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak, tüketicilere 
artan bir şekilde bolca ürün çeşidi ve bilgisinin 
sunulduğu bir ortamda, mevcut ürünü değiştirmek 
ya da yeni bir üründeki müşteri reaksiyonlarını 
tahmin etmek son derece güç olmaktadır.  Ancak, 
Web 2.0 araçlarının gelmesiyle birlikte, var olan 
bu yeni yetenekler pazarlamacıların tüketicilerle 
sadece geleneksel radyo ve tv reklamcılığıyla 
iletişim kurmalarını sağlamakla kalmayıp, aynı 
zamanda tüketicilere markalama, ürün geliştirme, 
ürün geribildirimi ve tüketici hizmetinin dahil 
olduğu çeşitli pazarlama aktivitelerine katılma 
izni vermektedir. Önde gelen örgütlerden bazıları 
ürün fikirleri ve geri bildirimlerinde web-tabanlı 
tüketici topluluklarını talep etmektedirler. Tebrik 
kartı ve hediye sektöründe ileri gelen örgütlerden 
bir tanesi kendi ürün geliştirme departmanı 
tarafından halen üzerinde çalıştıkları bir projede 
fikirleri onaylamak ve incelemek için bir tüketici 
topluluğunu başarıyla kullanmaktadır. Topluluk 
üyeleri arasındaki konuşmalar,  bir lise 
mezuniyeti için hangi hediye ve fiyat aralıklarının 
uygun olması gerektiğinden tebrik kartında hangi 
renklerin kullanılması gerektiği konularına kadar 
uzanmaktaydı. Topluluk üyelerinin şirketten 
aldıkları kayıtlı ve sıralı pazarlama materyallerini 
online günlük olarak tutmaları istenmiştir. Buna 
ek olarak, şirket, online topluluğu müşterileri 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için 
kullanmıştır. Topluluk üyelerinden resimlerini 
yüklemeleri, paylaşmaları, yaşam stilleri, hobileri 
ve ihtiyaçları hakkında anlayış sağlamaları 
istenmiştir. Bu, şirketin tüketicinin davranışı, yeni 
ürünlere ve fikirlere reaksiyonları hakkında 
değerli anlayışlar elde etmesi kadar, aynı 
zamanda şirketin pazarlama materyallerinin 
etkililiği hakkında çok değerli bilgileri çok düşük 
maliyet ve çabayla elde etmesini sağlamıştır. Bir 
pazarlama yöneticisine göre “Web tabanlı müşteri 
toplulukları etkili ürün fikirleri ve geri bildirimi 
elde etmede geçmişte yaygın olarak kullanılan 
geleneksel pazar anketleri ve odak gruplara 
kıyasla yüzde elli daha hızlı dönüş süresi ve 
maliyet azalımı sağlamaktadır. Bu bazı ilgi çekici 
anlayışlar kazandıran müşteriden müşteriye 
güvenilir karşılıklı konuşmadır”. Web-tabanlı 
tüketici topluluklarının, perakendecilere satış 
yapan Wal-Mart ve Target gibi büyük ve halka 
açık bir oyuncak şirketi için de faydalı olduğu 
ispatlanmıştır. Şirket her sene kabaca 250 adet 
araştırma girişimi başlatmaktadır. Pahalı ve her 
zaman yeterince doğru olmamasından dolayı 
geleneksel araştırma metotlarına kızmış olan 
şirket 300 anneden oluşan sanal bir topluluk 
oluşturmuştur. Topluluk üyeleri ürün geliştirme 
döngüsüyle başından sonuna kadar meşgul 
olmuşlardır. Örneğin özel beyin fırtınası 

oturumlarına katılma, online anketleri doldurma, 
potansiyel ürünlerin videolarına ve fotoğraf 
galerilerine bakma ve ürün paketlemeyi 
değerlendirme gibi. Şirket online topluluğu 
projelere kaynak bağlamadan önce başarısız 
ürünlerin elenmesinde ve denenmesinde bir araç 
olarak görmüştür. Topluluğun sadece 18 aydan 
beri var olmasına rağmen, topluluk tarafından 
başlatılan bir ürün konsepti yakın zamanda 
başarılı bir şekilde piyasaya sunulmuştur. İlgili 
yöneticiler bunun Web 2.0 öncesindeki durumla 
karşılaştırıldığında çok daha süper bir yöntem ve 
çıktı olduğu yorumunda bulunmuşlardır. Çeşitli 
örgütler, şirket sponsorlu bloglar ve wikilerin 
müşteri hizmetine yardım etmede kullanıldıklarını 
ifade etmektedirler. Önde gelen bir IT şirketi 
bloglar, wikiler, teknik tartışma forumları, 
downloadlar ve sponsor durumlu podcastlerden 
oluşan web-tabanlı bir platform geliştirmiştir. 
Topluluk ağı, son kullanıcılar, yazılım ve 
donanım ortakları kadar, aynı zamanda şirket 
içinden uzmanlardan meydana gelmektedir. 
Topluluk son beş yılda durmadan büyümüş ve son 
zamanlarda yüz binlerce çeşitli üyeye sahip 
olmuştur. Bu topluluğun amacı, şirketin çoğu 
ürün hattıyla ilgili çeşitli teknik alanlarda bilgi 
değişimiydi. Soruların postalandığı ve 
cevaplandığı geleneksel teknik forumlar geçmişte 
işe yaramışken, yeni Web 2.0 özellikleri hem 
şirkete hem de kullanıcılara katma değer 
sağlamıştır. Topluluk üyeleri tarafından yaratılan 
bloglarda şirketin daha etkili IT ürünleri 
geliştirmesine yardım edecek çeşitli başlıklar 
tartışılmıştır. Bunlar arasında şirket yazılım 
araçları ve özellikleri, ortak problemler ve yazılım 
metodolojisini ilgilendiren en iyi uygulamalar ve 
IT endüstri trendlerini ilgilendiren fikirler vardır.  

• Prensip 2-Sadece İçeriğe Değil Topluluğa 
Odaklanmak: Kullanıcılar için kendi aralarında 
bilgi değişiminde kullanıcı-dostu sistemlere sahip 
olmak önemlidir. Bloglar, wikiler ve forumların 
nasıl kullanılacağı hakkında politikalar açık 
olmalıdır. Bu özellikle bir üçüncü parti grubun 
Web 2.0 araçları ve platformları sağladığında 
önemlidir. Kullanıcı profilleri kolayca 
doldurulabilmelidir. Kullanıcılar arasında ilişki 
oluşturabilmeye yardımcı olmak için, bazı 
şirketler kullanıcılarına profillerinde özgeçmişleri 
ve önceki işleri, favori hobileri ve web siteleri 
gibi kişisel bilgi sağlamayı teşvik etmektedir. 
Şirketin web sitesinde trafik oluşturmak için, 
topluluk üyeleri için açık bir yarar gereksinimi 
vardır. Eğer bir üye şirketin sadece kendi kendine 
yardımcı olmak için bilgi elde etmeyle 
ilgilendiğini algılarsa kesinlikle başarılı 
olmayacaktır. Etkili bir topluluk oluşturmanın bir 
yolu kendi aralarında bir ağ kurmak için 
kullanıcılara fırsat sağlamaktır. Şirketler topluluk 
ilişkisinde anahtar sürücünün teşvik sağlamak 
olduğunu belirtmektedir. Çoğu şirket hediye 
kuponları gibi küçük parasal ödüller ya da 
karşılıklar sağlarken, çoğu kullanıcı şirket 
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sponsoruna ya da topluluğa ilişkileri temelinde 
katılmaktadır. Şirketler örgüt içerisinde kullanıcı 
tarafından yaratılan içeriğin paylaşılmasının 
önemine vurgu yapmaktadırlar. Bu tarz bir 
paylaşım süreci için bir moderatöre-ki bu 
moderatör özellikle ürün fikirleri ve geri 
bildirimle ilgili odak grup sorularını çerçevesinde 
tartışmaları yönetecek ve kolaylaştıracak kişidir- 
ihtiyaç vardır. Bu kişinin şirketin pazarlama 
stratejisi ve ürünlerini iyi anlaması gerekmektedir.  

• Prensip 3- Mesajın Doğruluğu Diğer 
Müşterilerden Geldiği Zaman Daha İyidir: Bazı 
işletmeler, şirketin doğrudan kontrolü dışındaki 
kullanıcı tarafından yaratılan (pazarlama) içeriğin, 
onların pazarlama stratejilerinde artan bir şekilde 
önemli role sahip olduğu konusunda hem 
fikirdirler. Kullanıcı tarafından yaratılan içerik, 
şirketin markasından bahseden ev-yapımı 
videolarda, özel bir ürün hakkında müşterilerin 
fikirlerini söyledikleri bloglarda ve potansiyel 
alışverişçilerin ürün fikirlerini ve düşüncelerini 
paylaştıkları sosyal alışveriş web sitelerinde 
bulunabilir. Pazarlama yöneticileri bu çeşit 
kullanıcı tarafından yaratılan içeriğin ürün 
markasına bir “risk” oluşturduğunu işaret 
etmektedirler. Çünkü tüketiciler, şirketin 
kendisini değil de, bir ürünün pazar yerinde nasıl 
algılanmakta olduğunu şekillendirmektedir. 
Fakat, aynı yöneticilerin çoğu Web 2.0 içeriğinin 
artık önlerinde olduğunu ve bu kullanıcı 
tarafından yaratılan içeriği gözlemlemek ve 
algılamak gerektiği ve pazarlamayla ilgili içeriğin 
yaratılmasını önlemeye çalışmaktansa bu 
tüketicilerle işbirliği yapılması ve birlikte 
çalışılmasının önemli olduğunu belirtmektedirler. 
En son örnek Coca-Cola ve Mentos ürünlerini 
içeren YouTube videolarıdır. Kullanıcı tarafından 
yaratılan videolar (milyonlarca kez izlenen) Diet 
Kola içine atılan bir mentos şekeriyle yapılan bir 
deneyi göstermektedir. Bu fışkırma tarzında bir 
patlamayla sonuçlanmaktadır. Coca-Cola 
pazarlamacıları bu tarz videoların markalarını 
nasıl etkilediği konusunda endişeliyken, kullanıcı 
tarafından yaratılan içerik konseptini kabul etmiş 
ve stratejilerinin bir parçası yapmışlardır. 
Örneğin, Coca-Cola son zamanlarda, kendi "The 
Coke Side of Life” küresel pazarlama 
platformunu destekleyerek, tüketicilerin sanal 
dünyada online “gerçek susuzluk” kola makinesi 
dizayn ettiği bir yarışmayı/rekabeti teşvik 
etmektedir. Birçok şirket harici sosyal 
işaretlemeyi (bookmarking), ağ kurmayı ve 
alışveriş sitelerini ve blogları gözlemlemenin 
“müşterinin sesini” anlamak için önemli olduğunu 
vurgulamaktadır. Tüketicilere giden mesaj diğer 
tüketicilerden geldiğinde daha gerçekçi 
olmaktadır. Bunu yapmanın bir yolu 
işaretlemelerde (bookmark) ve etiketlerde (tag) 
kendi şirket ve ürün markalarının izini sürmektir. 
Sosyal işaretleme siteleri, Del.icio.us gibi, 
kullanıcılara Web sitelerine işaretler (bookmark) 
göndermelerine izin verir. Etiketler(tags) işareti 

(bookmark) tanımlamak için kullanıcılar 
tarafından yaratılan bir kelimedir. Örneğin, 
Apple’ın iPhone ürününün sürümünü ilan etmek 
için yazılan bir makale, “iPhone”, “Apple”, 
“mobile”, “phone” vb. gibi etiketler kullanılarak 
tanımlanabilir. Bu sitelerin sosyal yönü 
kullanıcılara etiketlerini diğer kullanıcılarla 
paylaşmalarını mümkün kılar. Çok popüler işaret 
(bookmark-sayfa işareti) ve etiketler sıklıkla 
sitenin açılış sayfasında görünür ve bunun da 
ötesinde site ziyaretçilerini neyi okuyacakları 
konusunda etkilemektedir. Digg, içeriğin 
popülaritesi üzerine kullanıcıların oy vermelerine 
veya “digg” etmelerine izin verir. Yine, popüler 
içerik ana sayfada verilir ve tüketiciler o içerik 
üzerine yorum yaparlar, hakkında blog yazarlar 
veya içeriği e-mail yoluyla forward ederler. Aynı 
zamanda her kullanıcının postalama geçmişini 
takip etmek kolaydır. Sonuçta sosyal alışveriş 
siteleri ürün fikirlerini paylaşma anlamında 
popüler hale gelmektedir. Örneğin Stylehive.com, 
kullanıcılarına diğerlerinin alışveriş fikirlerini 
“takip etme” izni verir, ve en popüler 
alışverişçileri, alışveriş web sitelerini ve alışveriş 
etiketlerini her an bulmak oldukça kolaydır. 
Pazarlamacılar izleme etiketleri ve işaretlerinin 
özellikle rakiplerinin yeni bir ürünü veya 
pazarlama kampanyasını başlattığında faydalı 
olduğunu işaret etmektedirler. Önde gelen tüketici 
elektronik şirketinin bir pazarlama yöneticisi 
blogları takip etmenin yeni ürün sürümünün 
“fısıltısını (buzz)” yakalamakta etkili yollardan 
biri olduğuna işaret etmiştir. Bu yönetici “yeni bir 
ürünü fokus grup ve üçüncü-parti ürün 
incelemesinin pozitif sonuçlanmasıyla piyasaya 
sürdüklerini, fakat müşterilerin ürüne nasıl 
reaksiyon gösterdiğini anlamanın çok az 
ikamesinin söz konusu olduğunu, kullanıcı 
bloglarını ve yorumlarını okuyarak her zaman 
yeni bir özellik veya daha önce düşünmedikleri 
değer önerileri sağladıklarını” ifade etmektedir.  
Doktorlar tecrübelerini paylaşmak ve belirli 
sorulara cevap vermeye isteklidirler. Çünkü bu 
onların hastalarına daha iyi hizmet etmelerini 
sağlar. Web 2.0’ın sağlık hizmetleri üzerindeki 
belki de en büyük etkisi medikal bilgilerin 
hastadan hastaya değiş tokuş edilmesidir. 
Müşterinin “zaafından” faydalanmak, negatif bir 
davranıştır. Örneğin, online sohbet esnasında, bir 
pazarlamacı bir tüketiciye sosyal alışveriş 
sitesinde ürünün satıldığı kendi web sitesinin 
spesifik alanına bir link içeren şirketin ürünü 
hakkında ek bilgi vermişti. Pazarlamacı bunu 
yardımseverlik olarak düşünürken, kullanıcı bunu 
istenmeyen bir reklam olarak ve şirket ürününü 
almaya zorlama olarak algıladı. Üçüncü parti 
sitede şirket ve tüketiciler arasındaki herhangi bir 
etkileşim, tüketicinin aklında mesajın 
doğruluğunu garanti edecek şekilde yapılmalıdır. 
Bazı pazarlamacılar kendi hedef pazar 
stratejilerini etkileyicilere ulaşmak şeklinde 
uyarlamışlardır. Örneğin, büyük bir tüketici 
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elektronik şirketi, kendi blog sitesini tüketici 
elektroniklerine adayan bir kişiyi hedeflemiştir. 
Bu kişi düşüncelerini genelde şirket ve ürünleri 
hakkında olumlu olarak açıklamaktadır. Aynı 
zamanda Digg’in sık kullanıcılarından birisidir, 
sık sık da doğrudan şirketle ilgili işaret ve 
etiketleri postalamakta, web sitesindeki diğer 
tüketiciler tarafından da sıkı bir şekilde takip 
edilmektedir. Yeni bir ürün piyasaya sürülmeden 
az önce, şirket kendisine ürünlerinden birçoğunu 
yollar ve eğer arzu ederse ürün eleştirisi yapmaya 
davet eder. Bu strateji bu kişin kendi blogu ve 
diğer popüler sitelerde yeni ürün hakkında 
yazması ve ilgili içerikle alakalı linkler 
göndermesiyle çalışmaktadır. Bu etkileyiciler 
sonuçta şirketlerin kendi reklâmlarını ve pazar 
araştırmasını nasıl yaptıkları üzerinde etkiye 
sahiptir. Çünkü onlar tüketicilerin geniş bir 
kesimini etkilerler. Bu durum şu soruyu ortaya 
çıkmaktadır: “Pazarlamacılar etkileyicileri nasıl 
hedefleyebilirler ve şirketlerinin, markanın ve 
ürünlerinin nasıl farkına vardırabilirler?”. Dijital 
pazarlama hizmet şirketi Doubleclick’e göre, web 
siteleri ve online reklam, sosyal etkileyicilerin 
potansiyel bir satın alma araştırması için temel 
kaynaklarıdır. Böylece, pazarlamacılar 
etkileyicileri çekmek için zengin online reklamı 
kullanabilirler. Pazar araştırmasına göre, şirketler 
arzu edilen ürün kategorisi için online sosyal 
etkileyicileri bulmaya odaklanabilirler. 
Bulunduğunda ise, şirket bu etkileyicileri bir 
elektronik fokus grubunun parçası olmasını 
isteyebilir. Bu etkileyici grup daha sonra mevcut 
ve gelecekteki ürünler üzerine geri besleme ve 
fikir oluşturma, yeni şirket ürünlerinin 
prototiplerinin sağlanmasının ardından erken 
“fısıltı (buzz)” oluşturmaya yardım etme, kendi 
kişisel bloglarına fikirlerini ve eleştirilerini 
yazarak şirket ürünlerinin tanıtım ve 
bildirimine/reklamına yardım etme, sponsor 
linkleri yoluyla reklam yapma ve ürün 
materyallerine linkler sağlama-örneğin makaleler 
ve videolar gibi- için davet edilebilir.  

• Prensip 4- Dijital Medyayı Uygulamak/ 
Denemek: Web 2.0 araçları ve yaklaşımı 
müşterileri daha iyi anlamak ve onlara daha iyi 
hizmet etmek anlayışına olanak vermektedir. Bazı 
yöneticiler Web 2.0 ve kullanıcı için pazarlama 
mesajının kontrolünü kaybetmeyi yönetilmesi 
gerekli bir risk olarak görürken, daha etkili 
yöneticiler Web 2.0’ı pazarlama değer zinciri 
boyunca yeni fırsatları keşfetmenin bir yolu 
olarak görmektedir. Örneğin bazı şirketler gerçek 
zamanlı sohbet özelliği sunmaktadır. Bu özellik 
web sitesi ziyaretçilerine soru sorma ya da belirli 
bir ürün hakkında daha fazla bilgi almada gerçek 
zamanlı olarak şirket temsilcileriyle etkileşimde 
bulunmasına izin vermektedir. Pazarlamacılar için 
bir sonraki adım bu sohbet özelliğini uygulayarak 
bir site ziyaretinde bu özelliğin piyasaya 
sürülmesinin ve proaktif olmanın etkili olup 
olmadığını görmektir. Örneğin eğer bir kullanıcı 

web sitesinde ürün kategorisinde kesin zaman 
geçirmişse bir sohbet penceresinde ekrana “bir 
ürünü ararken herhangi bir yardıma ihtiyacınız 
var mı?” sorusu ve benzeri sorular gelebilir. Her 
bir senaryo için, kullanıcının sonradan sohbet 
özelliğini başlattığı durumlarda, kullanıcının 
gerçekten bir ürünü satın alıp almadığını görmek 
için veri toplanabilir. Bu yaklaşımla şirket müşteri 
hizmetleri için canlı sohbeti kullanmada en iyi 
fırsatları belirleyebilir. Diğer yol interaktiviteye 
izin veren video, ses ve animasyon gibi zengin 
dijital medyayı arttırmaktır. İyi yapıldığında 
dijital medyanın bu tipi tüketicileri, çekme, 
bağlama ve elde tutma eğilimindedir. Örneğin 
otomobil üreticileri web sitelerinde animasyon, 
video ve sesi kullanmaya başlamışlar, böylece 
kullanıcılara kendi aralarında “test sürüşü 
yapmalarına” izin vermekte ve sürüş deneyimi 
sunmaktadırlar. İnteraktif ürün gösterimleri de 
kullanıcıları bağlamak için bir diğer yoldur. Bu, 
ürünlere “dokunma ve hissetmeye” olanak tanır. 
T-Mobile, Canon ve Sharp halen aktif olarak 
interaktif ürün gösterimi deneyimini 
kullanmaktadır. Örneğin Sharp sahibi olduğu 
AQUOS LCD televizyonların yetenek ve 
özelliklerini kendi müşterilerine göstermek için 
online ürün gösterimini kullanmaktadır. Şirket 
ürün oluşturulmadan ve piyasaya sürülmeden 
önce yeni ya da geliştirilmiş ürün tasarımına 
ilişkin müşteri geri bildirimi elde etmek için 
interaktif ürün gösterimini kullanabilir. Bazı 
pazarlamacılar online videonun hem belirli bir 
ürünün ya da markanın reklamını yapmanın bir 
yolu hem de bilgi niteliğinde bir araç olarak artan 
bir şekilde önemli hale geldiğini ifade etmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnternetin iş dünyasına girmesiyle pazarlamada devrim 
niteliğinde yenilik ve gelişmeler meydana gelmiştir. 
Bu devrimi daha ileri boyutlara taşıyacak yenilik Web 
2.0 ve uygulamaları olarak görünmektedir. Webin ilk 
versiyonunda tüketiciler bilgiyi arayan ve bulan bir 
role bürünmüşken, Web 2.0 ve uygulamaları ile 
tüketicilerin rolü değişmektedir. Web 2.0 
uygulamaları tüketicilere Web 1.0’a göre daha aktif 
bir kimlik yüklemektedir. Tüketiciler bu yeni 
uygulamalarla bilgiyi arama ve bulma fonksiyonunun 
yanı sıra, interaktif bir biçimde bu bilgileri kendi 
aralarında paylaşma ve ortak hareket edebilme imkânı 
bulmuşlardır. Bu durum gerçekten de işletmelere ve 
özellikle pazarlamacılara daha önce benzeri 
görülmemiş olanaklar sunmaktadır. Bu olanaklar: 

• İşletme, ürünleri ve markaları hakkındaki 
haberlerin yayılma hızının geleneksel kitle 
iletişim araçlarıyla gerçekleşen yayılma hızına 
göre çok yüksek olması.  

• Tüketicilerin kendi kendilerine kolaylıkla 
topluluk oluşturabilmesi ve işletmeler açısından 
gerekli ve öneme haiz olan odak gruplarını 
meydana getirmeyi basitleştirmesi.  
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• İşletme, ürün ve markaları hakkında geri 
bildirim almanın anlık hale gelmesi ve 
kolaylaşması. 

• İşletme ve ürünlerine dair istenmeyen reklâm, 
tanıtım ve dedikoduları elde etmenin mümkün 
hale gelmesi, bunlara karşı önlem alma ve 
negatif söylentileri engelleme imkanı elde 
edilmesi. 

• Ürün ve markalarla ilgili erken söylenti 
oluşturma olanağı sağlanması 

• Yeni ürün geliştirme veya eski üründe 
yenilikler yapmada tüketicilerden gerçek 
düşünceleri alabilmeyi sağlaması olarak 
sayılabilir.  

Web’i ve kullanıcıları daha aktif hale getiren Web 2.0 
uygulamaları işletmeler için fırsatlar yaratırken-
özellikle rekabet avantajlı bir konum elde etmeyi 
sağlarken- tehditler de meydana getirmektedir. Çünkü 
pazarda tüketicilerin zihinlerini karıştırma boyutunda 
yeni bir belirsizlik kaynağı olarak tüketici davranışları 
etkileyicilerinden biri olmaktadır. Bloglar, sosyal ağ 
siteleri gibi Web 2.0 uygulamalarında dile getirilen ya 
da ele alınan konulardaki bakış açısı ve yorumlar 
tüketicilerin aklını karıştırabilmekte ve kararlarını 
vermede gecikmelere veya zorluklara neden 
olabilmektedir. Bu bağlamda işletmelerin ve 
dolayısıyla da pazarlamacıların yapması gerekenler şu 
şekilde sıralanabilir. Bunlar: 

• Topluluk oluşturabilmek ya da oluşan 
toplulukları gözlemlemek 

• Web 2.0 uygulamalarını etkin bir şekilde 
kullanabilmek 

• Tüketicilerden gelen samimi itirafların değerini 
bilmek ve onlara karşı şeffaf olabilmek. Çünkü 
onların güvenilir ortak olduğunu bilmek  

• Tüketiciler tarafından yaratılan ve düzenlenen 
orijinal içeriğin gücünü anlayabilmek ve 
bunları takip edebilmek 

• Tüketicileri Web 2.0 uygulamaları ile 
yönlendirebilmek 

• Topluluk oluşumlarında adminleri ya da 
bloggerları etkilemek ve işletme süreçlerine 
dahil etmek 

• İşletmede bazı süreçlerde kontrolü tüketicilere 
devredebilmek(anketler yerine yeni ürün 
geliştirmede alternatifleri tüketicilerden elde 
edebilmek, tüketicilerin geliştirdiği fikirleri 
kullanmak gibi) 

Sonuç olarak Webin büyümesi ve gelişmesi- Web 
1.0’dan Web 2.0’a geçiş dikkate alındığında- Webin 
öneminin devam edeceğinin bir işaretidir. Web 2.0 ve 
uygulamalarıyla sosyalleşen Web, hem bireyler hem 
işletmeler açısından daha da önemli bir yapıya 
bürünmüştür. Özellikle işletmelerin Web 2.0 ve 
uygulamalarını iş ve pazarlama stratejilerine entegre 

edebilme konusunda aceleci davranmaları 
gerekmektedir. Çünkü rekabet avantajının 
sürdürülebilirliği yeniliklere ve farklılıklara bağlıdır. 
Bu bağlamda pazarlama aracı olarak Web 2.0 
uygulamalarından faydalanmanın yolları aranmalıdır. 
Çünkü şimdiden Web 3.0 kavramından 
bahsedilmektedir ki Web 3.0’ın, Web 2.0’ın bir 
sonraki ve gelişmiş aşaması olacağını kestirmek hiç de 
zor değildir.  
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Özet: İletişim kanalları, marka değerine katkı ve tüketici davranışlarında değişim sağlayan önemli araçlardır. Bu 
kanallardan biri olan web siteleri, firmaların müşterilerle sürekli iletişimde olmalarını sağlayan yeni bir pazarlama 
mecrası olarak, firmaların marka değerlerini müşterilere iletmeye yardımcı olmaktadır. Firmalar interaktif bilgi 
sunarak, müşterileri ile online marka deneyimini geliştirmeyi ve müşterilerle daha ucuza iletişim kurmayı 
amaçlamaktadır. 

Bu çalışmada, web sitelerinin marka değerini güçlendirecek özellikleri belirlenmeye çalışılmış, markaların sanal 
ortamdaki özelliklerinin gerçek pazardaki marka değerine, toplam marka değerinin de satın alma niyeti ve tekrar 
eden satın alma davranışına etkisi incelenmiş ve marka teorisine yeni bir model geliştirilerek test edilmiştir. Bu 
süreçte 4 firma yöneticisiyle derinlemesine mülakat ve 293 tüketiciye anket yapılarak çalışmanın uygulaması 
yürütülmüştür. Firma mülakatları ve anketlerde, imalat sektörü olarak bilgisayar sektörü, hizmet sektörü olarak da 
iletişim (GSM) sektörü ele alınarak, sektörel bir karşılaştırma yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Web Sitesi, Müşteri Odaklı Marka Değeri, Satın Alma Niyeti, Tekrar Eden Satın Alma 
Davranışı, İmalat ve Hizmet Sektörü 
 

THE EFFECTS OF WEB SITES ON CUSTOMER BASED BRAND EQUITY: A 
COMPARATIVE APPLICATION ON MANUFACTURING AND SERVICE SECTOR 

Abstract: Communication channels with customers are important to improve brand equity as well as to change 
consumers’ behavior. Web sites as communication channels are new marketing areas that provide firms new ways 
for communicating their company values and brand equity related messages. By presenting interactive information, 
firms aim to develop consumers’ online brand experience. 

Based on web-sites ascending valence in marketing area, in this study some aspects of web sites that strengthen 
brand equity are identified. Also a new model for brand equity is developed and tested. Thus, the effects of brands’ 
online aspects and assets on brand equity and the effects of overall brand equity on purchase intention and re-
purchase behavior are examined. In-depth interviews with 4 firms are conducted and questionnaires with 293 
consumers are collected. Computer firms in manufacturing sector and communication firms in services sector are 
chosen as context for the study in order to make a sectoral comparison for understanding any possible differences 
between these sectors. 

Keywords: Web Site, Customer Based Brand Equity, Purchase Intention, Re-purchase Behavior, Manufacturing and 
Service Sector 
 

1. Giriş 

Geçtiğimiz birkaç yıl; internetin yaygınlaşmasına, web 
teknolojileri ve uygulamalarının sağladığı teknolojik 
devrime sahne olmuştur. Bu gelişmeler o denli hızlı 
yaşanmıştır ki hali hazırda bu konuya değinen 

araştırmalar hala yeterli bir olgunluğa ulaşamamıştır 
(Fassnacht ve Köse, 2007; Aladwani ve Palvia, 2002). 
Web uygulamalarının sahip olduğu potansiyeli gören 
firmalar, bu teknolojilere yüksek meblağlarda yatırım 
yapmaya başlamış, ancak iyi kurgulanmamış web 
uygulamaları nedeniyle yatırımlarından istediklerini 
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alamamıştır (Aladwani ve Palvia, 2002). Yaşanmakta 
olan dijital devrim en çok bilgi temelli sektörleri 
etkilemiş ve şirketleri ürün/hizmetleri, sanal olarak 
tanıtma, satma ve dağıtmaya zorlamıştır. Artık web 
siteleri, firmaya her alandan ulaşmanın bir kanalı 
olmaktan çok, firmanın şube/satış noktalarının ön 
vitrini olmaya başlamıştır. Bu anlamda tüketicilere iyi 
bir dijital deneyim yaşatmak daha da önem 
kazanmıştır (Rowley, 2004). Rekabet arttıkça web 
siteleri daha da gelişmiş ve yöneticiler markalarını 
web tabanlı faaliyetlerle rakiplerinden farklılaştırmaya 
ve bu amaçla marka değerini, web ortamında 
geliştirmeye çalışmıştır (Liu ve Yang, 2006). Özellikle 
müşteri elde etmede, pazarlamanın önemli ve değerli 
bir ara yüzü haline gelen web sitesi, hem iş 
dünyasınca hem de tüketicilerce artık daha fazla 
kullanılmaya başlamıştır (Sultan ve diğ., 2002; 
Ranganathan ve Ganapathy, 2002; Lin, 2006). 

Web sitelerinin başarısı ölçülürken, müşteri 
beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, algılanan 
kaliteyi hesaba katıp katmadığı ve sadık müşteriler 
oluşturup oluşturmadığı dikkate alınmalıdır. Bu 
kapsamda çalışmanın amacı, web sitesi özelliklerinin 
marka değerine etkisini araştırıp, web sitesi 
özelliklerinden hangilerinin daha ön plana çıktığını ve 
üzerinde daha fazla durulması gerektiğini sektörel 
karşılaştırma ile ortaya koymaktır. 

2. Müşteri Odaklı Marka Değeri ve Web Sitesi 
Özellikleri İlişkisi 

Müşteri odaklı marka değeri ve marka değeri 
birbirinin yerine kullanılan kavramlar olmakla birlikte, 
günümüzde yapılan çalışmalar müşteri odaklı marka 
değeri üzerine yoğunlaşmıştır. Literatürde müşteri 
odaklı marka değeri en çok Aaker’in önerdiği 4 
boyuta göre değerlendirilmektedir. Bunlar: marka 
bilinirliği, marka bağlılığı, algılanan kalite ve marka 
imajıdır. Müşteri odaklı marka değeri, tüketici 
tarafından bir markanın isminden dolayı o markaya 
yüklenmiş ek bir değerdir (Netemeyer ve diğ., 2003). 
Marka değerinin kaynağı tüketici algısıdır. Bu yüzden 
marka değerini, tüketici düzeyinde ölçebilmek ve 
izleyebilmek yöneticiler için son derece önemlidir 
(Lassar ve diğ., 1995). 

Müşteri odaklı marka değeri oluşturmak için izlenmesi 
gereken yollardan biri, markanın tüketiciler tarafından 
tanınmasının ve markanın tüketici zihninde belirli bir 
ürün grubu ya da tüketici ihtiyacı ile 
ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca marka 
anlamını tüketicilerin zihinlerinde somut ve somut 
olmayan bazı çağrışımları kullanarak yerleştirmek de 
gerekli görülmektedir (Karacan, 2006). Bunun yanı 
sıra, marka kimliği ve marka anlamına uygun olan 
tüketici tepkilerinin açığa çıkarılması da önemli bir 
adım olarak belirtilmektedir. Markaya olan bu tepkiyi 
müşteriler ve marka arasında yoğun ve aktif bir 
bağlılık ilişkisine dönüştürmek ise bu sürecin son 
hedefi olarak açıklanmaktadır (Keller, 2001). 

Marka kavramı artık evrensel niteliktedir, yeni olan 
ise marka değerinin sunulduğu farklı ortamlardır 
(Christodoulides ve Chernatony, 2004b). Müşteri 
odaklı marka değerine katkı sağlayan ve firmaların 
tüketici davranışlarını etkilemesini sağlayan önemli 
araçların başında müşteri kazanma yolları yani 
müşteriyle iletişimde kullanılan kanallar gelmektedir 
(Verhoef ve Donkers, 2005). Bazı müşteri elde etme 
kanallarının, diğerlerine göre marka değeri boyutlarını 
daha olumlu olarak etkilediği fark edilmiştir (Bolton 
ve diğ., 2004; Verhoef ve Donkers, 2005). Bu müşteri 
iletişimi kanallarından bir tanesi son yıllarda kullanım 
oranı oldukça artan web siteleridir. Web sitelerinin, 
internetin en önemli kitlesel iletişim araçlarından biri 
haline geldiği ve firmaların bu müşteri edinme 
kanalından yararlanmak için yeni marka stratejileri 
geliştirmesi gerekliliği fark edilmiştir. 

Müşterilere marka değerlerinin iletimi açısından web 
sitesi, mükemmel bir pazarlama mecrasıdır 
(Christodoulides ve Chernatony, 2004a). Bu anlamda 
web siteleri, sanal ortamda, pazarlamacılara 
müşterilerle markanın özellikleri üzerinden interaktif 
ilişki kurmada önemli katkı sağlamaktadır 
(Christodoulides ve Chernatony, 2004a). Web 
sitelerinin kendine has özellikleri eski pazarlama 
kurallarının değişmesine neden olarak, firmaların 
sanal ortama adapte olmaları ve yeni markalaşma 
stratejileri belirleme zorunluluğunu da ortaya 
çıkarmıştır (Simmons, 2007). 

Web sitelerinin ise hem fonksiyonel (sanal (online) 
destek, bilgi alma, vb.) hem de sembolik (renk, font 
vb.) tasarım özellikleri bulunmaktadır (Coupland ve 
diğ., 2003). Yapılan literatür çalışmaları sonucunda 
çalışma kapsamında, web sitelerinin sağladığı 
hizmetlerin marka değerine direkt ve dolaylı etkileri 
müşteri odaklı bir perspektifle ele alınmıştır. Bu 
çalışmada ele alınan web sitesi özellikleri ise; teknik 
yeterlilik, görünüm, özel içerik, bilgi ve servis kalitesi, 
güvenilirlik, kişiselleştirme, interaktiflik ve 
tepkiselliktir. 

2.1. Teknik yeterlilik 

Aladwani ve Palvia’ya (2002) göre web sitesinin 
teknik yeterliliği, menü kullanım kolaylığı, güncel ve 
doğru linklerin bulunması, hızlı sayfa yüklenmesi, 
rahat ulaşım, sık kullanılanlara eklenebilmesi gibi 
geniş bir kriter yelpazesini içermektedir. Doğru yapıda 
organize edilmiş bir web sitesi, müşterinin istediği 
bölüme en kısa zamanda ulaşmasını sağlamaktadır. 
Long ve McMellon’a (2004) göre müşterinin siteyi 
kullanmaya devam etmesi için sitenin sürekli güncel 
tutulması gerekmektedir. Web sitesinin teknik açıdan 
yeterli olması, markanın tanınmasını ve hakkında daha 
kolay bilgi toplanmasını sağlayacaktır (Merwe ve 
Bekker, 2003). Sadece menü kullanım kolaylığı bile, 
sitenin alternatiflerine göre tercih edilmesini ve 
müşterinin tekrar bu siteyi ziyaret etmesini sağlayacak 
bir özelliktir. 
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İstedikleri ve ihtiyaç duydukları bilgiye, kolayca ve 
çabuk ulaşan tüketicilerin gözünde pozitif marka imajı 
oluşmaktadır (Page ve Lepkowska-White, 2002; Lin, 
2006). Jun ve Cai’ye (2001) göre web sitesinin 
kullanıcı dostu yapıda olması, kayıt işlemleri ve üye 
girişi gibi işlemlerin kolay yapılabilmesi, müşterinin 
istediği özelliklerin bulunması sitenin teknik 
yeterliliğinin sağlanması açısından önemlidir. Sayfa 
yükleme hızı ve sayfadan indirilen diğer dosyaların 
hızının yüksek olması, marka imajına olumlu katkı 
yapmaktadır. Yavaş bir web sitesi çok kaba bir 
pazarlamacı gibi müşterilerin kaybedilmesine yol 
açabilmektedir (Page ve Lepkowska-White, 2002). 

2.2. Görünüm 

Kullanıcılar siteyi ilk ziyaretlerinde sahip oldukları 
izlenim neticesinde siteyi kullanmaya devam edip 
etmeyeceklerine karar vermektedir (Chernatony ve 
Christodoulides, 2004b; Yüksel, 2007; Coupland ve 
diğ., 2003). Bu açıdan değerlendirildiğinde bir web 
sitesinin görünümü, müşterinin marka algısını 
etkileyen çok önemli bir etkendir ve marka deneyimini 
desteklemek için web siteleri daha iyi görünüme sahip 
olmak durumundadır (Christodoulides ve Chernatony, 
2004a; Liu ve Yang, 2006). Bazı araştırmacılara göre 
web sitesinin görünümü müşteri memnuniyetini de 
arttırmakta ve marka değerini olumlu yönde 
etkilemektedir (Christodoulides ve Chernatony, 
2004a). 

Görünüm; renklerin, grafiklerin, görüntü ve 
animasyonların uygun sayfa ölçüleri ile uyumudur. 
Bir markanın web sitesinin kullanıcı aklında olumlu 
bir etki bırakması ve bunun da marka değerine 
yansıması için siteye giren kullanıcıyı, görünümü ile 
etkilemelidir. Web sitesinin farklı yerlerine 
yerleştirilen marka logosu, markanın değerlerinin ve 
mesajlarının müşterilere etkin şekilde iletilmesini 
sağlayacak; grafikler marka değerlerinin görsel ifadesi 
olacak; renkler marka mesajlarını ifade edecek; 
şekiller iletişimi etkinleştirecek; sayfa ve görsellerin 
yerleşimi web sitesinin çekiciliğini arttıracaktır 
(Rowley, 2004). Göze hoş görünen, işletmenin marka 
ve imajına uygun renk ve şekillere sahip web siteleri 
müşterilerde sadece olumlu bir izlenim bırakmamakta 
aynı zamanda müşterinin web sitesinde marka ile 
geçirdiği zamanı da arttırmaktadır (Yüksel, 2007). 

2.3. Belirgin içerik 

Web sitesinin içeriği, marka iletişiminin önemli bir 
unsurudur (Long ve McMellon, 2004). Web siteleri, 
temelde ziyaretçilerine faydalı bilgiler sunan bir bilgi 
evidir. Ürün/hizmet hakkında tam bilgi sunulması 
(firmaya ilişkin bilgi, iletişim bilgisi vb.), web 
sitesinde bulunması gereken önemli bir özelliktir 
(Ranganathan ve Ganapathy, 2002). Web sitesi 
yeterince detaylı ve anlaşılması kolay bilgiyi sunmalı 
ve bilgilerini güncel tutmalıdır (Santos, 2003). Çünkü 
müşteriler salt bilgi istememekte, kolay ulaşılabilir ve 
ihtiyaçlarına uygun bilgiler aramaktadır (Lin, 2006; 
Karamustafa ve diğ., 2002). 

Web sitesi üzerinden pazarlamanın başarılı olabilmesi 
için web sitesinin hedef kitlesine iletmek istediği 
mesajı, benzersiz içerikle sunması önemlidir 
(Simmons, 2007). Aladwani ve Palvia’nın (2002) 
çalışmasında müşteri hizmetlerinin bulunması, sık 
sorulan sorular bölümünün var olması, müşteri 
yönetmelik ve kanunlarının belirtilmesi ve gerekli 
iletişim bilgilerinin bulunması belirgin içerik olarak 
gösterilmiştir. Buna ek olarak ürün/hizmet hakkında 
detaylı bilgi, müşteri desteği bilgisi, güvenlik bilgisi 
ve diğer önemli bilgiler belirgin içeriğin boyutları 
olarak gösterilmiştir (Aladwani ve Palvia, 2002). 

2.4. Bilgi ve servis kalitesi 

Bilgi ve servis kalitesi, tüketicinin siteden algıladığı 
kalitedir. Ayrıca kalite kavramı, gerçek (offline) 
marka değerinde olduğu gibi sanal (online) marka 
değerinde de önemli bir etkendir. Web sitesinin 
kalitesi site kullanılırken sağlanan servisin kalitesidir 
(Guan ve diğ., 2007). Bilgi kalitesi daha çok bilginin 
doğruluğu ve yeterliliği ile kullanıcının ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılayabilmesiyle ilgilidir (Na ve 
Marshall. 2005; Liu ve Yang, 2006). Bunlarla birlikte 
tüketici tatmini, gelişmiş performans ve bilgi 
sisteminden algılanan fayda da bilgi kalitesi algısını 
etkilemektedir (Liu ve Arnett, 2000). 

Web sitesindeki bilgilerin faydalı olması, 
ürün/hizmetin satışı öncesindeki bilgi toplama 
aşamasında önemli etkiye sahiptir. Başka bir ifade ile 
tüketicilerin kullandıkları servislerin ihtiyaçlarına 
uygunluğunun tüketiciler tarafından değerlendirilmesi, 
web tabanlı servis kalitesinin belirleyicisidir 
(Fassnacht ve Köse, 2007). Bazı sitelerin sağladığı 
bilginin kalitesi, daha çok bilginin faydalı ve yardımcı 
olması ile ilgili iken bazı sitelerde bilginin, 
kullanıcıların ilgisinin çekici olması önemlidir (Na ve 
Marshall. 2005). Bu doğrultuda web sitelerinde temel 
nokta internet kullanıcılarının gereksinim ve 
beklentilerinin belirlenmesidir (Yüksel, 2007). 

2.5. Güvenilirlik 

Web sitesinin diğer bir boyutu olan güvenilirlik, sanal 
(online) markalaşmada çok kritik faktörlerden biridir. 
Güvenilirlik; söz verilen hizmetin en iyi ve tutarlı bir 
şekilde gerçekleştirilmesidir. Liu ve Yang (2006), web 
sitesinin önemli bir boyutu olan güvenilirliği, ilgili 
markanın sitesine düzenli bir şekilde ulaşabilmek ile 
ilişkilendirmiştir. Kullanıcıya birçok imkân sunan, 
internet dünyasında düzenli bir şekilde ulaşılan web 
sitesine sahip olmak güçlü bir marka imajı yaratmak 
için son derece önemlidir. Müşterilerin web sitesine 
karşı duyduğu güven, en çok bilgi edinme söz konusu 
olduğunda önem kazanmaktadır (Guan ve diğ., 2007; 
Lin, 2006; Page ve Lepkowska-White, 2002). Eğer 
müşteriler, web sitesi üzerinde yaptıkları işlemlerde 
firmaya güvenmezlerse, web sitesine ilişkin algıları da 
olumsuz olacaktır. 

Sultan ve diğ. (2002) ise tüketicinin web sitesine olan 
güvenilirlik derecesini sitenin güvenlik ve kişisel 
gizliliğe verdiği öneme bağlı olduğunu belirtmişlerdir. 
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Müşterilerin markaya ve web sitesine olan güvenlerini 
arttırmak ve sürdürmek, özellikle rekabetin yüksek 
olduğu pazarlarda şirketlerin pazarlama planlarında 
kritik öneme sahiptir, çünkü web sitesinin 
güvenilirliği sadece markaya duyulan güveni değil, 
aynı zamanda da web sitesi ve markaya olan bağlılığı 
da arttıracaktır (Ha, 2004). 

2.6. Kişiselleştirme 

Birçok araştırmacıya göre kişiselleştirilmiş hizmetler 
tüketicilerin sanal (online) kişisel deneyimlerini 
arttıracak ve web sitesinin imajını da geliştirecektir. 
Kişiselleştirme/kişisel uyarlama hizmeti sunan web 
sitesi, bu sayede tüketicilere daha değerli bir deneyim 
sunacaktır. Web sitesinin hizmetlerinin kişisel 
ihtiyaçlara göre uyarlanması, hem web sitesi 
aracılığıyla firma ve tüketici arasında daha sıkı 
ilişkiler kuracak hem de web sitesinin kendisinin 
rakiplerinden farklılaşmasını sağlayacaktır. Buna ek 
olarak, bazı araştırmacılara göre, tüketiciler bir web 
sitesini uyarlamak için bir kez zaman ve enerji 
harcadığında tüketicilerin diğer marka ve/veya web 
sitelerine geçme isteği azalmaktadır (Liu ve Yang, 
2006). 

2.7. İnteraktiflik 

Web siteleri, müşterilere bilgilerin sunulduğu pasif bir 
ortam değil, aksine müşterileriyle etkileşim halinde 
olarak, marka deneyimini arttıran dinamik bir ortamdır 
(Chernatony ve Christodoulides, 2004b). Web 
sitesinin interaktif olması için gerekli tasarım 
özelliklerini karşılamaya çalışan şirketler, bu sayede 
müşterilerinden fikir ve görüş edinmeyi de 
kolaylaştırmaktadır (İnan ve Doğan, 2006). Web 
sitesiyle birlikte sağlanan bilgi ve iletişim teknolojileri 
sayesinde şirketin ürün/hizmet ve tüketim içeriği 
hakkında bilgi sahibi olmak isteyen müşteriler 
arasında hızlı ve kolay interaktif etkileşim 
kurulabilmektedir (Simmons, 2007). Web sitesinin 
müşteriler ile etkileşimde bulunması, müşterilere 
sağlanan hizmetlerin geliştirilmesini ve müşteriye 
yönelik iletişim tekniklerinin oluşturulmasını sağlar. 
Sanal (online) ortamda sağlanan bu gelişme ile 
müşterilerin marka deneyimi ve dolayısıyla da marka 
algıları olumlu yönde artacaktır (Simmons, 2007). 

2.8. Tepkisellik 

Web sitesinin tepkisellik özelliği; verilecek teknik 
destek, müşterilerin sorduğu sorulara cevap verme ve 
müşteriye yardım etme niyetidir (Long ve McMellon, 
2004). Web sitesinin tepkiselliğinin, müşterilerin 
ihtiyaçlarına, sorularına, e-postalarına bilgilendirici, 
hızlı ve yardımsever bir şekilde cevap vermeyi ifade 
ettiğini belirten Santos’a (2003) göre, bu amaçla 
müşterilere teknik desteğin verilmesi, kullanıcı 
kılavuzunun sağlanması, kişisel tavsiyelerde 
bulunulması, son derece önemlidir.  Diğer taraftan, 
web sitesinin firmanın yeni ürün/hizmetleri hakkında 
müşterilerini bültenleriyle bilgilendirmesi de son 
derece önemlidir (Chernatony ve Christodoulides, 
2004b). 

H1: Web sitesi özellikleri algısı olumlu yönde arttıkça, 
marka değeri algısı da olumlu yönde değişmektedir. 

H2: Web sitesi özellikleri algısı olumlu yönde arttıkça, 
toplam marka değeri algısı da olumlu yönde 
değişmektedir. 

H3: Marka değeri algısı olumlu yönde arttıkça, toplam 
marka değeri algısı da olumlu yönde değişmektedir. 

3. Marka Değerinin Tüketici Davranışı Üzerindeki 
Etkileri 

Yapılan büyük yatırımlar karşısında marka değerinin 
firmaya olumlu katkılarının olması doğal olarak 
beklenmektedir (Cobb-Walgren ve diğ., 1995). Bu 
yüzden marka çalışmalarının ticari sonuçlarının 
incelenmesi ve buna göre gelecekteki çalışmaların 
sürdürülmesi, bir firmanın varlığı için oldukça kritik 
konulardan biridir. Müşteri algısından kaynaklanan bir 
değer olarak, marka değerinin en temel olarak 
etkilediği sonuç tekrarlı satın alma davranışı ve satın 
alma niyetidir (Netemeyer ve diğ., 2004). Bu nedenle 
çalışma kapsamında toplam marka değerinin satın 
alma niyeti ve tekrarlı satın alma davranışına etkisi 
incelenmektedir. 

3.1. Satın alma niyeti 

Satın alma niyetini olumlu yönde etkileyen markayla 
ilişkili ve marka değerinin meydana getirdiği önemli 
değişkenlerden bir tanesi de o ürün için müşterinin 
belirli bir fiyatı vermeye istekli olma halidir 
(Netemeyer ve diğ., 2004). Satın alma niyetini 
destekleyen konulardan biri de web sitesinin 
özellikleriyle sağlanan marka değeridir; örneğin 
kullanışlı bir site tüketicinin ürünleri daha fazla 
incelemesini sağlayacağından satın almaya olumlu 
katkısı olacaktır (Ahn ve diğ., 2004). Web sitesi 
üzerinden pazarlama faaliyetlerini yürüten firmalar, 
sitenin daha çok ziyaret edilmesi ve site üzerinden 
alışverişi arttırmak için müşteri hizmeti ve lojistik 
faaliyetlerle siteyi daha müşteri odaklı hale getirmeye 
çalışmaktadır (Ahn ve diğ., 2004). 

H4: Web sitesi özellikleri algısı olumlu yönde arttıkça, 
satın alma niyeti de olumlu yönde değişmektedir. 

H5: Marka değeri algısı olumlu yönde arttıkça, satın 
alma niyeti de olumlu yönde değişmektedir. 

H6: Toplam marka değeri algısı olumlu yönde 
arttıkça, satın alma niyeti de olumlu yönde 
değişmektedir. 

3.2. Tekrarlı satın alma davranışı 

Tekrarlı alımın temelinde sadakat kavramı 
yatmaktadır, sadakat kavramı ise farklı ürün 
alternatifleri arasından tercih edilen bir üründen 
istenen fayda elde edildikten ve belirli süre 
geçmesinden sonra aynı ürün kategorisinde ihtiyaç 
ortaya çıktığında aynı ürünün tercih edilmesi olarak 
açıklanmaktadır (Olsen, 2007). 
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Web sitelerinin özellikleriyle öncelikle siteyi sürekli 
kullanmaya daha sonra ise markaya yönelik bir 
olumlu algıya ve bağlılığa bunun sonucunda ise, 
tekrarlı satın alma davranışını sağlayacağı 
düşünülmektedir. İyi tasarlanmış bir web sitesi, 
müşterinin karar verme sürecini hızlandıracak ve 
gelecekteki satın almalarını teşvik edecektir (Lin, 
2006). İnternet kullanıcıları için bir markanın sanal 
(online) ortamdaki imajı, markanın web sitesinde 
yaşadığı tecrübeyle başlamaktadır (Lin, 2006). İyi 
kurgulanmış bir web sitesinin, marka değerine olumlu 
katkı sağladığı ve dolaylı olarak tekrarlı satın almayı 
olumlu etkilediği belirtilmektedir (Vijayasarathy, 
2004). 

H7: Web sitesi özellikleri algısı olumlu yönde arttıkça, 
tekrarlı satın alma davranışı da olumlu yönde 
değişmektedir. 

H8: Marka değeri algısı olumlu yönde arttıkça, 
tekrarlı satın alma davranışı da olumlu yönde 
değişmektedir. 

H9: Toplam marka değeri algısı olumlu yönde 
arttıkça, tekrarlı satın alma davranışı da olumlu 
yönde değişmektedir. 
 

4. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Günümüzün rekabet koşulları düşünüldüğünde web 
siteleri, şirketler için bir yasal zorunluluğun ötesinde 
ürün ve hizmet tanıtımını daha ucuza gerçekleştirmek 
ve müşterilere 7 gün 24 saat ulaşmak adına oldukça 
güçlü iletişim kanallarıdır. Web sitesinin güncel 
olması, görselliği, güncelliği, kolay hatırlanabilir 
adının bulunması, bilgisinin içeriği ve kalitesi, kolay 
yüklenmesi vb. özelliklerinin marka değerleriyle 
ilişkilerinin sektörel bir ayrımla ortaya konulması ve 
bunun sonucunda web sitelerinin müşterilerin satın 
alma niyetlerinin ve tekrarlı satın alma davranışlarına 
etkisini incelemek, çalışmanın asıl amacını 
oluşturmaktadır. Araştırmanın, firmaların artan sanal 
(online) pazarlama harcamalarının daha etkin 
kullanılmasına hizmet etmesi beklenmektedir. 

4.1. Açıklayıcı Araştırma 

Kavramsal modelin geliştirilmesinde, sektörel 
bulguları da modele dahil etmek ve modelin test 
sürecinde sektörün hedeflediği müşteri kesiminin 
algısının nasıl ve hangi yöntemlerle ölçüleceğinin 
belirlenmesi (Nakip, 2006) için açıklayıcı araştırmanın 
hem imalat hem de hizmet sektörlerinde yapılması; 
araştırmanın niteliğini arttırıcı olması açısından son 
derece önemlidir. Hair ve diğerlerinin (2003) belirttiği 
gibi araştırma problemi için sektörel uygulamalar 
hakkında yeterli bilginin olmadığı durumlarda, 
problemin daha iyi tanımlanması ve detaylarının 
belirlenmesi için sektörlerden temsilcilerle görüşmeler 

yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, imalat ve hizmet 
sektöründen, sektörlerin özelliklerini temsil edebilecek 
nitelikte olan alt sektörler; ön bilgi toplayıcı 
araştırmalarda en uygun yöntemlerden birisi olan 
yargısal örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. İmalat 
sektörü için bilgisayar sektöründen iki; hizmet sektörü 
içinse cep telefonu operatörü (GSM) sektöründen iki 
firmayla görüşülmüştür. Bu sektörlerin seçilmesinin 
nedeni ise çalışmanın daha çok üniversite 
öğrencileriyle birlikte yürütülecek olmasıdır. 
Derinlemesine mülakatlardan sonra ise çalışmanın 
kavramsal çerçevesini tamamlamak amacıyla 
tanımlayıcı araştırma sürecine geçilmiştir. 

4.2. Tanımlayıcı Araştırma 

Araştırmanın ana kütlesi Türkiye’de üniversitede 
okuyan yaklaşık 1.400.000 (www.osym.gov.tr) 
üniversite öğrencisidir. Üniversitedeki bölümlerden 
ise pazarla daha çok etkileşimde bulunan İşletme 
Fakültesi bölümleri yargısal örneklem yöntemiyle 
seçilmiştir. Web sitelerini daha yakından takip eden 
öğrencilerle araştırma konusu daha kolay 
araştırılabileceğinden, üniversite öğrencileri ana kütle 
olarak seçilmiştir. 

Türkiye’de üniversiteler en çok İstanbul’da 
yoğunlaştığından, anket uygulaması İstanbul’daki 
üniversitelerden İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nin yaklaşık 1.395 öğrencisinden seçilen 
örneklemle yürütülmüştür. Yapılan hesaplamalarla 
(p=%4,2, E=±%4, Z=1,96) örneklem büyüklüğünün 
en az 292 kişi olması gerektiği bulunmuş ve 293 
kişiye kolayda örneklem metodu seçilerek anket 
uygulanmıştır. Anket soruları ilgili kaynaklardan 
aynen alınma, uyarlanma ve araştırmacılar tarafından 
geliştirilme sonucunda oluşturulmuştur. Ankette 
sırasıyla marka bilinirliği ve marka deneyimi, marka 
değeri algısı, internet kullanım alışkanlıkları, web 
sitesi özellikleri algısı, tüketici davranışları ve 
demografik özellikler olmak üzere toplam 6 bölüm 
bulunmaktadır.  

Çalışma kapsamında web sitelerinin sahip olması 
gereken müşteri odaklı özellikleri ve bu özelliklerin 
marka değerine etkisini ölçecek bir model 
geliştirilmiştir. Model müşterilerin web sitesi 
özelliklerinden kaynaklanan algılarını ve bu algının 
marka değeri ile marka değeri sonucu tüketici 
davranışlarına etkisini ölçmekte ve test etmektedir. 
İkiye ayrılmış dünyamızda gerçek (offline) ortamda 
marka değeri algısına etkileri inceleyen bir çok 
araştırma yapılmış olmakla birlikte, sanal (online) 
ortamdaki marka değeri algısını inceleyen araştırmalar 
oldukça yeni ve azdır. Müşteri kazanma yollarından 
en yenisi olan web sitelerinin marka değerine etkisinin 
incelenmesi, son derece gereklidir. 
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Şekil 1: Araştırma Problemine Önerilen Model 

 
 
5. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın veri analizi bölümünde öncelikle marka 
bilinirlikleri, marka deneyimleri ve internet 
kullanımına ilişkin tanımlayıcı istatistik değerlerine 
yer verilmiştir. Sonrasında ise değişkenler açıklayıcı 
faktör analizine tabi tutulmuştur. Tüm bulunan 
faktörler teorik beklentiler yönünde gerçekleşmiştir. 
Faktörlerin hepsi yapılan güvenilirlik düzeyleri 
Cronbach alfa ile test edilmiştir. Faktörler bazında 
oluşturulan toplam ölçekleri regresyon analizlerinde 
kullanılmıştır. Model çoklu doğrusal regresyon analizi 
kullanılarak test edilmiştir.  

5.1. Demografik Özellikler ve Marka Deneyimi 
Verileri 

Ankete katılanların % 30,6’sı kadın, % 69,4’ü ise 
erkek olup, yaş ortalaması 22,62’dir. Üniversite 
öğrencileri ana kütlemizi oluşturduğu için 
katılımcıların hepsi de üniversite öğrencisidir. 
Katılımcıların ailelerinin net ortalama aylık geliri ise 
2001–2500 YTL’dir. 

Bilgisayar sektörü markalarından Acer %54,3 ve 
GSM Operatörü sektörü markalarından ise Turkcell 
%70,6 ile akla ilk gelen markalarda ilk sıradadır. 
Tüketicilerin GSM Operatörü markalarından akla ilk 
gelenini kullanma oranı %95,5 ile bilgisayar 
sektöründen daha yüksektir. Diğer bir ifade ile GSM 
Operatörü marklarından akla ilk gelen markalar aynı 
zamanda kullanılan markalardır (Tablo 1). 

Tablo 2: Akla Gelen İlk Marka ve Marka Deneyimi 

 Sıklık Geçerli 
Oran (%)  Sıklık Geçerli 

Oran (%)
  Bilgisayar Markası GSM Operatörü Markası 

ACER 159 54,3 TURKCELL 207 70,6 
TOSHIBA 77 26,3 AVEA 56 19,1 Akla Gelen İlk Marka 
HP 30 10,2 VODAFONE 30 10,2 

Belirtilen Markalardan Birini Daha Önce 
Kullananlar 240 82,8  277 95,5 

Belirtilen Markalardan Birini Daha Önce 
Kullanmayanlar 50 17,2  13 4,5 

Belirtilen Markanın Web Sitesini Daha 
Önce Ziyaret Edenler 148 51  204 70,3 

Belirtilen Markanın Web Sitesini Daha 
Önce Ziyaret Etmeyenler 142 49  86 29,7 

 

Tüketicilerin %53’ü günde 4 saatten fazla internet 
kullandığını belirtmiştir. Bununla birlikte akla gelen 

ilk markaların web sitesi ziyareti %70,3 ile GSM 
Operatörü sektöründe bilgisayar sektöründen daha 
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fazladır. GSM Operatörü sektörü firmalarının web 
siteleri daha fazla ziyaret edilmektedir. Tüketicilerin 
% 94,2’si e-posta/iletişim, %89,3’ü bilgi edinme, 
%83,8’i araştırma ve %79,7’si haber okumak 
amacıyla interneti kullandığını belirtmiştir. 

5.2. Değişkenlerin Yeniden Gruplandırılması 

Geliştirilen modeldeki değişkenlerin doğruluğunu test 
etmek için faktör analizine başvurulmuştur. Ayrıca 
değişkenler analiz edilirken özdeğer istatistiği 1’den 
büyük olan faktörler seçilmiştir. Bütün 
değişkenlerdeki değer 1’den büyük olduğu için hepsi 
analize girmiştir. Yapılan tüm faktör analizlerinde 
Barlett Küresellik Testi anlamlı bulunmuştur (Bartlett 
Küresellik Testi Değerleri<0.05). Ayrıca tüm faktörler 

için ortak varyans değeri 0,5’in altındaki ifadeler 
faktörlerden çıkarılmıştır. Döndürülmüş bileşen 
matrisinde de 0,5’in altında değere sahip olan ifadeler 
de faktörlerden çıkarılmıştır. Kaiser-Mayer-Olkin 
örneklemin yeterlilik düzeyi istatistiği iki sektör 
(Bilgisayar ve GSM sektörleri) için yapılan faktör 
analizinde mükemmel (KMO>0.90) düzeyindedir (Ek 
1-6). Faktör yapıları, yükleri ve açıklama düzeyi ile 
ilgili bilgiler Ek 1-6’da yer almaktadır. Tablo 2’de de 
tüm faktörlerin güvenilirlik katsayılarına yer 
verilmiştir. 

Faktörlerin hepsi yapılan güvenilirlik düzeyleri 
(Cronbach alfa) yüzde 70’in üzerindedir (Nunnally, 
1978). (Tablo 2). 

 

Tablo 2: Faktör Güvenilirlikleri 

  
Cronbach
Alfa 

İfade 
Sayısı  Cronbach 

Alfa 
İfade 
Sayısı 

Bilgisayar Sektörü GSM Operatörü 
Marka Bağlılığı 0,919 8 Marka Bağlılığı 0,811 6 
Marka Bilinirliği 0,661 4 Marka Bilinirliği 0,774 3 
Marka İmajı ve Kalitesi 0,897 6 Marka İmajı ve Kalitesi 0,879 7 
Toplam Marka Değeri 0,855 4 Toplam Marka Değeri 0,842 4 
Teknik ve Bilgisel Yeterlilik 0,932 17 Teknik Yeterlilik ve Kolay Kullanım 0,912 12 
İnteraktiflik 0,833 6 İnteraktiflik 0,838 5 
Etkin Müşteri İletişimi 0,797 4 Güvenilirlik 0,863 3 
Ayrıntılı İçerik 0,779 3 Tepkisellik 0,83 4 
Güvenilirlik 0,843 3 Ayrıntılı Bilgi 0,669 2 
Müşteriye Yönelik Hizmet 0,726 3 Kişiselleştirme 0,67 3 
Etkileyicilik 0,239 3 Görsellik 0,634 3 
Satın Almada Devam Niyeti 0,917 6 Ulaşılabilirlik 0,565 2 
Not: Etkileyicilik faktörü modelden çıkarılmıştır. Satın Almada Devam Niyeti 0,909 6 

 

5.3. Regresyon Analizi Sonuçları 

Regresyon analizlerinde modele girecek değişkenlerin 
seçimi, değişken ekleme ve eleme işlemi (stepwise 
selection) yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve modele 
mümkün olan en az sayıdaki anlamlı değişkenler dahil 
edilmiştir. Yapılan tüm regresyon analizleri ANOVA 
anlamlılık testine göre her düzeyde istatistiki olarak 
anlamlı bulunmuştur. Araştırma kapsamında önerilen 
modelle ilgili olarak öncelikle web sitesi özelliklerinin 
diğer bağımlı değişkenlerle ilişkileri regresyon 
analizine tabi tutulmuştur. Bu bağımlı değişkenler 
aşağıda analiz sırasına göre marka bilinirliği, marka 
bağlılığı, marka imajı ve kalitesi, toplam marka değeri 
ve satın almada devam niyetidir. Daha sonra marka 
değeri boyutlarıyla, toplam marka değeri ve satın 
almada devam niyeti bağımlı değişkenleri arasındaki 
ilişki sırasıyla regresyon analizleriyle test edilmiştir. 
Son olarak toplam marka değerinin satın almada 
devam niyetini açıklama düzeyi analiz edilmiştir. 

Marka bilinirliğindeki değişim, bilgisayar sektöründe 
teknik ve bilgisel yeterlilik (β=0,646), ayrıntılı içerik 
(β=-0,252) ve etkin müşteri iletişimi (β=0,273) 
değişkenlerince açıklanabilmektedir (R2=0,383). GSM 

Operatörü sektöründe ise güvenilirlik (β=0,309) ve 
ulaşılabilirlik (β=0,264) faktörleri tarafından 
açıklanmaktadır (R2=0,225). 

Marka bağlılığı değişkenindeki değişim, bilgisayar 
sektöründe teknik ve bilgisel yeterlilik (β=0,503) 
faktörünce açıklanabilmektedir (R2=0,422). GSM 
Operatörü sektöründe ise yalnızca teknik yeterlilik ve 
kolay kullanım (β=0,330) tarafından 
açıklanabilmektedir (R2=0,103). 

Marka imajı ve kalitesi, bilgisayar sektöründe teknik 
ve bilgisel yeterlilik (β=0,450) ve etkin müşteri 
iletişimi (β=0,320) faktörleri açıklarken (R2=0,504); 
GSM Operatörü sektöründe ise teknik yeterlilik ve 
kolay kullanım (β=0,410) ve kişiselleştirme (β=0,190) 
faktörleri tarafından açıklanmaktadır (R2=0,265) 

Toplam marka değeri, bilgisayar sektöründe web sitesi 
özellikleri (teknik ve bilgisel yeterlilik, β=0,383; etkin 
müşteri iletişimi, β=0,367) tarafından %46,8 oranında; 
marka değeri boyutları (marka bağlılığı, β=0,476; 
marka imajı ve kalitesi, β=0,364) tarafından %59,7 
oranında açıklanabilmektedir. GSM Operatörü 
sektöründe ise web sitesi özellikleri (teknik yeterlilik 
ve kolay kullanım, β=0,556; interaktiflik, β=0,235; 
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ayrıntılı bilgi, β=-0,239) tarafından %30; marka değeri 
boyutları (marka bağlılığı, β=0,499; marka imajı ve 
kalitesi, β=0,323) tarafından %54,4 oranında 
açıklanmaktadır. 

Satın almada devam niyeti, bilgisayar sektöründe web 
sitesi özellikleri (teknik ve bilgisel yeterlilik, β=0,497; 
etkin müşteri iletişimi, β=0,321) tarafından %56,3, 
marka değeri boyutları (marka bilinirliği, β=0,131; 
marka bağlılığı, β=0,481; marka imajı ve kalitesi, 
β=0,308) tarafından %66 ve toplam marka değeri 
(β=0,704) tarafından %49,2 oranında açıklanmaktadır. 
GSM Operatörü sektöründe ise web sitesi özellikleri 
(teknik yeterlilik ve kolay kullanım, β=0,403; 

kişiselleştirme, β=0,243) tarafından %29,4, marka 
değeri boyutları tarafından (marka bilinirliği, β=0,119; 
marka bağlılığı, β=0,585; marka imajı ve kalitesi, 
β=0,208) tarafından %62,2 ve son olarak toplam 
marka değeri (β=0,751) tarafından %56,3 oranında 
açıklanmaktadır. 

Sonuç olarak araştırma probleminin testinde geliştiren 
hipotezlerin tümü kabul edilmiştir. Değişkenler arası 
ilişkiler her iki sektör için sadece katsayı olarak değil, 
aynı zamanda yapısal olarak da farklılaşmaktadır. 
Değişkenler arası ilişkiler sektörel farklılık gösterse de 
ilişkilerin geneli olumlu olduğundan hipotezler kabul 
edilmiştir (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Hipotezlerin Kabul/Ret Durumu 

 Sonuç 

Hipotezler Bilgisayar 
Sektörü 

GSM Operatörü 
Sektörü 

H1: Web sitesi özellikleri algısı olumlu yönde arttıkça, marka değeri algısı da 
olumlu yönde değişmektedir. Ret Kabul 

H2: Web sitesi özellikleri algısı olumlu yönde arttıkça, toplam marka değeri 
algısı da olumlu yönde değişmektedir. Kabul Kabul 

H3: Marka değeri algısı olumlu yönde arttıkça, toplam marka değeri algısı da 
olumlu yönde değişmektedir. Kabul Ret 

H4: Web sitesi özellikleri algısı olumlu yönde arttıkça, satın alma niyeti de 
olumlu yönde değişmektedir. Kabul Kabul 

H5: Marka değeri algısı olumlu yönde arttıkça, satın alma niyeti de olumlu 
yönde değişmektedir. Kabul Kabul 

H6: Toplam marka değeri algısı olumlu yönde arttıkça, satın alma niyeti de 
olumlu yönde değişmektedir. Kabul Kabul 

H7: Web sitesi özellikleri algısı olumlu yönde arttıkça, tekrarlı satın alma 
davranışı da olumlu yönde değişmektedir. Kabul Kabul 

H8: Marka değeri algısı olumlu yönde arttıkça, tekrarlı satın alma davranışı da 
olumlu yönde değişmektedir. Kabul Kabul 

H9: Toplam marka değeri algısı olumlu yönde arttıkça, tekrarlı satın alma 
davranışı da olumlu yönde değişmektedir. Kabul Kabul 
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Tablo 4: Regresyon Analizi β Katsayıları ve İstatistiki Anlamlılık Düzeyleri ile Modelin Anlamlılığı ve R2 Değerleri 

Bağımlı Değişken Marka Bilinirliği Marka Bağlılığı Marka İmajı ve 
Kalitesi Toplam Marka Değeri Satın Almada Devam Niyeti 

 Bilgisayar 
Sektörü 

GSM 
Operatörü 
Sektörü 

Bilgisayar 
Sektörü 

GSM 
Operatörü 
Sektörü 

Bilgisayar 
Sektörü 

GSM 
Operatörü 
Sektörü 

Bilgisayar Sektörü GSM Operatörü 
Sektörü Bilgisayar Sektörü GSM Operatörü Sektörü 

Hipotezler* 1 1 1 1 1 1 2/3 2/3 4-7/5-8/6-9 4-7/5-8/6-9 
Bağımsız Değişken ▼  
Teknik ve Bilgisel Yeterlilik .646/(.000)  .503/(.000)  .450/(.000)  .383/(.000)  .497/(.000)  
Ayrıntılı İçerik -.345/(.005)  ---  ---  ---  ---  
Etkin Müşteri İletişimi .273/(.016)  ---  .320/(.000)  .367/(.000)  .321/(.001)  
Teknik Yeterlilik ve Kolay 
Kullanım  ---  .330/(.000)  .410/(.000)  .556/(.000)  .403/(.000) 

Güvenilirlik  .309/(.000)  ---  ---  ---  --- 
Ulaşılabilirlik  .264/(.001)  ---  ---  ---  --- 
Kişiselleştirme  ---  ---  .190/(.010)  ---  .243/(.001) 
İnteraktiflik  ---  ---  ---  .235/(.001)  --- 
Ayrıntılı Bilgi  ---  ---  ---  -.239/(.003)  --- 
Marka Bilinirliği       --- --- .131/(.018) .119/(.013) 
Marka Bağlılığı       .476/(.000) .499/(.000) .481/(.000) .585/(.000) 
Marka İmajı ve Kalitesi       .364/(.000) .323/(.000) .308/(.000) .208/(.000) 
Toplam Marka Değeri         .704/(.000) .751/(.000) 
Model F 23.338 25.427 38.197 20.017 54.886 30.682 48.976/192.081 25.150/158.334 66.074/108.295/176.572 34.907/115.324/284.120 
(p-değeri) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000/.000 .000/.000 .000/.000/.000 .000/.000/.000 
R2 .383 .225 .422 .103 .504 .265 .468/.597 .300/.544 .563/.660/.492 .294/.622/.563 
*Hipotezlerin F, p ve R2 değerlerine sırasıyla en alt sırada yer verilmiştir. Satın almada devam niyeti tek faktör olduğundan faktörün testi ilgili iki hipotezle yapılmıştır.  

Not: Regresyon modellerine ilişkin sadece β ve anlamlılıkları değerleri belirtilmiştir. 

 



 

180 

 

6. Araştırmanın Sonuçları ve Genel 
Değerlendirmeler 

Çalışma kapsamında web sitesi özelliklerinin, marka 
değerine ve marka değerinin tüketici satın alma 
davranışına etkisi incelenmiştir. Buna ek olarak 
mevcut etkinin imalat ve hizmet sektörlerinde 
karşılaştırması yapılmıştır. Bu amaçla araştırmanın 
başlangıcında önerilen model yeniden gözden geçirilip 
değerlendirilmiş, her iki sektör için ayrı ayrı model 
geliştirilmiştir. 

Derinlemesine mülakat sonuçlarına göre iki sektör 
arasında önemli bir ayrım bulunmaktadır. Bilgisayar 
sektöründeki firmalar web sitelerinin pazarlama 
faaliyetleri iletişimdeki rolünü tam olarak 
kavrayamamış iken, GSM Operatörü sektöründe ise 
durum çok daha olumludur. Bu nedenledir ki 
araştırma bulgularının özellikle bilgisayar sektörüne 
daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Anket analizleri 
sonucunda web sitesi özelliklerinden teknik ve bilgisel 
yeterlilik, ayrıntılı içerik ve etkin müşteri iletişimi 
bilgisayar sektöründe marka değeri ve tüketici 
davranışları üzerinde oldukça önemli etkilere sahip 
olduğu bulunmuştur. GSM operatörü sektöründe ise 
web sitesi özelliklerinden teknik yeterlilik ve kolay 
kullanım, güvenilirlik, ulaşılabilirlik, kişiselleştirme, 
interaktiflik ve ayrıntılı bilginin, marka değeri ve 
tüketici davranışına olumlu etkisi bulunmaktadır. 

Bilgisayar sektöründeki firmalar; müşterinin istediği 
bölüme en kısa zamanda ulaşmasını sağlayan site 
haritası, arama motoru, hızlı sayfa yüklenmesi, güncel 
ve doğru bağlantılar, sitenin güncellenmesi, renk, 
grafik, animasyon, uygun sayfa ölçüleri, yazı 
boyutları, sayfanın istenilen özelliklerinin 
azaltılabilmesi, yazdırılabilir sayfa, sayfanın tek 
pencereye sığması, e-postalara hızlı ve etkin cevap 
verilmesi, sıkça sorulan sorular bölümünün 
bulunması, e-bülten hizmetinin verilmesi ve kişiye 
özel ürün tavsiyelerinin bulunması gibi özellikleri web 
sitelerinde bulundurarak marka değerlerini artırmalı ve 
tüketicilerin satın almada devam niyetlerini canlı 
tutmalıdırlar. Ayrıca web sitelerinin belirgin içeriğe 
sahip olması, aynı bilginin tekrarından kaçınılması ve 
ürün detayları ve satış sonrası ürün destek hizmetleri 
ile ilgili açık ve net ifadeler bulundurması da marka 
değerlerini ve tüketicinin satın almada devam niyetini 
olumlu etkileyecektir. Bununla birlikte, bilgisayar 
firmalarının web sitelerinin güvenilir olması 
kişiselleştirilebilmesi ve interaktifliği, marka değerleri 
üzerinde önemli bir etki yaratmayacağından sektör 
firmalarının bu alanlara yoğunlaşması tavsiye 
edilmemektedir. Sektörün web sitelerinin teknik ve 
bilgisel yeterlilik ile etkileyici görünüme 
odaklanmaları marka değeri çalışmalarına daha fazla 
katma değer sağlayacaktır. 

GSM Operatörü sektörü firmaları ise; web sitelerinin 
kolay açılabilir olması, siteye hızlı erişim, kolay 
hatırlanabilen web sitesi adresine sahip olma, 
menülerin kolay kullanılırlığı, sitenin sadece metinli 
versiyonunun bulunması, grafik ve animasyonlar, 

marka logosu ve renginin vurgulanması, bağlantı 
simgelerinin kolay anlaşılabilmesi, grafik ve metin 
arasında denge bulunması, web sitesinin istenilen 
dilde kullanılabilmesi, sade ve anlaşılır bilgi içermesi, 
iletişim bilgilerinin bulunması, müşteri desteği 
bilgisinin bulunması, hizmet hakkında ayrıntılı bilgi 
bulunması, kampanya ve indirim bilgileri, kişisel 
ihtiyaçlara göre uyarlama ve sanal (online) hesap gibi 
özellikleri web sitelerinde bulundurarak marka 
değerlerini artırmalı ve tüketicilerin satın almada 
devam niyetlerini sağlamalıdırlar. 

Her geçen gün yaygınlaşan web sitelerinin karşılaştığı 
önemli konuların başında web sitelerinin nasıl marka 
değerini güçlü ve etkin şekilde arttıracağı gelmektedir 
(Guan ve diğ., 2007). İnternet ile birlikte rekabet o 
denli artmıştır ki müşterilere uygun tasarlanmayan 
web siteleri, müşterilerin sadece bir tık (click) ötede 
bulunan diğer web sitelerine kaçmasına neden 
olabilmektedir (Fassnacht ve Köse, 2007). Etkili bir 
web sitesi, yeni müşterilerin ilgisini çektiği gibi ve 
eski müşterilerin tekrar ziyaret etmesini de sağlayacak, 
böylece sürekli olarak müşteri bilgisinin ve 
tercihlerinin öğrenilmesi kolaylaşacaktır. Tüketici 
siteyi ziyaret ettiği an, olumlu veya olumsuz bir 
izlenim edinmekte ve bunu diğer tüketicilere 
yansıtmaktadır (Lin ve diğ., 2004). Bu yüzden 
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan web sitelerinin 
kurulması firmaların marka değerlerini geliştirmeleri 
açısından öncelikle gereklidir. 

7. Araştırmanın Kısıtları ve Gelecek Çalışmalara 
Öneriler 

Örneklem seçiminde, tesadüfi örnekleme 
yöntemlerinin kullanılması ideal olmasına karşın 
zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı örnekleme 
kolayda örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu 
nedenle çalışma kolayda örneklem yöntemini 
getireceği kısıtların giderilebilmesi için tesadüfi 
örnekleme yöntemi kullanılarak ve sadece 
öğrencilerden oluşmayan tüm tüketici kesimlerini 
içine alacak bir örneklem üzerinden yeniden test 
edilmelidir. Yine de araştırmacılar öncül bir çalışma 
olması bakımından ve güvenilirlik testlerinin ışığında 
çalışmanın sonuçlarının sağlıklı bir ön çalışma 
olduğuna inanmaktadırlar. 

Araştırma kapsamında web siteleri uygulamalarını 
öğrenmek ve web sitelerinin sahip oldukları 
özelliklerin marka değerine ve marka değerinin de 
satın alma niyeti ve tekrarlı satın alma davranışına 
etkisinin incelemesi yapılmıştır. Ancak çalışma daha 
genel ve geniş bir perspektifle yürütülmüş olup, 
sektörel ayrımların ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Bu anlamda gelecekteki çalışmaların daha özel ve dar 
kapsamda şirket ölçeği temelinde konuyu ele alması, 
bu alana önemli katkılar sağlayacaktır. 

Daha anlamlı ve doğru sonuçlar elde edilmesi 
amacıyla çalışma üniversite öğrencilerinin ilgili 
oldukları ve yoğun etkileşimde bulundukları 
sektörlerle sınırlı kalmıştır. Araştırma örnekleminin 
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daha genele yayılarak imalat ve hizmet sektörlerinin 
daha iyi temsil edebilecek ve daha fazla sayıda alt 
sektörün ele alınması da bu anlamda önemlidir. Ayrıca 
web sitelerinin özellikleri ve marka değerine etkisinin 
araştırılmasında Türk ve yabancı şirket ayrımının 
yapılması planlanmış ancak uygulaması 
yapılamamıştır. Gelecekteki çalışmaların bu konuya 
dikkat vermeleri yapılacak çalışmaların niteliklerini 
daha çok arttıracaktır. 

Son olarak belirtmek gerekirse, araştırmanın web 
sitelerinin özelliklerinden kaynaklanan algıyı ve 
bunun marka değerine etkisinin ölçülmesi göz önüne 
alındığında çalışmanın açıklayıcı/keşfedici değil de 
deneysel olarak, bilgisayar laboratuarlarında veya 
anket yapılan kişilerin daha önce bu siteleri ziyaret 
etmeleri sağlanarak gerçekleştirilmesi daha uygun 
olacak ve araştırma sonuçlarını daha etkili kılacaktır. 
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EKLER 

Ek 1: Bilgisayar Sektörü Marka Değeri Faktör Analizi 

 
Faktör  
Yükü 

Cronbach 
 Alfa 

Marka Bilinirliği     
Bu markanın logosunu kolayca hatırlayabiliyorum 0,781 
Bu markanın adı geçtiğinde bazı özellikleri hemen aklıma geliyor 0,775 
Bu markanın değerlerini başkalarına detaylı olarak anlatabilirim 0,637 
Bu markanın kullanılan bir marka olduğunu biliyorum 0,566 

0,661 

Marka Bağlılığı     
Bu markayı değiştirmeyi düşünmüyorum 0,785 
Bu markanın sürekli bir kullanıcısıyım 0,771 
Bu markanın ürünlerini/hizmetlerinin ileride de kullanmaya devam edeceğim 0,765 
Bu markanın ürününü/hizmetini tekrar satın almak istiyorum 0,740 
Bu marka genellikle ilk tercihimdir 0,704 
Bu markanın ürünlerinin ödediğim paraya değdiğini düşünüyorum 0,606 
Bu markanın yerine aynı özellikleri taşıyan bir markayı tercih ederken iki defa 
düşünürüm 0,588 

Bu marka ihtiyaçlarıma cevap vermektedir 0,561 

0,919 

Marka İmajı ve Kalitesi     
Bu marka hakkındaki diğer kişilerin izlenimi sizce nedir? 0,805 
Bu marka hakkındaki genel izleniminiz nedir? 0,770 
Bu markayı benzerlerine göre değerlendirdiğinizde izlenimiz nedir? 0,764 
Sektördeki diğer rakiplerle karşılaştırdığımda bu markanın ürünlerini kaliteli buluyorum 0,655 
Bu markayı prestijli buluyorum 0,644 
Bu marka diğer rakip ürün/hizmetlere göre kafamda daha kaliteli bir konumda 
bulunuyor 0,561 

0,897 

Toplam Marka Değeri     
Bu markayı tanıdıklarıma/akrabalarıma tavsiye ediyorum 0,512 
Başka bir marka bu marka kadar iyi olsa da bu markayı tercih etmek bana daha akıllıca
geliyor 0,857 

Ürünler/hizmetler sundukları faydalar bakımından birbirinden hiç farklı olmasa da bu
markayı tercih etmek bana daha mantıklı geliyor 0,711 

Eğer ürünler/hizmetler arasından seçim yapmama gerekse kesinlikle bu markayı seçerim 0,600 

0,855 

KMO Örneklem Uygunluğu Testi=0,945             Açıklanan Toplam Varyans=%66,41 
Barlett Küresellik Testi=4512,39     p=0,000     
Test Tekniği: Asal Bileşenler Yöntemi / Kaiser Normalleştirmesi ile Varimax 

Not: Ortak varyans değerleri ve faktör yükleri 0,5’in altında olan ifadeler tablodan çıkarılmıştır. 

Ek 2: GSM Operatörü Sektörü Marka Değeri Faktör Analizi 

 Faktör Yükü Cronbach 
Alfa 

Marka Bilinirliği     
Bu markanın kullanılan bir marka olduğunu biliyorum 0,777 
Bu markanın logosunu kolayca hatırlayabiliyorum 0,752 
Bu markanın adı geçtiğinde bazı özellikleri hemen aklıma geliyor 0,713 
Bu markayı kafamda canlandırmakta zorlanıyorum 0,643 

0,774 

Marka Bağlılığı     
Bu markanın sürekli bir kullanıcısıyım 0,791 
Bu markayı değiştirmeyi düşünmüyorum 0,773 
Bu markanın ürününü/hizmetini tekrar satın almak istiyorum 0,741 
Bu marka genellikle ilk tercihimdir 0,74 
Bu markanın ürünlerini/hizmetlerinin ileride de kullanmaya devam edeceğim 0,719 
Bu marka ihtiyaçlarıma cevap vermektedir 0,605 

0,811 

Marka İmajı ve Kalitesi     
Bu markayı prestijli buluyorum 0,749 0,879 
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Sektördeki diğer rakiplerle karşılaştırdığımda bu markanın ürünlerini kaliteli buluyorum 0,747 
Bu markayı benzerlerine göre değerlendirdiğinizde izlenimiz nedir? 0,724 
Bu marka hakkındaki diğer kişilerin izlenimi sizce nedir? 0,717 
Bu marka diğer rakip ürün/hizmetlere göre kafamda daha kaliteli bir konumda 
bulunuyor 0,655 

Bu marka hakkındaki genel izleniminiz nedir? 0,65 
Bu marka her zaman diğer markalardan daha iyi performans verir 0,586 
Toplam Marka Değeri     
Başka bir marka bu marka kadar iyi olsa da bu markayı tercih etmek bana daha akıllıca 
geliyor 0,779 

Ürünler/hizmetler sundukları faydalar bakımından birbirinden hiç farklı olmasa da bu 
markayı tercih etmek bana daha mantıklı geliyor 0,68 

Eğer ürünler/hizmetler arasından seçim yapmama gerekse kesinlikle bu markayı seçerim 0,632 
Bu markayı tanıdıklarıma/akrabalarıma tavsiye ediyorum 0,631 

0,842 

KMO Örneklem Uygunluğu Testi=0,924              Açıklanan Toplam Varyans=%65,00 
Barlett Küresellik Testi=3849,53     p=0,000     
Test Tekniği: Asal Bileşenler Yöntemi / Kaiser Normalleştirmesi ile Varimax 

Not: Ortak varyans değerleri ve faktör yükleri 0,5’in altında olan ifadeler tablodan çıkarılmıştır. 

Ek 3: Bilgisayar Sektörü Web Sitesi Özellikleri Faktör Analizi 

 Faktör Yükü Cronbach  
Alfa 

Teknik ve Bilgisel Yeterlilik     
Bu markanın web sitesi yazı boyutlarını kullanıcıların rahatça okuyabileceği şekilde yapmaktadır 0,818 
Bu markanın web sitesi renklerini kullanıcıların rahatça okuyacağı şekilde yapmaktadır 0,784 
Bu markanın web sitesi her zaman açılabiliyor 0,783 
Bu markanın web sitesindeki bilgiler açık ve anlaşılırdır 0,747 
Bu markanın web sitesine ulaşım kolaydır 0,733 
Bu markanın web sitesi hızlı yüklenmektedir 0,731 
Bu markanın web sitesinde rahatlıkla gezinebiliyorum, menüleri kolay kullanılıyor 0,682 
Bu markanın web sitesinde site içi araştırma yapabilecek, yeterli ve istenen bilgiye hızlıca ulaşılabilecek
arama özellikleri bulunmaktadır 0,635 

Bu markanın web sitesinde işlerimi günü her saatinde sorunsuz halledebiliyorum 0,606 
Bu markanın web sitesinde ürün/hizmetlerle ilgili ayrıntılı bilgiler bulunuyor 0,566 
Bu markanın web sitesinde yardım ve müşteri hizmetleri kısmını hemen bulabiliyorum 0,557 
Bu markanın web sitesinde sürekli güncel bilgiler bulunuyor 0,531 
Bu markanın web sitesinde kullanıcı, firma hakkında tarihçe, faaliyet alanı gibi konularda bilgi
bulunabilmektedir 0,509 

0,932 

İnteraktiflik     
Bu markanın web sitesinde ürünün/hizmetin tanıtımında diğer kullanıcıların yorum ve tecrübelerine yer 
verilmektedir 0,745 

Bu marka kullanıcılarından aldığı yorum, istek ve şikayetlere göre web sitesini şekillendirmektedir 0,713 
Bu markanın web sitesinde diğer kullanıcılarla iletişim kurmayı sağlayan sohbet odaları bulunmaktadır 0,711 
Bu markanın web sitesinde tanıdıklarıma/akrabalarıma bu markayı tavsiye etmeyi sağlayan fonksiyonlar
bulunmaktadır 0,696 

Bu markanın web sitesi kullanıcılarından anket ve araştırmalarla geri bildirim almaktadır 0,663 
Bu markanın web sitesi aynı bilgiyi farklı yerlerde vermekten kaçınmaktadır 0,594 

0,833 

Etkin Müşteri İletişimi     
Bu markanın web sitesinde firmalara ulaşım bilgileri bulunmaktadır 0,658 
Müşteri hizmetlerine e-posta attığımda hemen cevap alabiliyorum 0,647 
Bu markanın web sitesinin müşteri hizmetleri sorunlarıma hızlı bir şekilde çözüm bulmaktadır 0,616 
Bu markanın web sitesinin müşteri hizmetleri kullanıcılarına yardım etmekte istekli davranıyor 0,596 

0,797 

Ayrıntılı İçerik     
Bu markanın web sitesinde sık sorulan soruları inceleyerek müşteri hizmetlerini aramadan problemleri
çözebiliyorum 0,642 

Bu markanın web sitesi ürünler/hizmetle ilgili tüm özellikleri aynı anda görebileceğim şekilde
tasarlamıştır 0,597 

Bu markanın web sitesinde gizlilik şartları, yasal düzenlemeler gibi konularda ayrıntılı bilgi
bulunmaktadır 0,543 

0,779 

Güvenilirlik     
Bu markanın web sitesinde kişisel bilgilerimi paylaşırken tereddüt etmiyorum 0,773 
Bu markanın web sitesinde yaptığım işlemlerde, kendimi güvende hissediyorum 0,716 
Bu markanın web sitesinde kişisel bilgilerimin başkalarının eline geçmesini önleyen sistemler 
kullanılmaktadır 0,71 

0,843 

Ek 3: Bilgisayar Sektörü Web Sitesi Özellikleri Faktör Analizi (Devam) 
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Müşteriye Yönelik Hizmet Faktör Yükü Cronbach  
Alfa 

Bu markanın web sitesi müşteri profilime uyan ürünlerle ilgili olarak bana e-postayla bilgi veriyor 0,765 
Bu markanın web sitesi kendi hesabımı oluşturarak ilgili hizmetlerden yaralanmamı sağlamaktadır 0,633 
Bu markanın web sitesinde online teknik destek hizmti verilmektedir 0,536 

0,726 

Etkileyicilik     
Bu markanın web sitesinde kullanıcıların ilgisini çeken görüntüler bulunmaktadır 0,576 
Bu markanın site adtesi hemen akla geliyor 0,568 
Bu markanın web sitesi online alışverişlerimde bana farklı ödeme seçenekleri sunabiliyor 0,535 

0,239 

KMO Örneklem Uygunluğu Testi=0,859            Açıklanan Toplam Varyans=%66,76 
Barlett Küresellik Testi=2951,60     p=0,000     
Test Tekniği: Asal Bileşenler Yöntemi / Kaiser Normalleştirmesi ile Varimax 

Not: Ortak varyans değerleri ve faktör yükleri 0,5’in altında olan ifadeler tablodan çıkarılmıştır. 

Ek 4: GSM Operatörü Sektörü Web Sitesi Özellikleri Faktör Analizi 

 Faktör 
Yükü 

Cronbach 
Alfa 

Teknik Yeterlilik ve Kolay Kullanım     
Bu markanın web sitesi her zaman açılabiliyor 0,781 
Bu markanın web sitesine ulaşım kolaydır 0,728 
Bu markanın web sitesinde rahatlıkla gezinebiliyorum, menüleri kolay kullanılıyor 0,717 
Bu markanın web sitesi renklerini kullanıcıların rahatça okuyacağı şekilde yapmaktadır 0,693 
Bu markanın web sitesi hızlı yüklenmektedir 0,681 
Bu markanın web sitesinde site içi araştırma yapabilecek, yeterli ve istenen bilgiye hızlıca ulaşılabilecek arama 
özellikleri bulunmaktadır 0,645 

Bu markanın web sitesi yazı boyutlarını kullanıcıların rahatça okuyabileceği şekilde yapmaktadır 0,641 
Bu markanın web sitesinde işlerimi günü her saatinde sorunsuz halledebiliyorum 0,621 
Bu markanın web sitesindeki bilgiler açık ve anlaşılırdır 0,566 
Bu markanın web sitesinde yardım ve müşteri hizmetleri kısmını hemen bulabiliyorum 0,512 
Bu markanın web sitesinde sürekli güncel bilgiler bulunuyor 0,510 

0,912 

İnteraktiflik     
Bu marka kullanıcılarından aldığı yorum, istek ve şikayetlere göre web sitesini şekillendirmektedir 0,789 
Bu markanın web sitesi kullanıcılarından anket ve araştırmalarla geri bildirim almaktadır 0,747 
Bu markanın web sitesinde tanıdıklarıma/akrabalarıma bu markayı tavsiye etmeyi sağlayan fonksiyonlar bulunmaktadır 0,741 
Bu markanın web sitesinde ürünün/hizmetin tanıtımında diğer kullanıcıların yorum ve tecrübelerine yer verilmektedir 0,732 
Bu markanın web sitesinde diğer kullanıcılarla iletişim kurmayı sağlayan sohbet odaları bulunmaktadır 0,711 

0,838 

Güvenilirlik     
Bu markanın web sitesinde kişisel bilgilerimi paylaşırken tereddüt etmiyorum 0,810 
Bu markanın web sitesinde yaptığım işlemlerde, kendimi güvende hissediyorum 0,790 
Bu markanın web sitesinde kişisel bilgilerimin başkalarının eline geçmesini önleyen sistemler kullanılmaktadır 0,670 

0,863 

   
   
Ek 4: GSM Operatörü Sektörü Web Sitesi Özellikleri Faktör Analizi (Devam) 

 

 
Faktör 
Yükü 

Cronbach  
Alfa 

Tepkisellik     
Bu markanın web sitesinin müşteri hizmetleri kullanıcılarına yardım etmekte istekli davranıyor 0,815 
Bu markanın web sitesinin müşteri hizmetleri sorunlarıma hızlı bir şekilde çözüm bulmaktadır 0,811 
Müşteri hizmetlerine e-posta attığımda hemen cevap alabiliyorum 0,622 
Bu markanın web sitesinde online teknik destek hizmeti verilmektedir 0,598 
Bu markanın web sitesinde sık sorulan soruları inceleyerek müşteri hizmetlerini aramadan problemleri çözebiliyorum 0,642 

0,83 

Ayrıntılı Bilgi     
Bu markanın web sitesinde gizlilik şartları, yasal düzenlemeler gibi konularda ayrıntılı bilgi bulunmaktadır 0,750 
Bu markanın web sitesinde kullanıcı, firma hakkında tarihçe, faaliyet alanı gibi konularda bilgi bulunabilmektedir 0,682 0,669 
Kişiselleştirme   
Bu markanın web sitesi müşteri profilime uyan ürünlerle ilgili olarak bana e-postayla bilgi veriyor 0,726 
Bu markanın web sitesi kendi hesabımı oluşturarak ilgili hizmetlerden yaralanmamı sağlamaktadır 0,558 
Bu markanın web sitesi kullanıcı profiline göre satış sonrası hizmetler sunmaktadır 0,495 

0,67 

Görsellik     
Bu markanın web sitesi aynı bilgiyi farklı yerlerde vermekten kaçınmaktadır 0,626 
Bu markanın web sitesinde kullanıcıların ilgisini çeken görüntüler bulunmaktadır 0,582 
Bu markanın web sitesi ürünler/hizmetle ilgili tüm özellikleri aynı anda görebileceğim şekilde tasarlamıştır 0,569 

0,634 

Ulaşılabilirlik     
Bu markanın site adresi hemen akla geliyor 0,520 
Bu markanın web sitesinde firmalara ulaşım bilgileri bulunmaktadır 0,505 0,565 
KMO Örneklem Uygunluğu Testi=0,871              Açıklanan Toplam Varyans=%66,60 
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Barlett Küresellik Testi=3659,60     p=0,000     
Test Tekniği: Asal Bileşenler Yöntemi / Kaiser Normalleştirmesi ile Varimax 

Not: Ortak varyans değerleri ve faktör yükleri 0,5’in altında olan ifadeler tablodan çıkarılmıştır. 

Ek 5: Bilgisayar Sektörü Tüketici Davranışı Faktör Analizi 

 Faktör Yükü Cronbach Alfa
Satın Almada Devam Niyeti     
İhtiyaç Anında Markadan Faydalanma 0,892 
Satın Almayı Düşünme 0,887 
Yine Ayni Markayı Tercih 0,855 
Satın Alma 0,854 
Sürekli Kullanıcı 0,807 
Satın Almada Kararlılık 0,799 

0,917 

KMO Örneklem Uygunluğu Testi=0,881           Açıklanan Toplam Varyans=%72,19 
Barlett Küresellik Testi=889,46     p=0,000     
Test Tekniği: Asal Bileşenler Yöntemi / Kaiser Normalleştirmesi ile Varimax 

Not: Ortak varyans değerleri ve faktör yükleri 0,5’in altında olan ifadeler tablodan çıkarılmıştır. 

Ek 6: Bilgisayar Sektörü Web Sitesi Özellikleri Faktör Analizi 

 Faktör 
Yükü 

Cronbach 
Alfa 

Satın Almada Devam Niyeti     
Söz konusu sektörlerdeki bir dahaki ürün tüketimi/hizmet  
kullanımında yine bu markayı tercih edeceğim 0,849 
Eğer söz konusu sektörlerin ürün/hizmetlerine bir daha ihtiyaç  
duyarsam bu markanın ürün/hizmetlerinden faydalanırım 0,835 
Söz konusu sektörlerin ürün/hizmetlerine ihtiyaç duyarsam  
bu markaların ürün/hizmetlerini satın almayı düşünürüm 0,825 
Söz konusu sektörlerin ürün/hizmetlerine ihtiyaç duyarsam  
bu markaların ürün/hizmetlerini satın alırım 0,815 
Söz konusu sektörlerin ürün/hizmetlerine ihtiyaç duyduğumda  
bu markanın ürün/hizmetlerini satın almak öncelikli tercihimdir 0,796 
Söz konusu sektörlerin bir dahaki ürün tüketimi/hizmet  
kullanımında yine bu markayı satın almakta kararlıyım 0,778 

0,909 

KMO Örneklem Uygunluğu Testi=0,814                 Açıklanan Toplam Varyans=%66,67 
Barlett Küresellik Testi=1106,93     p=0,000     
Test Tekniği: Asal Bileşenler Yöntemi / Kaiser Normalleştirmesi ile Varimax 

Not: Ortak varyans değerleri ve faktör yükleri 0,5’in altında olan ifadeler tablodan çıkarılmıştır. 
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TATİL KARAR VERME SÜRECİNDE İNTERNET KULLANIM DÜZEYLERİNE DAYALI 
OLARAK PAZAR BÖLÜMLERİNİN BELİRLENMESİ: KUŞADASI ÖRNEĞİ 

 

Abdullah Tanrısevdi a, Teoman Duman b 

a Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu,  e-posta: atanrisevdi@gmail.com 
b Gaziosmanpaşa Üniversitesi Dinçerler T.İ.O.Y.O., e-posta: teomanduman@yahoo.com 

 

Özet: Bu araştırmanın amacı, internetin bilgi araştırma ve tatil karşılaştırma amaçlı kullanımına yönelik turistlerin 
tutumlarına dayalı pazar bölümlerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında belirlenen pazar bölümleri, tatil 
özellikleri ile ilgili internetten araştırılan bilgiler açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma, Kuşadası’ndaki otellerde 
konaklayan 242 İngiliz turistten toplanan anketlerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, katılımcıların büyük 
bir çoğunluğunun interneti tatil araştırma ve satın alma amaçlı kullandıklarını ortaya çıkarmıştır. Yapılan kümeleme 
analizleri sonucunda, internetin tatil araştırma amaçlı olarak kullanılması ile ilgili tutumlara dayalı iki küme tespit 
edilmiştir. İnternetten tatil araştırma ve karşılaştırma ile ilgili tutumlar açısından ikinci kümede yer alan katılımcılar, 
birinci kümede yer alanlara kıyasla olumlu tutum içerisindedirler. Demografik nitelikler bakımından kümeler 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle araştırmacılara ve sektör 
temsilcilerine öneriler sunulmuştur.    

Anahtar Kelimeler: İnternet kullanımı, tatil karşılaştırma, tutumlar, kümeleme analizi, pazar bölümlendirme.  

 

SEGMENTING TOURISTS BASED ON THEIR LEVEL OF INTERNET USE IN 
VACATION DECISION PROCESS: A STUDY IN KUŞADASI  

 

Abstract: The purpose of this research is to identify market segments based on tourists’ attitudes towards their use 
of internet as an information search and vacation comparison tool. Identified market segments were compared as to 
whether they conducted information search on internet with respect to vacation characteristics. Research was 
conducted in Kuşadasi with 242 English tourists. Results indicate that vast majority of respondents use internet to 
search for and purchase vacation products. With the use of cluster analysis, respondents were classified into two 
groups depending on their attitudes towards use of internet for vacation comparison and information search. Cases 
in one group show much positive and stronger attitudes towards internet use. No major differences were found in 
terms of demographic characteristics. Research results were also used to discuss recommendations for researchers 
and industry representatives. 

Key Words: Internet use, vacation comparison, attitudes, cluster analysis, market segmentation.   

 

GİRİŞ 

Turizm, temelde bilgi ve iletişim odaklı bir endüstridir 
(Ho ve Lee, 2007). Bunun en önemli nedeni, turizm 
faaliyetlerinin seyahat hareketini içermesi ve seyahat 
hareketinin de önemli bir ölçüde planlama yapmayı 
gerektirmesidir. Turizm ürünleri ikamet edilen yerden 
uzakta tüketilirler, tüketim öncesinde değerlendirme 
yapmak oldukça güçtür ve bizzat fiziksel katılım 
gerektirdiği için risk payı yüksektir (Sirakaya ve 
Woodside, 2005). Bu anlamda internet teknolojisinin 
hızlı bir biçimde gelişme göstermesi, turizm 

endüstrisinin bilgi paylaşımı ve turistin tatil öncesinde 
bilgiye ulaşma ihtiyacının karşılanması bakımından 
önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Her alanda olduğu 
gibi internet, turizm endüstrisinde de yaygın bir 
şekilde kullanılmakta ve araştırmacılar tarafından 
internet bilgilerinin turist davranışları üzerindeki 
etkileri merak konusu olmaktadır. İnternetin turistler 
tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığına dair genel 
bir inanç bulunmasına rağmen, turistlerin internet 
kullanım davranışları ve turist tiplerine göre tatil 
araştırma davranışlarının belirlenmesine yönelik 
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araştırmalar sınırlı kalmaktadır. Özellikle, dünyada 
turizm amaçlı olarak en çok ziyaret edilen ülkelerden 
birisi olan Türkiye’ye yönelik ziyaretler gerçekleştiren 
turistlerin, tatil araştırma ve karşılaştırma davranışları 
merak konusudur.  

Buradan hareketle, bu araştırmanın temel amacı, 
Türkiye’ye tatile gelen turistlerin internet kullanımına 
yönelik tutumlarından yola çıkarak gruplanması ve bu 
grupların tatil araştırma davranışlarına göre 
karşılaştırılmasıdır.  

LİTERATÜR TARAMASI VE ARAŞTIRMA 
SORULARI 

İnternetin bir bilgi kaynağı olarak kullanımı hızla 
yaygınlaşmaktadır ve turistik tüketiciler ihtiyaçları 
olan bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde ulaşma 
beklentisi taşımaktadırlar (Poel ve Buckinx, 2005). 
Günümüzde tüketiciler, geleneksel pazarlama 
kanallarına başvurmadan internet aracılığıyla bilgi 
toplama ve satın alma davranışları 
gerçekleştirmektedirler (Clemons ve Gao, 2007). 

Turistik ürünler, tüketim öncesinde değerlendirme 
yapmanın son derece güç olduğu niteliklere sahip 
olmalarına karşın, tatil yeri kararı ile ilgili bilgi 
toplama ihtiyacının yerine getirilmesi, internet 
sayesinde giderek kolaylaşmaktadır (Gürsoy ve 
McCleary, 2004). Tüketiciler açısından online bilgi 
kaynaklarının sunduğu yararları; veri toplama 
maliyetinde azalma, güncel ve gerçek zamanlı erişim 
(Kim ve Kim, 2004), alternatifleri hızlı ve kolay 
karşılaştırabilme, hizmet sağlayıcıları ile doğrudan 
iletişim kurabilme ve hızlı veri değişimini sağlama 
şeklinde açıklamak mümkündür (Buhalis ve Law, 
2008). Shim vd. (2001) ve Levy ve Weitz (2001) gibi 
araştırmacılar da, internet yoluyla satın alma ve online 
rezervasyon sayılarının hızla artmasının, internetin 
önemli bir pazarlama aracı haline geldiğine işaret 
etmişlerdir. Nitekim Kim, Kim ve Han (2007) 
tüketicinin internet yoluyla araştırma yapmaya 
eğilimli olmasının, yine interneti kullanarak satın alma 
eğiliminde bulunmasını tetiklediğini vurgulamışlardır.  

Bilgi araştırması, satın alma karar verme sürecinin 
önemli bir adımını oluşturmaktadır (Gürsoy ve 
Umbreit, 2004). Tüketiciler satın alma karar 
süreçlerinde temelde içsel ve dışsal olmak üzere iki tür 
bilgi kaynağına başvurmaktadırlar. Tüketicinin halen 
zihninde bulunan ya da o ana kadar algılamış olduğu 
tüm bilgiler iç bilgi kaynakları olarak adlandırılırken, 
bizzat dış çevre iletilerinin sağladığı bilgiler dış bilgi 
kaynakları şeklinde tanımlanmaktadır. Bu süreç 
içerisinde, şayet tüketici, sahip olduğu iç bilgilerin 
yeterliliğine güvenmiyor ya da bu bilgiler kendisini 
yeterince tatmin etmiyor ise, dış bilgi kaynaklarına 
yönelerek ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidecektir 
(Fodness ve Murray, 1997). 

Bilgi araştırma aşaması, tatil yeri seçim kararı süreci 
açısından da önem arz etmektedir. Bu durum, aynı 
zamanda, turistlerin ihtiyaç duydukları bilgileri nasıl 
ve hangi kanallar aracılığıyla elde ettiklerini 

anlayabilmek bakımından da kritik bir öneme sahiptir 
(Gürsoy ve McCleary, 2004).  

Önceki araştırmalarda turistik tüketicilerin tatil yeri 
seçim kararlarında çok farklı dışsal bilgi kaynaklarına 
başvurdukları açıklanmaktadır. Bu kaynaklar arasında 
en fazla kullanılanları; akraba ve arkadaş tavsiyesi, 
gidilecek yer ile ilgili broşür, katalog, kitap, rehber, 
magazin gibi yazılı kaynaklar, medya ve profesyonel 
seyahat danışmanlarından alınan tavsiyeler (Chen ve 
Gürsoy, 2000) ve son yıllarda sıklıkla kullanılan 
internettir (Money ve Croots, 2003).  

Alvarez ve Asugman (2006) keşifsel amaçlarla 
seyahat eden turistlerin seyahatleri süresince 
karşılaşabilecekleri riskleri daha az önemsemelerinden 
dolayı, seyahat öncesinde, dış bilgi kaynaklarını çok 
fazla kullanmadıkları, riskten kaçınan turistlerin ise, 
bilgi araştırmasını daha yoğun bir şekilde 
uyguladıklarını belirtmektedirler. Gürsoy ve Umreit 
(2004) de, genellikle yeni veya çok az deneyimlenmiş 
tatil yerleri söz konusu olduğunda dış bilgi 
kaynaklarına daha yoğun şekilde başvurulduğunu 
belirtmektedirler.  

Bir başka açıdan ele alındığında, internetin, “yeni” 
turist tiplerinin ortaya çıkmasında da etkin olduğundan 
söz edilmektedir. Bu sınıflamadaki turistler, daha 
bilgili ve fayda-maliyet ilişkini daha fazla sorgulayan 
özelliklere sahiptir (Buhalis ve Law, 2008). 
Sözgelimi, uzman turistler ziyaret edecekleri tatil 
yerleri hakkında daha detaylı bilgi araştırması 
yapmaktadırlar (Gürsoy ve McCleary, 2004). 

Konaklama hizmetleri pazarlamasında internetin 
yaygın bir şekilde kullanımı, işletmeleri, internet 
aracılığıyla tutundurma ve satış faaliyetleri yapmaya 
yönlendirmektedir (Kim, Ma ve Kim, 2006). 
Araştırmacılar, tüketicilerin bilgi toplama sürecinde 
genellikle belirsizlik, güvenlik ve kişisel bilgi 
korunumu gibi unsurları da dikkate aldıklarını 
vurgulamaktadırlar (Wong ve Law, 2005; Kim, Kim 
ve Han, 2007; Ho ve Lee, 2007). Bu anlamda Kim ve 
Kim (2004) tarafından yapılan bir araştırmada, online 
tatil satın alan tüketiciler ile satın almayan tüketiciler 
arasında bazı anlamlı farklılıkların bulunduğu 
belirlenmiştir. Buna göre, online tatil satın alanlar 
genellikle 30 yaş ve üzerindedirler ve diğer 
gruptakilere kıyasla daha eğitimlidirler. Her iki 
grubun internet kullanımına ilişkin elektronik 
ortamdaki hizmet sağlayıcılarından ortak beklentileri 
ise; dürüstlük, güvenlik ve düşük fiyat teklifidir. Kim, 
Kim ve Han (2007) tarafından yapılan bir araştırmada 
ise, kullanıcıların online seyahat acentelerinden en 
önemli beklentileri düşük fiyatlı ürünler ve güvenlik 
işlemlerinin garanti altına alınmasıdır. Chu (2001) ise, 
turistik tüketiciler tarafından karar verme süreçlerinde 
yararlanılan internet tabanlı bilgi kaynaklarının, daha 
detaylı bilgiler içeren ve daha interaktif olma özelliği 
taşıyan kaynaklar olmasının tüketicilerce daha fazla 
önemsendiğine dikkat çekmiştir. 

Yapılan bir başka araştırmada ise, bilgi toplama süreci 
açısından bir tatil yerini ilk kez ziyaret edenler ile 
tekrarlı ziyaret yapanlar arasında bazı farklılıkların 
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bulunduğuna işaret edilmektedir (McKercher ve 
Wang, 2004). Buna göre, ilk kez ziyaret edenler, 
karşılaşabilecekleri riskleri minimize edebilmek için 
tatillerini daha detaylı olarak planlamaktadırlar. Oysa 
tekrarlı ziyaretçiler, daha deneyimli olmalarından 
dolayı bilgi toplama kaygısından çok, tatil sonrası 
kazanılacak olumlu deneyimlere daha fazla önem 
vermektedirler. Söz konusu çıkarımla paralel olarak, 
yapılan bir başka araştırmada (Li vd., 2008) internet 
kullanılarak elde edilen en önemli bilgiler bakımından 
ilk ziyaretçilerin, gidilecek tatil yerinin ayrıntılı 
haritalarını ve ulaşım yapısını, tekrarlı ziyaretçilerin 
ise yerel etkinliklere ilişkin detaylı bilgileri daha fazla 
inceledikleri belirlenmiştir.  

Potansiyel otel müşterileri, alternatifleri karşılaştırarak 
aralarından en iyi tercihi yapabilmek için daha detaylı 
bilgi toplama arayışı içine girmektedirler (Kim, Ma ve 
Kim, 2006). Üstelik günümüz koşullarında potansiyel 
tüketiciler ile internet yoluyla iletişim kuran otel, 
seyahat acentesi, havayolu şirketi gibi hizmet 
sağlayıcılarının değişen bilgi ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek üzere eskisinden çok daha proaktif 
davrandıkları görülmektedir (Kim, Ma ve Kim, 2006). 
Bu anlamda Ho ve Lee (2007) elektronik ortamda 
faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitelerini 
geliştirebilmeleri için öncelikle bilgi kalitelerini, 
kendilerinden ürün ya da hizmet satın alan 
müşterilerin güvenliklerini, fonksiyonelliklerini, 
müşteri ilişkilerini ve hızlı hareket etme becerilerini 
gözden geçirmeleri gerektiğini tavsiye etmektedirler. 
Başka bir ifade ile, elektronik ortamda hizmet 
verenler, tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik tüm 
çabalarını, tüketici gözüyle irdeleyerek 
planlamalıdırlar (Ho ve Lee, 2007). 

İnternet teknolojisinin yazılı, görsel, sesli ve çok 
boyutlu olarak her türlü iletişime imkân veren bir 
teknoloji olması, işletmelerin pazarlama iletişiminde 
üstünlük sağlayabilmelerini kolaylaştırmaktadır. 
Ancak, özellikle kitle turizmine hitap eden 
işletmelerin çoğunluğu hedef pazarlarının benzer 
özellikler gösterdikleri düşüncesinden hareketle, 
klasik internet sayfalarıyla kendilerini tanıtma yoluna 
gitmektedirler. Günümüzde internet kullanımının 
oldukça yaygınlaşmasına karşın, işletmelerin bu 
teknolojiyi güçlü yönlerini yansıtacak ve potansiyel 
turistlerin istek ve ihtiyaçlarına karşılık verecek 
şekilde kullanmaları zaman almaktadır.  

İnternet teknolojisinin gideceği tatil yerini internetten 
veya diğer iletişim araçlarından başka görme şansı 
olamayan turistler üzerinde olan etkisi de oldukça 
önemlidir. Özellikle bilgi araştırma ve alternatif 
tatilleri karşılaştırma sürecinde bu teknolojinin etkisi 
önemli hale gelmektedir. Bu açılardan, internetin etkin 
bir pazarlama iletişim aracı olarak kullanılması ve 
ulaşılmak istenen hedef pazarların istek ve ihtiyaçları 
ile doğrudan ilgili mesajların verilmesi, ancak turist 
davranışlarını ortaya koyan araştırmalarla 
mümkündür.  

Bu çerçevede, araştırma kapsamında, aşağıda 
belirtilen sorulara yanıt aranmaktadır.  

Araştırma Sorusu 1: Turistlerin tatil davranışları ile 
ilgili nitelikleri nelerdir? 

Araştırma Sorusu 2: Turistlerin internet kullanımları 
ile ilgili nitelikleri nelerdir? 

Araştırma Sorusu 3: Turistlerin internetten tatil 
araştırma ve tatil karşılaştırma ile ilgili tutumlarına 
göre belirleyici kümeler var mıdır?  

Araştırma Sorusu 4: Tatil yeri tercihini belirleyen 
etkenlere ve turistlerin bilgi araştırma düzeylerine 
göre kümeler arasında bir farklılık var mıdır? 

Araştırma Sorusu 5: Kümeler arasında turistlerin 
demografik niteliklerine göre bir farklılık var mıdır?  

YÖNTEM 

Amaçları yönünden, bu araştırma, tanımlayıcı ve 
keşfedici bir araştırma olarak nitelendirilebilir. 
Araştırma, yaz tatillerini geçirmek üzere Kuşadası’nı 
ziyaret eden İngiliz turistler üzerinde, 3 Haziran- 27 
Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket 
kullanılmıştır. Anket formunda yer alan soru setleri, 
konuyla ilgili önceki araştırmalarda kullanılan 
ölçeklerden yararlanılarak hazırlanmıştır (Jarvenpaa, 
Tractinsky ve Saarinen, 1999; Chu, 2001; Susskind, 
2004; Wang ve Fesenmaier, 2004; Fam, Foscht ve 
Collins, 2004; Kim ve Kim, 2004, Gürsoy ve Umbreit, 
2004; Wong ve Law, 2005; Kim, Ma ve Kim, 2006; 
Ho ve Lee, 2007; Kim, Kim ve Han, 2007; Saydan, 
2008).  

Ankette yer alan soruların geçerliliklerini 
değerlendirmek amacıyla, anket formu, bilgi 
teknolojileri ve turizm pazarlaması alanında uzman iki 
akademisyen tarafından incelenerek, alınan tavsiyeler 
doğrultusunda gerekli soru eklemeleri ve düzeltmeleri 
yapılmıştır. Veri toplama aşamasına geçilmeden önce, 
28 İngiliz turist ile bir ön test çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan ön testte, İngilizce dilinde 
hazırlanan soruların gramer yapıları ve bu soruların 
katılımcılar tarafından kolay ve istenen özellikte 
anlaşılır olup olmadıkları belirlenmiş ve bu çalışmanın 
sonunda anket formuna son şekli verilmiştir.  

Hazırlanan anket formu dört sayfa ve beş bölümden 
oluşmuştur. Birinci bölümde, katılımcıların genel 
seyahat ve tatil satın alma deneyimlerini belirlemeye 
yönelik sorular yer almıştır. Anket formunun ikinci 
bölümünde, katılımcıların tatil kararlarında internet 
kullanım düzeylerini belirlemeyi amaçlayan 12 soru 
yer almıştır. Bu bölümde ilk olarak katılımcılara daha 
önce internet kullanıp kullanmadıkları şeklinde bir 
filtre soru yöneltilerek anket formunun diğer 
bölümlerinde internet ve tatil kararı ile ilgili sorulara 
yanıt vermeleri engellenmiştir. Formun üçüncü 
bölümünde, katılımcıların genel olarak tatil 
kararlarında internet kullanımına yönelik tutumları 
hakkında ifadeler içeren 29 soru yer almıştır (1= 
Kesinlikle katılmıyorum, 7= Kesinlikle katılıyorum). 
Bu araştırma kapsamında, sorulan 29 tutum 
sorusundan yalnızca tatil araştırma ve karşılaştırma ile 
ilgili olan 13 tutum ifadesi değerlendirmeye alınmıştır. 
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Dördüncü bölümde, katılımcıların tatil yeri karar 
süreçlerinde internetten Türkiye’nin en çok hangi 
özelliğini araştırdıklarını tespit etmeyi amaçlayan 19 
özellik yer almıştır. Anket formunun beşinci 
bölümünde ise katılımcıların demografik özelliklerine 
ilişkin 9 soruya yer verilmiştir. 

Araştırmada, örnekleme yöntemi olarak, tesadüfî 
olmayan örnekleme yöntemlerinden birisi olan 
yargısal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 
yöntemin kullanılmasının üç nedeni bulunmaktadır. 
Birincisi, araştırma verilerinin analizinde frekans, 
ortalama, kümeleme analizi gibi istatistik 
yöntemlerinden yararlanılması yeterli görüldüğü için, 
daha detaylı ilişkisel istatistikî yöntemleri kullanmak 
gerekli olmamıştır. İkincisi, araştırmadan elde edilen 
sonuçların Türkiye’yi ziyaret eden tüm yabancı 
turistler üzerinde genellemek gibi bir amaç 
gözetilmemiş, bunun yerine henüz yerli literatürde 
“Internet ve Tatil Yeri Karar Süreci” konusunda 
bundan sonra yapılacak araştırmalara ışık tutmak ve 
sektör temsilcilerine konuyla ilgili tavsiyelerde 
bulunmak hedeflenmiştir. Üçüncü neden olarak ise, 
dört sayfadan oluşan ve İngilizce dilinde hazırlanan 
anket formunun, ana dili İngilizce olmayan diğer 
milliyetlere mensup katılımcılara uygulanması 
halinde, soruların doğru bir biçimde anlaşılmadan 
cevaplanma riski göz önünde bulundurulmuştur. 

Yukarıda açıklanan nedenlere dayanarak, yargısal 
örnekleme yöntemine göre bu araştırma için gerekli 
olan minimum örnek büyüklüğünün hesaplanmasında, 
ana kitle standart sapması veya varyansının 
bilinmemesinden dolayı, mümkün olan en büyük 
değere ulaşmayı sağlamak amacıyla ana kitle standart 
sapması % 50, güven sınırları % 95, örnekleme hatası 

(e) % 7 alınarak örnek büyüklüğü 196 olarak 
hesaplanmıştır. 

Araştırmanın veri toplama sürecinde öncelikle ikincil 
kaynaklardan (Kuşadası Turizm Danışma Müdürlüğü 
Geceleme İstatistikleri) ve Kuşadası Otelciler Derneği 
Yöneticileri ile yapılan görüşmelerden yararlanılarak 
(kişisel görüşme, 2008) Kuşadası’nda ağırlıklı olarak 
İngiliz turistlerin konaklama yaptıkları işletmeler 
tespit edilmiştir. Tespit edilen 11 konaklama işletmesi 
ziyaret edilerek, yöneticilerinden araştırma için gerekli 
olan izinler alınmıştır. Daha sonra anket formları, 3 
Haziran – 27 Ağustos 2008 tarihleri arasında, 
belirlenen her bir konaklama işletmesinin lobisinde, 
araştırmaya katılmak isteyen İngiliz turistler ile yüz 
yüze cevaplandırılmıştır. Bu çalışma sonunda, toplam 
242 anket formu elde edilmiştir. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Katılımcıların demografik nitelikleri 

Araştırmaya katılan turistlerin demografik nitelikleri 
Tablo 1’de sunulmaktadır. Katılımcı turistlerin büyük 
çoğunluğu 18–45 yaş grubundadır. Cinsiyet grupları 
bakımından dengeli bir dağılım ortaya çıktığı 
görülmektedir. Turistlerin %58’i evli iken, yaklaşık 
%86’sı çocuklu aile veya çift olarak tatile 
gelmişlerdir. Eğitim durumu bakımından ise, liseden 
lisansüstü eğitime kadar her düzeyde %20’lik oranda 
bir katılımcı grubu olduğu gözlenmiştir. Katılımcıların 
çoğunluğu büro görevlisi veya işçi olarak çalışan 
kişilerden oluşmakta ve kendilerini düşük veya orta 
düzeyde gelire sahip kişiler olarak tanımlamaktadırlar. 
Ayrıca katılımcıların %65’i, aileleri de dâhil olmak 
üzere, Türkiye’deki tatilleri süresince toplam 2000 
Euro’ya kadar bir harcama yapacaklarını 
öngörmüşlerdir. 

Tablo 1. Ankete Katılan Turistlerin Demografik Nitelikleri 
Değişkenler Sayı Yüzde Değişkenler Sayı Yüzde 
Yaş 
18–25 
26–36 
36–45 
46–55 
56 ve üzeri 
Toplam 

 
51 
47 

106 
7 

31 
242 

 
21,1 
19,4 
43,8 
2,9 

12,8 
100 

Eğitim durumu 
Lise 
Meslek okulu 
Üniversite 
Lisansüstü 
Toplam 

 
54 
60 
80 
48 

242 

 
22,3 
24,8 
33,1 
19,8 
100 

Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 
Toplam 

 
127 
115 
242 

 
52,5 
47,5 
100 

Medeni durum 
Bekâr 
Evli 
Toplam 

 
102 
140 
242 

 
42,1 
57,9 
100 

Tatili kimlerle geçirdiği 
Yalnız 
Çift olarak 
Eş ve çocuklarla  
Toplam 

 
33 

125 
84 

242 

 
13,6 
51,7 
34,7 
100 

Gelir durumu 
Düşük düzeyde gelir 
Orta düzeyde gelir 
Yüksek düzeyde gelir 
Toplam 

 
134 
108 

0 
242 

 
54,5 
44,6 

0 
100 

Meslek durumu 
Büro görevlisi 
İşçi 
İşyeri sahibi 
Emekli 
Öğrenci 
Toplam 

 
95 
73 
39 
9 

26 
242 

 
39,3 
30,2 
16,1 
3,7 

10,7 
100 

Türkiye tatilinde tahmin 
edilen harcama tutarı 
0–2000 Euro 
2001–4000 Euro 
4001–6000 Euro 
6001 Euro ve üzeri 
Toplam 

 
 

158 
62 
11 
11 

242 

 
 

65,3 
25,6 
4,5 
4,5 
100 
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Katılımcıların tatil davranışları 

Ankete katılan turistlerin tatil davranışları ile ilgili 
nitelikleri açısından bir değerlendirme yapıldığında, 
katılımcıların yaklaşık yarısı 5 yıldızlı otel ve tatil 
köylerinde konaklamaktadır. Yaklaşık  %56’sı daha 
önce Türkiye’yi tatil amaçlı olarak ziyaret etmiştir. 
Katılımcıların %83’ü Türkiye’ye temel geliş 
amaçlarının güneş, deniz, kum tatili olduğunu 
belirtmişlerdir. Ayrıca yaklaşık yarısı, tatillerini 
internet aracılığıyla, diğer yarısı doğrudan otelden 
veya seyahat acentesinden satın almışlardır. 

Katılımcıların yaklaşık yarısı Türkiye’deki tatillerinin 
bir haftayı kapsadığını belirtirken, diğer yarısı iki 
hafta veya daha fazla bir süre için konaklama 
yapacaklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların yaklaşık 
%41’i Türkiye tatiline 7 aydan daha önceki bir sürede 
karar vermiş iken, %20’si 1–6 ay arası bir süre 
içerisinde, yaklaşık %19’u son bir ay içerisinde ve 
%20’si tatile çıkmadan son bir hafta içerisinde tatil 
kararını vermişlerdir. Son olarak, yaklaşık yarısı 
ödeme yöntemi açısından interneti kullanırken, %45’i 
doğrudan seyahat acentesine ödeme yapmıştır. 

Katılımcıların internet kullanımları ile ilgili 
nitelikleri 

İkinci araştırma sorusunu cevaplamak üzere, 
turistlerin internet kullanımları ile ilgili nitelikleri ele 
alındığında, ankete katılan turistlerin yaklaşık %91’i 
daha önce internet kullanmış olup, bu nitelikteki 
katılımcılar arasında ise yaklaşık yarısı, interneti 
haftada 5 günden daha fazla kullanmaktadır. Ankete 
katılanların çoğunluğu en az 1–3 kez internetten 
herhangi bir ürün/hizmet satın alma deneyimi yaşamış 
olan ve ayrıca internet yoluyla tatil ürünü satın alma 
ve rezervasyon yapma deneyimi yaşamış olan 
turistlerden oluşmaktadır. Katılımcı turistlerin 
yaklaşık %74’ü konakladıkları otelin internet sayfasını 
tatilden önce ziyaret etmiş iken, ancak %58’inin 
Türkiye’nin resmi internet sitesini tatilden önce 
ziyaret ettiği anlaşılmıştır.   

Kümeleme analizi 

Kümeleme analizi, pazar bölümlendirme 
araştırmalarında sıklıkla kullanılan yöntemlerden 
birisidir (Dillon, Madden ve Firtle, 1994). Pazar 
bölümlendirme, bir hedefli pazarlama stratejisi olarak, 
tüketicileri; ihtiyaç, istek ve satın alma davranışlarına 
göre daha homojen gruplara bölme ve bu gruplara 
uygun pazarlama faaliyetleri yürütmek amacıyla 
yapılmaktadır (Yükselen, 2007). Pazar bölümlendirme 
sürecinde işletme, farklı sosyo-demografik özelliklere 
sahip potansiyel müşteri gruplarının yeni ürün 
değerlendirmelerini anlamayı ve bu ürünlerde 
aradıkları faydaları ortaya çıkarmayı da 
amaçlamaktadır. Kümeleme analizi, pazar 
bölümlendirme sürecinde hedef pazarları oluşturacak 
kişileri ürünle ilgili aranan faydalar, ihtiyaç ve istekler 

gibi konular temel alınmak üzere kümelere 
ayırmaktadır. Pazarlama yöneticileri, belirlenen 
kümelerin nitelikleri ile ilgili değerlendirmeler 
yaparak hedef pazarlara yönelik pazarlama stratejileri 
geliştirebilmektedirler (Dillon vd. 1994). Kümeleme 
analizi diğer alanlarda olduğu gibi turizm 
araştırmalarında da sıkça kullanılan yöntemlerden 
birisidir. Özellikle turist motivasyonlarına dayalı turist 
gruplarının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmalar, 
farklı hedef turist pazarlarının belirlenmesinde 
kullanılmaktadır (Beh ve Bruyere, 2007).          

Ankete katılan turistlerin internetten tatil araştırma ve 
tatil karşılaştırma ile ilgili tutumlarına göre belirleyici 
kümeler olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla 
kümeleme analizi uygulanmıştır. Kümeleme 
analizinde amaç “birey ya da nesnelerin temel 
özelliklerini dikkate alarak onları gruplandırmaktır” 
(Antalyalı, 2006: 349). Bu araştırma kapsamında 
uygulanan kümeleme analizinde Tablo 2’de verilen 13 
tutum ifadesine göre birbiri ile benzer özellikler 
taşıyan turist gruplarının tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. Kümeleme analizi iki aşamada 
gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada hiyerarşik 
olmayan kümeleme analizi uygulanmış ve analiz 
sonucunda elde edilen ağaç grafiği incelenmiştir. 
Hiyerarşik kümeleme analizi küme sayısının tahmin 
edilemediği durumlarda küme sayısının istatistik 
programı tarafından ortaya çıkarılması amacıyla 
uygulanmaktadır (Antalyalı, 2006). Yapılan analizde 
varyans yöntemi olarak Ward’s yöntemi 
kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen ağaç 
grafiği, katılımcıların üç kümeye ayrılabileceğini 
ortaya çıkarmıştır.  

Analizin ikinci aşamasında “k-ortalamalar kümeleme” 
olarak da bilinen hiyerarşik olmayan kümeleme 
analizi kullanılmıştır. Bu analizde küme sayısı üç 
olarak belirlenmiş ve her kümeye düşen veri sayısı 
incelenmiştir. Bu aşamada birinci kümede 55, ikinci 
kümede 162 ve üçüncü kümede 2 verinin olduğu tespit 
edilmiştir. Üçüncü kümede yer alan iki veri analiz dışı 
bırakılarak iki temel küme üzerinde yoğunlaşılmıştır. 
Elde edilen iki kümeli sonuca göre küme üyelikleri 
kaydedilmiş ve iki kümede yer alan katılımcılar 13 
tutum ifadesine göre bağımsız örneklem t-testi ile 
karşılaştırılmıştır. Tablo 2’de görüldüğü üzere; 
dördüncü, on birinci ve on ikinci ifadeler dışındaki 
ifadeler açısından iki kümede yer alan katılımcılar, 
birbirleri ile önemli ölçüde farklılık göstermiştir. On 
birinci ifade dışındaki ifadelerde, bütün katılımcılar 
internetten bilgi araştırma ve tatil karşılaştırması 
yapma bakımından daha olumlu tutum 
içerisindedirler. On birinci ifadenin analiz dışı 
tutulması ile birlikte elde edilen bulguların 
değişmemesi sonucunda, ankete katılan turistlerin 
internetten bilgi araştırması ve tatil karşılaştırması 
yapmaya yönelik tutumları bakımından iki gruba 
ayrılabildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 2. Turistlerin Tatil İle İlgili İnternetten Araştırma Yapma Ve Tatil Yeri Karşılaştırma İle İlgili Tutumlarına 
Dayalı Olarak Elde Edilen Küme Ortalamalarının T-Test İle Karşılaştırması 

Tutum değişkenleri Kümeler Sayı 
(n) 

Ortalama 
(Std. Sapma) 

t-
değeri 

p-
değeri 

İhtiyacım olan bilgileri, seyahat 
acentesine başvurmadan önce 
internetten elde ederim.* 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

5,18(1,17) 
6,18 (0,79) -7,10 0,00 

Tatil ile ilgili bilgileri internetten 
edinmek daha kolaydır. 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

5,51 (0,86) 
5,93 (0,89) -3,13 0,02 

Satıcıların baskısına maruz kalmamak, 
internet kullanmanın önemli bir 
özelliğidir.* 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

5,60 (0,89) 
5,92 (0,76) -2,37 0,02 

İnternetten edindiğim bilgiler tatil 
yaptığım ülkeler hakkındaki bilgi 
birikimimi önemli ölçüde artırır. 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

5,51 (0,74) 
5,70 (0,96) -1,37 0,17 

Seyahat ettiğim ülke ile ilgili çok az 
bilgim olduğu için internetten bilgi 
toplarım.* 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

4,87 (1,39) 
6,04 (0,89) -5,85 0,00 

Genellikle tatil yaptığım ülke hakkında 
internette kapsamlı bilgiler 
bulabiliyorum. 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

4,96 (0,88) 
5,88 (0,81) -7,06 0,00 

İnternet sayesinde tatil fiyatlarını 
karsılaştırma sansı bulabiliyorum. 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

4,98 (0,85) 
6,10 (0,78) -9,04 0,00 

İnternet, dünyanın farklı bölgelerindeki 
destinasyonları karsılaştırma olanağı 
sağlamaktadır.* 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

5,29 (0,96) 
5,79 (0,79) -3,49 0,00 

Otelleri internet kullanarak 
karsılaştırmak daha kolaydır.* 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

5,44 (1,00) 
6,05 (0,76) -4,17 0,00 

İndirimli fiyatları araştırmak, internet 
sayesinde daha kolaydır. 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

5,51 (0,92) 
6,22 (0,83) -5,30 0,00 

Daha düşük fiyatları bulmak internet 
sayesinde daha kolaydır. 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

5,89 (0,79) 
5,81 (0,86) 0,58 0,57 

İnternet bana daha fazla ürün/marka 
çeşidini inceleme sansı verir.* 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

5,65 (0,97) 
5,86 (0,77) -1,46 0,15 

İnternette yaptığım kapsamlı 
araştırmalar sayesinde satın alma 
kararımdan önce alternatifleri daha 
kolay karsılaştırabiliyorum. 

Küme 1 
Küme 2 

55 
162 

5,55 (0,81) 
6,21 (0,78) -5,30 0,00 

Not: Kullanılan ölçek 1 ile 7 arasında değişmiş ve 1: Hiç katılmıyorum, 7: Tamamen katılıyorum değerlerini temsil 
etmiştir. 
* Gruplar arasında örneklem sayılarının eşit olmaması nedeniyle, örneklem varyanslarının eşitliği testi (Levene test) 
anlamlı çıktığı için t-testi sonuçları, varyansların eşit kabul edilmediği duruma göre analiz edilmiştir. 
 
Tatil yeri tercihi ve internetten bilgi araştırma 
durumlarına göre kümelerin karşılaştırılması 

Dördüncü araştırma sorusunu cevaplamak üzere ki-
kare analizleri uygulanmış ve sonuçlar Tablo 3’te 
sunulmuştur. Tatil yeri seçimini belirleyen 19 etkenle 
ilgili turistler tarafından internette araştırma yapılıp 
yapılmadığına dair ki-kare analizleri, belirlenen 
kümelere göre dağılımda bir farklılık olup olmadığını 
ortaya koymaktadır. Ki-kare analizleri pazarlama 
araştırmalarında, özellikle katılımcı grupların 
demografik nitelikleri ile ilgili farklılıkların 
belirlenmesinde kullanılmaktadır (Kurtuluş ve 
Okumuş, 2006).  

Tablo 3’te kümeler arasında tatil yeri tercihi ile ilgili 
üç değişkene göre anlamlı farklılıklar ortaya çıktığı 

görülmektedir. Buna göre, 0.05 anlamlılık düzeyinde 
konaklama imkânları (p=.04), iklim (p=.01) ve 
konukseverlik (p=.00) açılarından kümeler arasında 
anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 
turizm sezonunun uygunluğu bakımından da belirgin 
bir farklılık söz konusudur (p=.06). Tabloda verilen 
dağılım yüzdeleri incelendiğinde ise, ikinci kümeye 
dâhil olan katılımcılar birinci kümeye dâhil olan 
katılımcılara kıyasla konaklama imkânlarını daha 
yüksek oranda araştırmış, birinci kümeye dâhil olan 
katılımcılar ise iklim, konukseverlik ve turizm 
sezonunun uygunluğunu daha yüksek oranda 
araştırmışlardır.  Dolayısıyla, internette tatil yeri ile 
ilgili bilgi toplama ve tatil karşılaştırma bakımından 
ilgilenim düzeyi daha yüksek olan turistler; 
konaklama imkânlarını daha yüksek oranda 
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araştırırken, ilgilenim düzeyi ikinci kümeye göre daha 
düşük olan katılımcılar; iklim, konukseverlik ve 

turizm sezonunun uygunluğunu daha yüksek oranda 
araştırmışlardır.   

 

Tablo 3. Turistlerin Elde Edilen Kümelere Göre İnternetten Bilgi Araştırma Düzeyleri 

Bilgi araştırma 
değişkenleri 

İnternetten bilgi 
araştırılıp 

araştırılmadığı 

Küme 1 Küme 2 Ki-kare p-değeri 

Paranın karşılığı (düşük 
fiyata kaliteli tatil) 

Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

5 (%10) 
45 (%90) 

50 

8(%5) 
150 (%95) 

158 
1,58 0,21 

Her şey dahil tatiller Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

2 (%4) 
51(%96) 

53 

5 (%3) 
157 (%97) 

162 
- - 

Fiyat/daha ucuz tatiller Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

0 
53 
53 

3 (%2) 
159 (%98) 

162 
- - 

Konaklama yerlerinin 
özellikleri (odalar, plaj, 
havuz, restoran) 
 

Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

9 (%17) 
44 (%83) 

53 

16 (%10) 
146 (%90) 

162 
1,96 0,16 

Konaklama imkânları Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

14 (%26) 
39 (%74) 

53 

23 (%14) 
139 (%86) 

162 
4,18 0,04 

Konaklama tesisinin 
türü (tatil köyü, yıldızlı 
oteller) 

Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

14 (%26) 
39 (%74) 

53 

35 (%22) 
127 (%78) 

162 
0,53 0,47 

İklim Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

6 (%11) 
47 (%89) 

53 

46 (%28) 
116 (%72) 

162 
6,35 0,01 

Tarihi çekicilikler Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

31 (%58) 
22 (%42) 

53 

112 (%69) 
50 (%31) 

162 
2,03 0,15 

Doğal güzellikler Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

6 (%11) 
47 (%89) 

53 

17 (%11) 
145 (%89) 

162 
0,03 0,87 

Kültür Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

36 (%68) 
17 (%32) 

53 

108 (%67) 
54 (%33) 

162 
0,03 0,87 

Konukseverlik Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

21(%40) 
32 (%60) 

53 

106 (%65) 
56 (%35) 

162 
11 0,00 

Yerel etkinlikler, 
festivaller 

Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

32 (%60) 
21 (%40) 

53 

113 (%70) 
49 (%30) 

162 
1,60 0,21 

Gece hayatı Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

15 (%28) 
38 (%72) 

53 

45 (%28) 
117 (%72) 

162 
0,005 0,94 

Alışveriş olanakları Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

5 (%9) 
48 (%91) 

53 

26 (%16) 
136 (%84) 

162 
1,42 0,23 

Eğlence olanakları Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

3 (%6) 
50 (%94) 

53 

11 (%7) 
151 (%93) 

162 
0,08 0,77 
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Ulaşımın kolaylığı Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

7 (%13) 
46 (%87) 

53 

28 (%17) 
134 (%83) 

162 
0,49 0,49 

Dil (İletişim kolaylığı) Yok 
Orta düzey 

Toplam 

34 (%64) 
19 (%36) 

53 

118 (%73) 
44 (%27) 

162 
1,46 0,23 

Turizm sezonunun 
uygunluğu 

Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

31 (%59) 
22 (%42) 

53 

117 (%72) 
45 (%28) 

162 
3,51 0,06 

Özel ilgiler Araştırılmadı 
Araştırıldı 

Toplam 

41 (%77) 
12 (%23) 

53 

127 (%78) 
35 (%22) 

162 
0,03 0,51 

 

Kümelerin demografik niteliklere göre 
karşılaştırılması 

Son araştırma sorusunu cevaplamak üzere belirlenen 
iki kümeye ait katılımcıların demografik nitelikleri 
karşılaştırılmıştır. Demografik nitelikler bakımından 
küme dağılımları arasında anlamlı bir farklılık 
görülmemektedir. Ancak, birinci kümede yer alan 
katılımcılar, daha yüksek oranda Türkiye’nin resmi 
internet sayfasını ziyaret etmişlerdir (p=.07). Her iki 
kümede yer alan katılımcıların özellikleri genel olarak 
değerlendirildiğinde, birinci kümede yer alan 
katılımcılar daha yüksek oranda 36 yaş ve üzeri evli 
kadınlardan oluşurken, ikinci kümede bulunan 
katılımcılar daha yüksek oranda 36 yaş ve üzeri evli 
erkeklerden oluşmaktadır. Buna göre 36 yaş ve üzeri 
evli erkeklerin, aynı yaş grubunda evli kadınlara göre 
internetle ilgili ilgilenim düzeylerinin daha yüksek 
olduğu söylenebilir. Yine oransal olarak ikinci 
kümede yer alan katılımcıların eğitim düzeyleri daha 
yüksek ve Türkiye’deki kalış süreleri ise daha kısadır.   

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, 
Türkiye’ye olan turizm talebinin %80’ni; Antalya, 
İstanbul ve Muğla illerine yönelmektedir. Bu talebin 
büyük bir çoğunluğu güneş-deniz-kum turizmi 
amacıyla seyahat etmektedir. Ülkeyi tercih eden 
turistlerin büyük çoğunluğu indirimli fiyatlarla satılan 
tatillere yönelen ve “her şey dâhil” sistemi uygulayan 
otellerde konaklayan turistlerden oluşmaktadır (Önal, 
Düzakın ve Çiftçi, 2006). Pazardaki genel eğilimle 
doğru orantılı olarak bu araştırmada elde edilen 
bulgular da, araştırmaya katılan İngiliz turistlerin 
büyük bir çoğunluğunun internet aracılığı ile 
yaptıkları tatil araştırmalarında düşük fiyatlı, kaliteli 
ve “her şey dâhil” sistemi ile satılan tatillere öncelik 
verdiklerini göstermektedir. Benzer şekilde, 
araştırmaya katılan turistler genel olarak konaklama 
yerlerinin özellikleri, konaklama türü, iklim, doğal 
güzellikler, konukseverlik, gece hayatı, alışveriş 
olanakları ve ulaşımın kolaylığı konularında da büyük 
oranda internetten araştırma yapmışlardır. Diğer 
taraftan, katılımcı turistler tarihi çekicilikler, kültür, 
yerel etkinlikler, dil ve özel ilgi konularında 

internetten önemli ölçüde araştırma yapmamışlardır. 
Elde edilen bu bulguların genel olarak kitle 
turistlerinin temel özellikleri ile uyumlu olduğundan 
söz etmek mümkündür.  

Yapılan analizler sonucunda, katılımcı turistlerin 
internet aracılığı ile araştırma yapmaya yönelik 
tutumları bakımından iki gruba ayrılabilecekleri tespit 
edilmiştir. Bu gruplardan birisinin, interneti tatil 
araştırma amaçlı kullanımı ile ilgili ilgilenim düzeyi, 
diğer gruba kıyasla oldukça yüksektir. İnternet 
kullanarak tatil araştırmaya daha eğilimli turistler 36 
yaş ve üzeri evli erkeklerden oluşurken, araştırmaya 
daha az eğilimli turistler 36 yaş ve üzeri evli 
kadınlardan oluşmaktadır. Bu bulgular, tatil 
araştırmasını işyeri ortamında daha sık yapan 
erkeklerin yaptığı sonucunu ortaya çıkarabilir. Ayrıca 
bu iki grup arasında ortaya çıkan belirgin farklılıkların 
konaklama imkânları, iklim, konukseverlik ve turizm 
sezonunun uygunluğu özellikleri üzerinde 
yoğunlaştığı anlaşılmıştır. Diğer bir ifade ile ilgilenim 
düzeyi daha düşük olan birinci grup turistler daha 
yüksek oranda iklim, konukseverlik ve turizm 
sezonunun uygunluğu hakkında araştırma yapmış 
iken, ilgilenim düzeyi yüksek olan grup daha yüksek 
oranda konaklama imkânları konusunda araştırma 
yapmıştır.  

Elde edilen bulgular sektör temsilcileri açısından 
yorumlandığında, internette yapılacak tanıtım 
faaliyetlerinde soyut ve somut unsurların birbirinden 
ayrılarak bu bileşenlere yönelik tanıtımların yapılması, 
farklı hedef pazarlar açısından daha etkili bir iletişim 
yöntemi olabilir. Tatil fiyatı, oda tiplerine göre 
doluluk düzeyleri ve otel özellikleri gibi somut 
bilgilerin internette daha çok zaman geçiren ve işyeri 
ortamında tatillerle ilgili araştırma yapan grubun daha 
çok dikkatini çektiği göz önünde bulundurulduğunda, 
iş dünyasına daha çok hitap eden sayfaların bu tür 
bilgilerden oluşturulması daha etkili olabilecektir. 
Diğer taraftan, herhangi bir hedef pazar gözetilmeden 
genel halka hitap eden internet sayfalarında yapılacak 
tanıtımlarda, tatillerle ilgili soyut bilgilerin ayrı bir 
şekilde ele alınması ve fiyat gibi somut unsurlardan 
daha çok; konukseverlik, iyi zaman geçirme, iklim ve 
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sezon uygunluğu gibi konulara ayrı bir ağırlık 
verilmesi, tanıtım faaliyetlerinin etkinliği bakımından 
önemli gözükmektedir.  

Araştırmaya katılan turistlerin en az yarısının 
Türkiye’yi tekrar ziyaret ettiği, tatillerini internet 
aracılığıyla satın aldığı ve yaklaşık üçte ikisinin 
konaklayacağı otelin web sayfasını ziyaret ettikleri de 
düşünüldüğünde, otellerin ve diğer sektör 
temsilcilerinin turistlerin niteliklerine göre internette 
tanıtım yapmaları gerektiği ortadadır.  

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmadaki 
kısıtlayıcı etkenler de araştırma sonuçlarının dikkatli 
yorumlanmasını gerekli kılmaktadır. Öncelikle zaman 
ve ekonomik etkenler gibi kısıtlayıcı nedenlerden 
dolayı olasılıklı olmayan örneklem yönteminin 
kullanılması, örneklem grubunun belirli bir bölgeden 
alınmış olması ve tek bir milliyet grubunun örnekleme 
dahil edilmesi araştırma sonuçlarının ülkeyi ziyaret 
eden bütün turistlere genelleştirilmesini 
engellemektedir. Gelecek araştırmalarda, Türkiye’yi 
ziyaret eden turistlerin farklı milliyetler, bölgeler ve 
demografik nitelikler bazında değerlendirilerek tatil 
davranışları ve internet kullanım özelliklerinin 
belirlenmesi daha kapsamlı sonuçlar ortaya 
çıkaracaktır.      
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Özet: Günümüzde birçok tüketicinin tüketime ilişkin kararlarını insan hakları ve çevre gibi, etik değerler 
doğrultusunda verdiği ve bu ilkelere uyan işletmelere karşı destekleyici bir tavır sergileyecekleri varsayılmaktadır. 
Ancak yapılan bazı çalışmalar (Dragon 1991, Bolstridge ve Carrigan 2000, Carrigan ve Attala 2001) fiyat, değer, 
kalite ve marka bilinirliği gibi unsurların tüketicilerin satın alma davranışları esnasında önemli rol oynadığını ve 
tüketicilerin sosyal nedenlerden çok bireysel nedenlerden dolayı ürünleri satın aldıklarını ortaya koymaktadır. Bu 
çalışma etik ticaret ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak İzmir ilinde yaşayan 400 tüketici üzerinde yapılan anket 
çalışmasının özeti niteliğindedir.  

Anahtar Kelimeler: Etik Ticaret, Etik Tüketim, Tüketici Davranışları 

 

ETHICAL TRADE PRACTICES AND CONSUMERS: A VIEW FROM İZMİR 
 

Abstract: Nowadays an increasing number of people make their consumption decisions on the basis of ethical 
values, such as environment and human rights. On the other hand according to many studies like (Dragon 1991, 
Bolstridge ve Carrigan 2000, Carrigan ve Attala 2001) most important purchasing criteria were price, value, quality 
and brand familiarity. Because of this reason, consumers bought for personal reasons rather than societal reasons. 
This study reports a survey (n=400) on the views of consumers from İzmir about ethics in trade. 

Keywords: Ethical Trade, Ethic Consumption, Consumer Behaviors 

 

Giriş 

Günümüz tüketicilerinin etik konulara ilişkin 
duyarlılıkları giderek artmaktadır. Bu bağlamda 
sürdürülebilir tüketim, tüketim karşıtı tüketiciler, 
atıkların en aza indirilmesi, enerji kullanımında 
tasarruf ve sosyal sorumlu yatırımlar, tüketici 
gruplarının yeni odağı haline gelmektedir (Zureik ve 
Mowshowitz, 2005:48).  

İşletme faaliyetlerinin toplum açısından olumlu yönde 
değerlendirilmesi bağlamında öne çıkan etik ticaret; 
bu faaliyetlerin toplum ve çevre açısından belirli 
sorumluluklar dahilinde gerçekleştirilmesini ifade 
etmektedir (www.ethicaltrade.org, 2008). Bu kavram 
1990’lı yıllardan bu yana tüketicilerin işletmelerden 
etik ve daha fazla etik talebinde bulunmasıyla, her yıl 
ortalama %20 büyüyerek giderek önemi artan bir konu 
haline gelmiştir (Önce, 2006:50). Diğer taraftan 
tüketicilerin, faaliyetleri esnasında etik ticaret 
ilkelerine uyan işletmelere karşı destekleyici tavır 
sergileyecekleri varsayımı, işletmeleri sosyal 

sorumluluklara karşı hassas olduklarını gösterme 
çabası içine sokmuştur (Akyıldız ve Marangoz, 
2007:82). Bu aşamada işletmeler, faaliyetlerini 
yeniden değerlendirmiş ve yıllık raporlarında etik 
konusuna ilişkin tutumlarına da yer vermeye 
başlamıştır (Bird ve Hughes, 1997:159). 

Yaratabileceği boykot ve benzeri olumsuz durumlar 
nedeniyle, işletmelerin tüketicilerin gözünde nasıl 
algılandıklarının bilinmesi, işletme yöneticileri 
açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda işletmenin 
pazarlama faaliyetlerine ilişkin gözden kaçan 
olumsuzlukların giderilerek etik açıdan daha duyarlı 
bir işletme olarak algılanması, pazarlama 
performansını olumlu yönde etkileyecektir (Torlak ve 
Uzkurt, 2003:676). Bu noktada ele alınan boykotlar, 
tüketicilerin ilke ve değerlerini işletmelere dikte 
ettikleri önemli bir araçtır ve gün geçtikçe daha fazla 
tüketici çeşitli nedenlerden dolayı yapılan boykotların 
bir parçası haline gelmektedir.  
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Diğer taraftan tüketicilerin tutumları ile davranışları 
arasındaki farklılıklar, kimi zaman tüketicilerin bir 
markayı seçerken etik ilkelerden çok maliyet, kalite, 
değer gibi faktörlere önem vermelerine neden 
olmaktadır (Carrigan ve Attalla, 2001:564). 
Tüketicilerin tutum ve davranışları arasındaki bu fark, 
ilk olarak 1996 yılında Roberts ve arkadaşları 
tarafından tespit edilmiştir. Bu çalışmaya göre 
tüketicilerden genellikle sosyal sorumluluk sahibi 
işletmelerin ürünlerini satın alması beklenirken, 
uygulamada tüketicilerin satın alma kararı vermesinde 
sosyal sorumluluk faktörü baskın bir role sahip 
değildir. Carrigan ve Attala (2001) etik satın alma 
davranışının tüketicilere fazladan maliyet yaratmadığı, 
kaliteden ödün vermelerini gerektirmediği ve 
yakınlarında bir yerden satın alabildikleri ürünler için 
geçerli olduğunu belirtmiştir. 

Etik ticaret faaliyetlerine tüketiciler açısından 
bakıldığında, bu faaliyetlere ilişkin olarak tüketicilerin 
sahip olduğu bilgi düzeyi kilit öneme sahiptir. Çünkü 
tüketicilerin işletmelerle ilgili algılamaları, ancak 
sahip oldukları bilgiler yoluyla ortaya çıkmaktadır 
(Torlak ve Uzkurt, 2003:675). Bu noktada etik 
konulara ilişkin piyasada çok fazla yanlış bilginin 
dolaşması ve karar vermek için yeterli doğru bilginin 
olmaması, tüketicilerin etik nedenlerden dolayı satın 
alma davranışlarında değişiklik yapmamasına neden 
olmaktadır (Carrgan ve Attalla, 2001:574). Bu 
durumun temel nedeni; tüketicilerin işletmelerin etik 
ve etik dışı faaliyetlerine ilişkin yeterli ve doğru 
bilgiye sahip olamamalarından kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca medyada yer alan kimi haberler de tüketicilerin 
etik ürün satın alma davranışları üzerinde önemli 
etkilere sahiptir. İşletmelerin etik dışı davranışlarına 
ilişkin haberlerin tüketicilerin satın alma davranışı 
üzerinde yaptığı etki, etik yöndeki davranışlarını 
gösteren haberlerden daha fazladır (Uusitalo, 
Oksanen, 2004:220). 

 Yine bu konuya ilişkin olarak Özata (2006) 
tüketicilerin etik konusunda daha fazla bilgi sahibi 
olmasının, onların etik tüketim davranışlarına yön 
verdiğini ve günümüz teknolojileri ile artan 
enformasyon sayesinde, tüketicilerin işletmelerin 
mevcut faaliyetleri ve bu noktada etik olmayan 
davranışları hakkında çeşitli bilgilere ulaşabildiğini 
belirtmiştir.  

Etik Ticaret Faaliyetleri ve Tüketiciler 

Üretim esnasındaki çalışma koşulları ile ilgilenen etik 
ticaret, tüketicilerin ahlaki değerlerinden etkilenen 
karar verme, satın alma ve diğer tüketim deneyimleri 
olarak da adlandırılabilir. Etik tüketim davranışlarının 
daha iyi anlaşılabilmesi için, araştırmacılar farklı 
yönde incelemeler yapmıştır. Bunlardan ilkinde, bazı 
araştırmacılar, etik tüketiciyi, demografik, sosyo-
ekonomik, psikografik bilgilerine, ideolojilerine veya 
inançlarına göre tanımlamaya çalışmıştır. Etik 
tüketicilerin özelliklerini sınıflandırmaya çalışan bu 
araştırmacılar, etik tüketime neyin sebep olduğunu 
belirlemeye çalışmışlar, bu noktada etik tüketim 
davranışlarının, bireylerin rasyonel ve bilinçli 

seçimlerinin bir yansıması olduğunu ortaya 
koymuşlardır (Cherrier, 2005: 603). 

Diğer taraftan bazı araştırmacılar da, tüketicilerin etik 
algılamaları üzerindeki Makyavelizm etkisini 
incelemişler, bu bağlamda farklı ülke ve kültürlerden 
oluşan tüketicilerin, etik algılamalarına ilişkin 
farklılıkları ortaya koyarken, Makyavelizm etkisinden 
yararlanmışlardır (Al-Khatib, Stanton ve Rawwas, 
2003:230). Bu konuya ilişkin olarak Rawwas ve 
arkadaşları (1994) savaş ve sivil darbelerin 
tüketicilerin etik konusuna ilişkin algılama ve 
tutumları üzerinde yaptığı etkileri ortaya koymaya 
çalışmıştır. Sonuç olarak uzun süre savaş ve 
terörizmle mücadele eden Lübnan’lı tüketicilerin daha 
bireysel, daha az idealistik ve daha gerçekçi oldukları 
bulgusuna ulaşmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; İzmir ilinde yaşayan 
tüketicilerin, işletmelerin etik ve etik dışı faaliyetlerine 
yönelik tepkilerini belirlemek ve bu durumun 
tüketicilerin satın alma davranışını nasıl etkilediğini 
tespit etmektir. Bu açıdan bakıldığında “İzmir ilinde 
yaşayan tüketicilerin, işletmelerin etik ticaret 
faaliyetlerini nasıl algıladıkları?” araştırmamızın temel 
sorusu niteliğindedir. Bu durumu tespit etmek için de 
aşağıdaki, sorulardan yararlanılmıştır; 

• Tüketiciler işletmelerin etik ticaret 
faaliyetlerine ilişkin olarak hangi bilgi 
kaynaklarından ne ölçüde yararlanmaktadır? 

• Tüketicilerin satın alma kararı esnasında 
işletmelerin etik faaliyetleri ne kadar etkilidir? 

• Tüketicilerin etik ürün satın almasını 
engelleyen nedenler nelerdir? 

Araştırmanın Metodolojisi 

İzmir ilinde yaşayan 18 yaşından büyük tüketiciler 
üzerinde yapılan bu araştırmada, veri ve bilgilerin 
toplanmasında yüz yüze görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Uusitalo ve Oksean’ın 2004 yılında 
yapmış olduğu çalışmadan yararlanılarak oluşturulan 
anket formu, öncelikle soruların anlaşılırlığının ve 
cevap süresinin tespit edilebilmesi için, 20 tüketici 
üzerinde ön test niteliğinde denenmiştir. Gerekli 
düzeltme ve sadeleştirmeler yapıldıktan sonra, İzmir 
ilinde yaşayan 400 tüketiciye uygulanmıştır.  

Anket formu 2 ana bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde tüketicilerin demografik özelliklerini 
belirlemek amacıyla yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir gibi 
bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise 
işletmelerin etik ve etik dışı faaliyetlerine ilişkin 
olarak tüketicilerin algılamaları, beşli likert ölçeğiyle 
ölçülmeye çalışılmıştır.  

Ankette yer alan ifadelerin birbirleri ile olan tutarlılığı 
ve kullanılan ölçeğin ilgili sorunu ne derece yansıttığı, 
diğer bir ifadeyle güvenilirliği SPSS programı 
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yardımıyla test edilmiş, güvenilirlik kat sayısı 0.65 
olarak bulunmuştur. Analiz sonucu elde ettiğimiz bu 
değer ölçeğimizin yeterince güvenilir olduğunu 
göstermektedir (Kalaycı, 2006:405). 

Araştırmamızın ana kitlesi İzmir ilinde yaşayan 18 
yaşından büyük tüketicilerden oluşmaktadır. 2007 
yılında yapılan nüfus sayımına göre İzmir il 
merkezinde bulunan 9 metropolde toplam 2.638.369 
kişi yaşamaktadır. Her bir metropolün toplam il 
nüfusu içindeki büyüklükleri çerçevesinde örnekleme 
dahil edilebilmeleri bakımından, kotalı örnekleme 
yöntemi tercih edilmiş, örnekleme girecek kişilerin 
seçiminde de kolayda örnekleme yöntemi 
uygulanmıştır. 

Her bir metropole ait nüfus bilgileri ve bunların 
örneklem içindeki yüzdelik dağılımı ve frekansları, 
Tablo-1’de olduğu gibi belirlenmiştir.  

Tablo-1’e baktığımızda Konak ilçesi 847.409 kişi ile 
İzmir ilinin en kalabalık ilçesi konumundadır. Bu 
nedenle Konak ilçesinden 129 tüketici anket 
çalışmasına dahil edilirken, en az kalabalık ilçe olan 
Güzelbahçe ilçesinden sadece 3 kişi anket çalışmasına 
dahil edilmiştir. 

Verilerin Analizi ve İlk Bulgular 

Anket formunda yer alan yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir 
gibi bilgiler doğrultusunda ankete katılan 
cevaplayıcıların sosyo-demografik özellikleri Tablo-
2’deki gibidir.  

 

Tablo-1: İlçelerin Örneklem İçindeki Dağılımı (Kota Örneklemesi) 

İlçe Nüfus(kişi) Yüzdesi (%) Frekans (kişi) 

Balçova 74.837 2.8 11 

Bornova 470.211 17.8 71 

Buca 397.807 15.0 60 

Çiğli 144.251 5.5 22 

Gaziemir 109.291 4.2 17 

Güzelbahçe 18.191 0.7 3 

Karşıyaka 514.917 19.5 78 

Konak 847.409 32.2 129 

Narlıdere 61.455 2.3 9 

TOPLAM 2.638.396 100.0 400 

 

Tablo-2: Tüketicilerin Sosyo-Demografik Özellikleri (N=400) 

1. Cinsiyetiniz 
Erkek  (237) Bayan  (163) 

2. Yaşınız 
18-25 
(120) 

26-35 
(124) 

36-45 
(85) 

46-55 
(34) 

56-65 
(27) 

66-> 
(10 ) 

3. Eğitim Durumu 
İlk Öğrenim 

(65) 
Lise 

(126) 
Ön lisans 

(28) 
Lisans 
(149) 

Y.Lisans
(20) 

Doktora 
(12 ) 

4. Mesleğiniz 
S. Meslek 

(43) 
Ö. Sektör 

(125) 
K. Sektörü 

(74) 
Çalışmıyor 

(107) 
Diğer 
(51) 

             5. Aylık Geliriniz (YTL) 
380-500 

(65) 
501-1000    

(105) 
1001-2000 

(151) 
2001-3000 

(46) 
3001-4000 

(10) 
4001 veya> 

(23) 

 

Ankete katılan tüketicilerin 237’si erkek 163’ü de 
bayanlardan oluşmakta ve katılımcıların cinsiyetlere 

dağılımı nispeten dengeli bir görüntü vermektedir. 
Ankete katılanların yaş ortalamasına baktığımızda ise 
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329 katılımcının 45 yaşın altındaki bireylerden 
oluştuğunu görüyoruz. Bu kişilerin 149’u lisans, 20’si 
yüksek lisans, 12’si de doktora düzeyinde eğitim 
almıştır. Ayrıca katılımcıların önemli bir kısmı (321 
tüketici) 2000 YTL’nin altında gelire sahiptir. 

Anket formunun ikinci kısmında tüketicilerin, 
işletmelerin etik faaliyetlerine ilişkin ifadelere 
verdikleri cevaplar, beşli likert ölçeği yardımıyla 
ölçülmüş ve bu veriler SPSS paket programı 
yardımıyla veri birleştirme analizi kapsamında Tablo-
3’deki gibi birleştirilmiştir.  

 

Tablo-3: Tüketiciler ve İşletmelerin Etik Faaliyetleri 

(A=Tamamen Katılıyorum/Katılıyorum), (B=Kararsızım), (C= Tamamen Katılmıyorum/Katılmıyorum), %, N=400 

İfadeler  A B C 
Etik ve Tüketicilerin Karar Vermesi    
1. İşletmelerin etik ilkelere uygun hareket etmesi benim için 

önemlidir. 96.5 2.5 1 

2. İşletmelerin etik ilkeleri ve bu kapsamda yürüttükleri 
faaliyetlerine ilişkin olarak verdikleri bilgiler, yeterince 
inandırıcıdır. 

20.5 13 66.5 

3. İşletmelerin faaliyetleri esnasında etik ilkelere uygun hareket 
etmesi, benim satın alma davranışımı etkiler 80.5 8 11.5 

Tüketicilerin Etik Ticaret Faaliyetlerini Destekleyebilme 
Yetenekleri    

4. Yeterince etik ürün alternatifi vardır. 31.5 30 38.5 
5. İşletmelerin ve ürünlerin etik ticaret ilkelerine uygun 

olduklarına ilişkin bir garanti yoktur. 23 63 14 

6. Benim seçimimin, işletmelerin etik ilkelere uyması 
konusunda etkili olacağına inanıyorum.  59 11 30 

7. İşletmelerin ve ürünlerinin gerçek anlamda etik olduklarına 
ilişkin doğru bilgilere ulaşmak kolaydır. 28.5 12 56.5 

8. Etik ürün ve işletmeleri seçmek, kimi zaman pahalı 
olabilmektedir. 81.5 7 11.5 

9. Etik ürünler, yeterince yaygın olarak satılmaktadır. 47 21 32 
Çeşitli Kaynakların İşletmelerin Etik Faaliyetlerine İlişkin Bilgi 
Sunma Yetileri    

10. Ticari markalar ve etiketler işletmelerin etik faaliyetlerine 
ilişkin bilgi içermektedir. 39 11 50 

11. Dükkanlar ve bu dükkanlarda çalışanlar işletmelerin etik 
faaliyetleri konusunda tüketicilere bilgi vermektedir. 28 11 61 

12. Dergiler, işletmelerin etik faaliyetlerine ilişkin bilgi 
içermektedir. 24 14 62 

13. İnternet, işletmelerin etik faaliyetleri konusunda bilgi 
sunmaktadır. 58 16 26 

14. Arkadaşlar ve diğer insanlar, işletmelerin etik faaliyetleri 
konusunda bilgi sunmaktadır. 73 11 16 

15. Broşürler, işletmelerin etik faaliyetleri konusunda bilgi 
sunmaktadır. 21 9 70 

16. Televizyon, işletmelerin etik faaliyetleri konusunda bilgi   
vermektedir. 46 11 43 

17. Tüketici dernekleri işletmelerin etik faaliyetleri konusunda 
tüketicileri bilgilendirmektedir. 70 13 17 

18. İthalatçılar ürünlerini ithal ettikleri işletmelerin etik faaliyetleri 
konusunda tüketicileri bilgilendirmektedir. 15 13 72 

 

Anketimize katılan tüketicilerin %96,5’i işletmelerin 
etik ilkelere uygun hareket etmesinin kendisi için 
önemli olduğunu belirtmiştir. İşletmelerin etik ilkeleri 
ve bu kapsamda yürüttükleri faaliyetlerine ilişkin 
olarak verdikleri bilgileri, yeterince inandırıcı 
bulmayan tüketicilerin oranı ise %66,5’dir. Yine 
anketimize katılan tüketicilerin %80,5’i işletmelerin 

etik ilkelere uymasının, kendi satın alma 
davranışlarını etkileyeceğini belirtmiştir. 

Tüketicilerin etik ticaret faaliyetlerini destekleyebilme 
yeteneklerine ilişkin ifadelere baktığımızda ise, 
seçiminin işletmelerin etik ilkelere uyması konusunda 
etkili olacağını düşünen tüketicilerin oranı %59, etik 
ürün ve işletmeleri seçmenin, kimi zaman pahalı 
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olabileceğini düşünen tüketicilerin oranı ise 
%80,5’dir. Ayrıca işletmelerin ve ürünlerinin gerçek 
anlamda etik olduklarına ilişkin doğru bilgilere 
ulaşmanın zor olduğunu düşünen tüketicilerin oranı da 
%56,5’dir. 

Çeşitli kaynakların işletmelerin etik faaliyetleri 
hakkında bilgi sunma yetilerine baktığımızda, 
anketimize katılan tüketicilerin %73’ü arkadaşlar ve 
diğer insanların, %70 tüketici derneklerinin, %58’i de 
internetin, işletmelerin etik faaliyetleri konusunda 
bilgi sunduğunu belirtmiştir. İthalatçıların ürünlerini 
ithal ettikleri işletmelerin etik faaliyetleri konusunda 
tüketicileri yeterince bilgilendirmediğini düşünen 
tüketicilerin oranı %72, işletmelerin hazırlamış olduğu 
broşürlerin, işletmelerin etik faaliyetleri konusunda 
yeterli bilgi sunmadığını düşünen tüketicilerin oranı 
da %70’dir. 

Bu ön bilgilerin ardından araştırma sonucu elde edilen 
veri setine SPSS paket programı yardımıyla faktör 
analizi uygulanmıştır. Ancak öncelikle veri setimizin 
faktör analizi için uygun olup olmadığını 
anlayabilmek amacıyla, KMO ve Barlett testi 
uygulanmıştır. Bu teste ilişkin elde edilen sonuçlar 
Tablo-4’te gösterilmiştir. 

Tablo-4: KMO ve Barlett Test Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Örnek 
Yeterliliği Ölçümü 

Bartlett Testi Yaklaşık Ki-Kare  

Değeri  

Serbestlik Derecesi 

Anlamlılık Düzeyi 

.709

826.769

91

.000

Tablo-4’te görüldüğü üzere KMO testi sonucu %70.9 
olarak belirlenmiştir. Ayrıca Barlett Testi ve 
anlamlılık düzeylerine baktığımızda, değişkenler 
arasında yüksek korelasyon olduğu için, veri setimizin 
faktör analizi için uygun olduğunu söyleyebiliriz. 

Anket esnasında kullanılan ifadeler üzerinde yapılan 
faktör analizi sonucunda, bu ifadeler 5 temel faktöre 
düşürülmüştür. Bu 5 faktörün açıkladığı kümülatif 
varyans yüzdesi ise %61’dir. SPSS çıktısı sonucu elde 
edilen dönüştürülmüş faktör matrisinden 
yararlanılarak oluşturulan Tablo-5’te bu faktörlerin 
isimleri, faktör ağırlıkları ve açıkladıkları varyans 
yüzdelerine yer verilmiştir. 

 
Tablo-5: Faktör İsmi, Faktör Ağırlığı ve Açıkladığı Varyans Yüzdesi 

Faktör İsmi, İçeriği 
1.    Bilgilendirme Faktörü  

Faktör 
Ağırlığı 

Açıklanan 
Varyans 

%’si 
S.12.Dergiler, işletmelerin etik faaliyetlerine ilişkin bilgi içermektedir .786 
S.15.Broşürler, işletmelerin etik faaliyetleri konusunda bilgi 
sunmaktadır. .738 

S.18.İthalatçılar ürünlerini ithal ettikleri işletmelerin etik faaliyetleri 
konusunda tüketicileri bilgilendirmektedir. .669 

S.02.İşletmelerin etik ilkeleri ve bu kapsamda yürüttükleri 
faaliyetlerine ilişkin olarak verdikleri bilgiler, yeterince inandırıcıdır. .640 

%21 

2.  Fiyat Faktörü  
S.08.Etik ürün ve işletmeler, kimi zaman pahalı olabilmektedir. .675 
S.03.İşletmelerin etik ilkelere uyması satın alma davranışımı etkiler .625 
S.17.Tüketici dernekleri etik faaliyetler konusunda tüketicileri 
bilgilendirir .613 

S.01.İşletmelerin etik ilkelere uyması benim için önemlidir .381 

%12 

3.  Satın Alma Faktörü  
S.6.Benim seçimimin, işletmelerin etik ilkelere uymasında etkili olur. .663 
S.5.İşletmelerin ve ürünlerin etik ticaret ilkelerine uygun olduklarına 
ilişkin bir garanti yoktur. 

.431 

S.4.Yeterince etik ürün alternatifi vardır. .417 

%10 

4. Bilgi Kaynakları Faktörü  
S.13.İnternet, işletmelerin etik faaliyetleri konusunda bilgi 
sunmaktadır. .647 

S.01.İşletmelerin etik ilkelere uyması benim için önemlidir. .420 
S.12.Dergiler, işletmelerin etik faaliyetlerine ilişkin bilgi içermektedir. .247 

%9 

5.  Güven Faktörü  
S.05.İşletmelerin ve ürünlerin etik ticaret ilkelerine uygun olduklarına 
ilişkin bir garanti yoktur. .616 

S.15.Broşürler, etik faaliyetleri konusunda bilgi sunmaktadır. .301 
S.03.İşletmelerin faaliyetleri esnasında etik ilkelere uygun hareket 
etmesi, benim satın alma davranışımı etkiler .285 

%9 
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Faktör analizi sonucunda elde edilen bu 5 faktörden 
ilki, toplam varyansın %21’ini açıklayan bilgilendirme 
faktörüdür. Bu faktör, etik ticaret faaliyetlerine ilişkin 
olarak kullanılabilecek bilgi kaynakları ve bunların 
inandırıcılığı üzerinde durmakta, bu kapsamda, İzmir 
ilinde yaşayan tüketicilerin işletmelerin etik ticaret 
faaliyetlerini algılamaları noktasında bilgi 
kaynaklarının önemi hakkında bize fikir vermektedir. 
Analiz sonucu elde edilen ikinci faktör ise fiyat 
faktörüdür. Etik ürünlerin fiyatlarına ilişkin ifadeler 
içeren bu faktör, toplam varyansın %12’sini 
açıklamaktadır. Üçüncü faktör ise tüketicilerin satın 
alma davranışıyla ilgilidir. Etik ürünlerin yaygınlığına 
ve tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki 
etkilerine ilişkin ifadeler içeren bu faktör, toplam 
varyansın %10’nu açıklamaktadır.  

Elde edilen dördüncü faktör olan bilgi kaynakları 
faktörü, etik faaliyetlere ilişkin kullanılabilecek bilgi 
kaynakları hakkında ifadeler içermekte ve toplam 
varyansın %9’unu açıklamaktadır. Yine aynı şekilde 
toplam varyansın %9’unu açıklayan güven faktörü de, 
ürünlerin etik olduklarına ilişkin kesin bir 
garantilerinin olup olmadığının ve bu kapsamda 
işletmelerin hazırlamış olduğu broşürlerin verdiği 
bilgileri konu alan ifadeler içermektedir.  

Sonuç 

Bu çalışma İzmir ilinde yaşayan tüketicilerin, 
işletmelerin etik ve etik dışı faaliyetlerine ilişkin 
görüşleri ve bu durumun satın alma davranışlarına 
olan etkisini algılamaya yönelik olarak yapılmıştır.  

Yapılan anket çalışması ve analizler sonucunda; 
katılımcıların %96,5’i işletmelerin faaliyetleri 
esnasında etik ilkelere uymasının kendileri için önemli 
olduğunu belirtmesine rağmen, bu durumun satın alma 
davranışlarını etkileyeceğini söyleyenlerin oranı ise 
%86.5’dir. Ortaya çıkan bu tablo, tüketicilerin etik 
konulara ilişkin görüşlerinin otomatik olarak satın 
alma davranışlarına yansımadığını göstermektedir.  

Konuya ilişkin birçok çalışmada vurgulandığı gibi, 
tüketicilerin etik ve etik dışı işletme faaliyetlerine 
ilişkin yeterli ve doğru bilgilere ulaşamaması, etik 
tüketimi sınırlayan en önemli engellerden birisidir. Bu 
çalışma kapsamında yapılan faktör analizi sonucunda 
bilgilendirme faktörü birinci faktör olarak 
bulunmuştur. Elde edilen bu bilgiler kapsamında, 
tüketicilerin satın alma davranışları esnasında etik 
ilkelere dikkat etmesi isteniyorsa, bu tüketicilerin, 
işletmelere ve ürünlerine ilişkin etik konuları içeren, 
karşılaştırma yapmalarını sağlayabilecek bilgilere 
daha kolay ulaşması sağlanmalıdır (Carrigan ve Attala 
2001:574). Ayrıca tüketicilerin bu konuda sahip 
oldukları sınırlı bilgi düzeyi, çeşitli eğitimler 
yardımıyla geliştirilebilir.  

Analiz sonucu elde edilen ikinci faktör olan fiyat 
faktörü, günümüzde tüketicilerin kimi zaman pahalı 
olması nedeniyle etik ürünleri satın almadığını ifade 
etmektedir. Ancak yeni jenerasyon tüketicilerin sadece 
daha etik düşünmeyerek aynı zamanda daha etik 
davranacakları varsayılmaktadır. Bu nedenle ürün 

değeri, fiyat ve kalite her zaman temel tüketici 
konuları olmaya devam ederken, gelecek tüketicilerin 
etik ilkelere de aynı şekilde kritik önem vermelerini ve 
etik ürünleri daha fazla tercih etmelerini 
bekleyebiliriz. 

Elde edilen üçüncü faktör olan satın alma faktörü, 
seçimlerinin (işletmelerin etik ilkelere uyması 
konusunda) yeterince etkili olamayacağını düşünen 
tüketicilerin davranışları hakkında bize fikir 
vermektedir. Bu kapsamdaki tüketicilere, ilke ve 
değerlerini işletmelere dikte ettirebilmeleri konusunda 
sahip oldukları gücün hatırlatılması, bu tüketicilerin 
tutumlarını olumlu yönde değiştirebilecektir. 

Etik faaliyetler kapsamında tüketiciler, işletmelerin 
söylediklerinden çok, yakın çevrelerinden, internetten 
ve tüketici derneklerinden elde ettikleri bilgilere 
güvenmektedir. Bu durum işletmelerin, etik 
faaliyetleri konusunda tüketicileri bilgilendirirken 
önem vermesi gereken iletişim araçları konusunda 
bize fikir vermektedir. Bu noktada elde edilen 
dördüncü faktör olan bilgi kaynakları faktörü, internet 
ve dergilerin işletmelerin etik faaliyetlerine ilişkin 
bilgi içerdiklerini ortaya koymaktadır.  

Elde ettiğimiz son faktör olan güven faktörü, 
işletmelerin ve ürünlerinin etik ticaret ilkelerine uygun 
olup olmadıkları konusunda öne çıkan haberlerin 
güvenilirliği üzerinde durmaktadır. Günümüzde 
sıklıkla karşılaştığımız ve en son Danone ve Pınar 
firmalarının karşı karşıya kaldığı, kimin gönderdiği 
belli olmayan e-mailler yardımıyla internet üzerinden 
bir işletmenin yıpratılması ve (bu çalışmayla da 
vurgulanan)  “tüketicilerin bu maillere itibar etmesi” 
gerçeği, işletmelerin göz ardı etmemesi gereken diğer 
bir unsurdur. 

Sonuç olarak günümüzde işletmelerin etik bir iklime 
sahip olması, tam olarak tüketicilerin satın alma 
davranışları üzerinde etkili olamamaktadır. Ancak 
işletmelerin etik pazarlama anlayışına ilişkin 
politikalar geliştirirken açık ve net hedefler koyması 
ve tüketiciler için sorun oluşturan etik konular üzerine 
yoğunlaşması sayesinde tüketicilerin sempatisi 
kazanılabilir (Carrigan ve Attala 2001:574). 

Odabaşı (2007) tüketicilerin satın alma tercihleriyle 
işletmelerin etik konulardaki uygulamalarına yön 
verdiklerini belirtmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 
işletme etiğinin dinamikleri, bu mevcut durumu 
değiştirerek pek de uzak olmayan bir zamanda etik 
davranış biçimini bir jest olmaktan çıkararak, 
zorunluluk haline getirebilir. Ancak bu aşamaya 
gelinebilmesi için devlet ve kamu kuruluşlarının yasal 
düzenlemeler bağlamında desteğinin alınması da 
oldukça önemlidir. 

Özelde etik kavramının zor ve soyut olması, araştırma 
kapsamına alınan bireylerin istenildiği derecede dürüst 
ve içten olmaması, araştırmamızın en önemli kısıtını 
oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmaya ilişkin sonuçlar 
değerlendirilirken, araştırma esnasında kullanılan 
ifadelerin bireyin algılama düzeyi üzerine kurulu 
olduğu ve konunun sübjektifliği de unutulmamalıdır.  
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Araştırma esnasında zaman ve parasal kısıtlar 
nedeniyle sınırlı sayıda tüketici üzerinde tesadüfi 
örneklemeye başvurulmuştur. Bu da çalışmanın 
genellenebilirliğini engellemektedir. Bu nedenle ileriki 
dönemlerde yapılacak benzer nitelikteki çalışmaların 
tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleriyle daha 
büyük örnek hacmi üzerinde uygulanması, daha 
genellenebilir sonuçların elde edilmesine yardımcı 
olabilecektir.  
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Özet: Bu çalışmanın amacı Tokat il merkezinde ikamet eden tüketicilerin Makyavelist eğilimleri ile etik anlayışları 
arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada ayrıca Tokat il merkezinde faaliyet gösteren küçük işletme sahiplerinin 
de tüketicilerin etik davranışlarına ilişkin değerlendirmelerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda anket ve 
mülakat ile veri toplanmıştır. Araştırma sonuçları Makyavelizm eğilimi ile etik dışı davranış eğilimi arasında zayıf 
pozitif korelasyon olduğunu göstermektedir. Tüketiciler genel olarak etik davrandıklarını beyan etmekle birlikte 
küçük işletme sahipleriyle yapılan mülakatlarla tüketicilerin etik olmayan davranışlar sergiledikleri sonucuna 
varılmıştır. Bu sonuç tüketici etiği ile ilgili çalışmalarda çift yönlü bakışın önemini göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Tüketici etiği, Makyavelizm, Küçük işletme sahipleri 

 

BILATERAL VIEW TO CONSUMER ETHICS: A RESEARCH IN CENTER OF TOKAT 
 

Abstract: The aim of this study is identifying the relationship between the Machiavellianist tendency of the 
consumers that are dwelling in center of Tokat and their ethical believes. Also identifying the evaluations of small 
business owners about the ethical dimension of consumer behavior is aimed. In this context data were collected by 
questionnaire and interview. Findings of the study point that there is weak positive correlation between 
Machiavellianist tendency and unethical behavior. Although the consumers report that their behaviors are ethical, 
the results of the interviews with the small business owners point that consumers sometimes behave unethical. This 
result shows the importance of bilateral view in consumer ethics studies. 

Key Words: Consumer ethics, Machiavellianism, Small business owners 

 

1.Giriş 

Pazarlama uygulamalarının etkisi altında satın alma 
eylemini gerçekleştiren tüketicilerin, bir yandan 
pazarlama ahlakı ve sorumluluklarına ters düşen ürün 
ve etkilerinden korunması gereği varken, diğer yandan 
da bizzat tüketicilerin tüketim eylemleri ve 
sonuçlarıyla ilgili sosyal ve ahlaki sorumluluk 
çerçevesinde hareket etme gereği bulunmaktadır. Bu 
gereklilik pazarlama ahlakı yanında tüketici ahlakı 
kavramının gelişmesine yol açmış ve özellikle son 
yıllarda tüketici ahlakı konusunda çalışmalar 
yapılması sonucunu beraberinde getirmiştir (Torlak, 
2001: 293). 

Tüketici ahlakı konusunda yapılan çalışmalar şu 
başlıklar altında toplanmaktadır (Vitell ve diğ. 1991): 

-Etik olmayan spesifik tüketici davranışları 

-Tüketicilerin etik bulduğu tüketici davranışları ve etik 
bulduğu işletme davranışları arasındaki çifte standardı 
konu alan çalışmalar 

-Tüketici hak ve sorumluluklarına normatif bakış 

-Tüketici suiistimali ve etik olmayan davranışları ile 
baş etme yolları 

-Potansiyel etik dışı tüketici davranışlarına karşı 
tüketicilerin tutumları 

-Teorik modeller geliştirilmesi 

Tüketici etiği çalışmalarında genellikle tüketicilerin 
Makyavelist eğilimleri, etik ideolojileri ve 
pozisyonları ile etik anlayışları ilişkilendirilmiştir. 
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Dolayısıyla yapılan çalışmalarda genellikle üç ayrı 
ölçek kullanılmaktadır. 

Tüketici etiği ile ilgili çalışmalarda tüketicilerin etik 
anlayışları Makyavelist eğilimleri ile 
ilişkilendirilmiştir. Bir kişilik özelliği olarak kabul 
edilen Makyavelizm ünlü İtalyan siyasal düşünürü 
Machiavelli’nin siyasal görüşleri ve yöntemlerinden 
yola çıkılarak geliştirilmiştir. Machiavelli insan doğası 
hakkındaki görüşleri ve siyasal olayları analizde 
kullandığı yöntem dolayısıyla sürekli tartışılmıştır. 
İnsanların esasta bencil ve korkak olduklarını; bu 
yüzden insanların korktuklarına sevdiklerinden daha 
çok hürmet ettiklerini ifade etmiştir. Ahlak dışı 
araçların bir sonuca ulaşmak için kullanılmasını 
onaylamaktadır. Yüksek bir amaca ulaşmak için her 
türlü aracı meşru görmektedir (Yıldız ve Erdoğmuş, 
1998: 422). 

Tüketici etiği ile ilgili çalışmalarda tüketicilerin etik 
ideolojileri Forsyth’nin ölçeğine göre 
belirlenmektedir. Bu ölçekte tüketiciler idealizm ve 
rölativizm olmak üzere iki ölçek yardımı ile dört 
gruba ayrılmaktadır. Her iki ölçekte de yüksek skora 
sahip olan tüketiciler durumsallardır. İdealizm 
ölçeğinde skoru yüksek, rölativizm ölçeğinde düşük 
skora sahip olan tüketiciler mutlakıyetçilerdir. 
İdealizm skoru düşük, rölativizm skoru yüksek olan 
tüketiciler sübjektifler; her iki ölçekte skoru düşük 
olan tüketiciler de istisnalardır (Rawwas, 1996). 

Tüketicilerin etik eğilimleri ise Muncy ve Vitell 
tarafından geliştirilen tüketici etiği ölçeği ile 
belirlenmektedir. Bu ölçeğin dört boyutu 
bulunmaktadır. İlk boyut yasal olmayan aktivitelerden 
aktif olarak faydalanılan faaliyetlerdir. İkinci boyut 
başkalarının harcamalarından pasif olarak faydalanılan 
aktivitelerdir. Üçüncü boyut yasadışı olması 
gerekmeyip tartışmalı aktivitelerden aktif olarak 
faydalanılmasıdır. Dördüncü boyut ise kimseye direkt 
zararı olmayıp bazı tüketiciler tarafından kabul 
edilebilir görülen aktivitelerdir (Vitell ve diğ., 1991). 

Bu çalışmada Tokat il merkezinde ikamet eden 
tüketicilerin Makyavelist eğilimleri ile etik anlayışları 
ilişkilendirilmiştir. Bu amaçla yirmi ifadeden oluşan 
Makyavelizm ölçeği ve Muncy-Vitell tüketici etiği 
ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca Tokat’ta 
faaliyet gösteren küçük işletme sahiplerinin 
tüketicilerin etik anlayışlarına ilişkin 
değerlendirmeleri de tespit edilmeye çalışılmıştır. 

2.Literatür Taraması 

Son yıllarda pazarlama etiği araştırmacıların oldukça 
ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir. Bununla 
birlikte pazarlama disiplini önemli ve ayrılmaz bir 
parçası olan tüketici etiği konusunu ihmal etmiştir. 
Pazarlamacıların yüz yüze geldikleri temel etik 
problemlerle ilgili çalışmalar olmasına rağmen 
bunların çok azı nihai tüketicinin etik inançları ve 
tutumlarını sistematik bir şekilde ortaya koymaktadır 
(Vitell ve diğ., 1991). Aşağıda tüketici etiği ile ilgili 
ampirik çalışmalardan örnekler verilmektedir.  

Vitell ve diğerleri (1991) çalışmalarında iş etiği ile 
ilgili çalışmaların çokluğuna rağmen tüketici etiğine 
ilişkin çalışmaların yetersizliğine dikkat 
çekmektedirler. Araştırmada giderek gelişen bir pazar 
bölümü olan yaşlı tüketicilerin Makyavelist eğilimleri, 
etik ideolojileri ve etik anlayışları belirlenmeye 
çalışılmıştır. Sonuçlar yaşlı tüketicilerin gençlere 
oranla genel olarak daha etik davrandıklarını ancak 
etik inançlarının kendi aralarında farklılaştığını 
göstermektedir. 

Vitell ve Muncy (1992) çalışmalarında tüketicilerin 
genel olarak işletmelere, hükümete ve kişilere karşı 
tutumlarını tartışmalı tüketici uygulamaları hakkındaki 
görüşleri ile karşılaştırmaktadırlar. Ayrıca tüketicilerin 
kimin hatalı olduğu noktasındaki etik inançlarını da 
belirlemek amaçlanmaktadır. Sonuçlar işletmelere 
karşı daha olumlu tutum içerisinde olan tüketicilerin 
daha etik davrandığını, ancak etik inançlar ile 
satışçılara, hükümete ve insanlara karşı tutumlar 
arasında ilişki olmadığını göstermektedir. 

Rawwas ve diğerleri (1994) çalışmalarında tüketici 
etiği ile ilgili çalışmaların Kuzey Amerika 
coğrafyasında yoğunlaştığına dikkat çekmektedirler. 
Çalışmalarında Mısırlı ve Lübnanlı tüketicilerin etik 
ideolojileri, etik davranışları ve Makyavelist 
eğilimlerini karşılaştırmışlardır. Sonuçlar sivil kargaşa 
ve terör içerisinde yaşayan Lübnanlı tüketicilerin 
Mısırlı tüketicilere göre daha az idealist, daha çok 
Makyavelist olduklarını ve etik olmayan tüketici 
davranışlarına daha toleranslı baktıklarını 
göstermektedir.  

Rawwas ve diğerleri (1995) çalışmalarında yabancı 
pazarlarda nihai tüketicilerin etik inançları ve 
tutumlarına yönelik çalışmalardaki boşluğa dikkat 
çekmektedirler. Bu bağlamda birbirine benzeyen 
pazarlar olan Hong Kong ve Kuzey İrlanda’daki 
tüketici etiği farklılıklarını ve sömürgeciliğin tüketici 
etiği üzerindeki etkilerini belirlemeye çalışmışlardır. 
Sonuçlar Hong Kong ve Kuzey İrlanda’daki 
tüketicilerin etik ideolojiler ve inançlar açısından 
farklılaştıklarını göstermektedir. Bununla birlikte 
Makyavelist ve rölativist eğilimleri benzerdir. Kuzey 
İrlandalı tüketiciler içinde yaşadıkları terör ve savaş 
ortamında insan hakları böylesine çiğnenirken etik 
davranmanın çok da gerekli olmadığını 
düşünmektedirler. 

Al-Khatib ve diğerleri (1995) çalışmalarında küresel 
rekabet ortamında ülkeler arasındaki etik norm 
farklılıkları kadar tüketicilerin etik algıları arasındaki 
farklılıkların da önem taşıdığını vurgulamaktadırlar. İş 
etiği farklılıklarının yasal düzenlemelerle üstesinden 
gelme imkanı varken tüketici etiği farklılıklarının 
yapılacak çalışmalarla ortaya konması gerekmektedir. 
Bu farklılıklar işgücü, yer seçimi, aracı seçimi gibi 
konular üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada 
tüketicilerin ideolojileri ile etik davranış algıları 
arasındaki ilişkiye değinilmektedir. Sonuçlar kişilerin 
bireysel ideolojilerinin olayları doğru veya yanlış 
olarak nitelendirmelerinde etkili olduğunu 
göstermektedir.  
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Fullerton ve diğerleri (1996) çalışmalarında Amerikan 
pazarının etik eğilimlerini tüketici etiği indeksi ile 
belirlemeye çalışmaktadırlar. Sonuçlar popülasyonun 
algılanan etik suiistimallere karşı toleranssız 
olduklarını göstermektedir. Tüketicilerin kararsız 
kaldıkları durumlar ise satıcının çok az veya hiç 
ekonomik zarar görmediği etik dışı davranışlardır. 
Genç, iyi eğitimli ve yüksek gelirli tüketicilerde bu 
eğilim daha fazladır. 

Rawwas (1996) çalışmasında Avusturya’nın 
Avrupa’daki diğer ülkelerden politik, ekonomik ve 
coğrafik farklılıklarına rağmen Avusturyalı 
tüketicilerin etik algıları üzerine yapılmış çalışma 
olmadığına dikkat çekmektedir. Çalışmasında 
Avusturyalı tüketicilerin etik ideolojileri, Makyavelist 
eğilimleri ve etik inançları üzerinde durmaktadır. 
Sonuçlar Avusturyalı tüketicilerin etik konusunda 
durumsal davrandıklarını, söz konusu durumun 
sonuçlarına göre etik pozisyon aldıklarını 
göstermektedir. 

Muncy ve Eastman (1998) çalışmalarında 
materyalizmin olumsuz sosyal sonuçlara neden 
olabileceğini vurgulamaktadırlar. Materyalist 
bireylerin olmayanlardan farklı etik inançlara sahip 
olup olmadıklarını araştırmışlardır. Sonuçlar 
materyalizmin yüksek tüketici etik değerlerine 
sahiplikle negatif ilişkili olduğunu göstermektedir.  

Yurtsever (1998) çalışmasında bütün ülkelerdeki 
müşteriler için geçerli bir tüketici ahlakı olmadığına 
ve bu konudaki çalışmaların gerekliliğine dikkat 
çekmektedir. Türkiye’deki tüketicilerin Makyavelist 
eğilimlerini, etik ideolojilerini ve etik inançlarını 
belirlemeye çalışmıştır. Sonuçlar Türk tüketicilerin 
etik konularla çok ilgili olduklarını ve çeşitli etik 
ideolojileri benimsediklerini göstermektedir.  

Erffmeyer ve diğerleri (1999) çalışmalarında uluslar 
arası pazarlama literatüründeki önemli boşluklardan 
birinin tüketici etiği olduğuna dikkat çekmektedirler. 
Çalışmada Japon tüketicilerin etik ideolojileri ve bazı 
durumlarda gösterecekleri davranışların etik olup 
olmadığı üzerinde durulmaktadır. Sonuçlar 
işletmelerin yeni uluslar arası pazarlara açılırken 
tüketicilerin etik davranışlarına önem vermeleri 
gerekliliğini göstermektedir.  

Varinli (2000) çalışmasında tüketicilerin tüketici etiği 
konusunda tutumlarını ve anlayışlarını belirlemeyi 
amaçlamıştır. Araştırma üniversite öğrencileri 
üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin etik anlayışlarının 
cinsiyetlerine, gelirlerine ve okudukları bölüme göre 
farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenciler kendi 
davranışları ile başkalarının davranışlarını 
değerlendirirken objektifliklerini 
koruyamamaktadırlar.  

Kavak (2001) çalışmasında bireylerin yönetici ve 
tüketici olarak farklı ahlaki eğilimlerinin olup 
olmadığını araştırmıştır. Ayrıca demografik 
değişkenlerin ahlaki yargılarla ilişkisini de 
incelemektedir. Sonuçlar bireyin ahlaki eğilimlerinin 
üstlendiği role göre değiştiğini göstermektedir. 

Bireyler tüketici olarak daha ahlaki yargılara sahipken, 
yönetici olarak daha zayıf ahlaki yargılarla hareket 
etmektedirler.  

Vitell ve diğerleri (2001) çalışmalarında tüketicilerin 
etik konular içeren durumlarda nasıl karar verdikleri 
üzerinde durmaktadırlar. Çalışmada tüketicilerin etik 
konular içeren kararlarda etik normlara göre mi yoksa 
davranışın algılanan sonuçlarına göre mi davrandıkları 
araştırılmaktadır. Sonuçlar tüketicilerin büyük bir 
çoğunluğunun etik normlara göre karar aldığını ancak 
eğitim ve dini inançlarına göre farklılaşmalar 
olduğunu göstermektedir.  

Polonsky ve diğerleri (2001) çalışmalarında Avrupa 
Birliği’ne üye Kuzey ve Güney Avrupa ülkelerinde 
tüketici etiğini Muncy ve Vitell’ın tüketici etiği ölçeği 
ile belirlemeye çalışmışlardır. Çalışma dört Kuzey 
Avrupa, dört Güney Avrupa ülkesindeki üniversite 
öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Sonuçlar iki grup 
ülke tüketicilerinin etik anlayışları arasında 
farklılıkların olduğunu göstermektedir. Bu sonuç 
Avrupa Birliği’nin işletmeler için tamamen homojen 
bir pazar olamayacağına dikkat çekmektedir.  

Vitell (2003) çalışmasında 1990’lardan itibaren 
yapılmış olan tüketici etiği çalışmalarının bir sentezini 
ve değerlendirmesini yapmıştır. Çalışmada hem teorik 
hem ampirik çalışmalara yer verilmiştir. Ayrıca 
yapılan değerlendirmeler çerçevesinde gelecekteki 
çalışmalara da yol gösterilmektedir. 

Vitell ve Paolillo (2003) çalışmalarında dini inancın 
tartışmalı tüketici davranışları üzerindeki etkisini 
incelemektedirler. Buna ek olarak idealizm, rölativizm 
ve yaş ve gelir gibi bazı demografik değişkenlerin 
etkisi de incelenmektedir. Sonuçlar dini inanç ile 
idealizm ve rölativizm arasında anlamlı ilişki 
olduğunu göstermektedir. İdealizmin ve rölativizmin 
tüketici etiğini belirlediği düşünülecek olursa dini 
inancın tüketici etiği üzerinde dolaylı bir etkisi olduğu 
söylenebilir. 

Swaidan ve diğerleri (2003) çalışmalarında Afrikalı 
Amerikalıların tüketici olarak etik eğilimlerini 
araştırmışlardır. Çalışmada Forsyth etik pozisyon 
ölçeği ile Muncy ve Vitell’ın tüketici etiği ölçeği 
kullanılmıştır. İdealizm ve rölativizm bağımsız 
değişkenler olarak alınırken, tüketici etiği boyutları 
bağımlı değişkenler olarak alınmıştır. Sonuçlar 
idealizm eğilimi yüksek çıkan tüketicilerin tartışmalı 
tüketici davranışlarını reddetmeye daha meyilli 
olduklarını ancak rölativizm ile tartışmalı tüketici 
davranışlarını reddetme eğilimi arasında anlamlı ilişki 
olmadığını göstermektedir. 

Al-Khatib ve diğerleri (2004) çalışmalarında 
tüketicilerin farklı ahlaki ikilemlerle karşılaştıklarında 
bilişsel etik oryantasyonların inançları üzerinde 
etkileyici rol üstlendiklerini belirtmektedirler. Bu 
varsayımı Romanyalı tüketiciler üzerinde test 
etmektedirler. Sonuçlar Makyavelizm eğiliminin 
düşük, idealizmin yüksek olduğunu ve başkalarının 
harcamalarından pasif olarak faydalanılan davranışlara 
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karşı yüksek etik kaygıyla yaklaşıldığını 
göstermektedir. 

Vitell ve diğerleri (2005) çalışmalarında dindarlık ile 
tüketici etiği ilişkisi üzerinde durmaktadırlar. 
Dindarlığın iki boyutu olarak iç ve dış dindarlık 
incelenmektedir. Sonuçlar iç dindarlığın tüketicinin 
etik inançlarının anlamlı bir parçası olduğunu ancak 
dış dindarlık ile bu inançların ilişkili olmadığını 
göstermektedir. 

Rawwas ve diğerleri (2005) çalışmalarında Türk ve 
Amerikan tüketicilerinin etik inançlarını 
karşılaştırmaktadırlar. Yazarlara göre Türkiye’deki 
etik iklim rüşvet, çevre kirliliği, vergi sahtekarlığı, 
aldatıcı reklamlar, güvenli olmayan ürün üretimi gibi 
etik problemlere yol açmaktadır. Çalışmada Etik 
Pozisyon Ölçeği, Makyavelizm ölçeği ve Muncy ve 
Vitell’ın Tüketici Etiği Ölçeği kullanılmıştır. Altı 
boyutun beşinde Amerikan ve Türk tüketiciler 
birbirlerinden farklılaşmaktadır.  

Ford ve diğerleri (2005) çalışmalarında Amerikan 
tüketicileri ile Orta Doğulu tüketicilerin değer 
sistemleri ve etik anlayışları arasındaki farkları ortaya 
koymaya çalışmaktadırlar. Çalışmada ayrıca 
değerlerin tüketici etiği üzerindeki etkisini ortaya 
koymak da amaçlanmıştır. Sonuçlar değer 
sistemlerinin kültürler arasında farklılaştığını ve 
politikalar gibi etik anlayışlarında yerel olduğunu 
göstermektedir. 

Vitell ve Muncy (2005) çalışmalarında bir grup kolej 
öğrencisi ile bir grup yetişkini Muncy-Vitell tüketici 
etiği ölçeği açısından karşılaştırmaktadırlar. Ölçeğe üç 
ifade daha eklenmiştir. Bu ifadeler sahte ürünleri 
yüklemek veya satın almak, geri dönüşüm/çevresel 
farkındalık ve doğru şeyi yapmak/iyi yapmak 
ifadeleridir. Sonuçlar bu iki grubun etik algıları 
arasında anlamlı farklılığın olduğunu ancak geri 
dönüşüm ve doğru şeyi yapma açısından 
farklılaşmadıklarını göstermektedir. Bu iki grubun 
işletmelere karşı tutumları da farklı olmakla birlikte 
etik perspektiflerindeki farklılık bununla 
açıklanamamaktadır. 

Swaidan ve diğerleri (2006) çalışmalarında 
tüketicilerin yeni bir ortama uyum çabalarının etik 
anlayışlarını şekillendirmesi üzerinde durmaktadırlar. 
Kendi kültürünü korumak istemek veya ev sahibi 
ülkenin kültürüne adapte olmak istemekle Muncy ve 
Vitell’ın ölçeğindeki dört boyutun ilişkisi 
araştırılmaktadır. Çalışma Amerika’da yaşayan Orta 
Doğulu bir göçmen grubu ile Asyalı bir göçmen grubu 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kendi kültürünü 
yaşatmak isteyenler etik olmayan tüketici 
davranışlarına karşı daha az toleranslıdırlar, buna 
karşılık adapte olmaya çalışanlar aynı aktivitelere 
karşı daha toleranslıdır. Her iki grupta da gençler ve 
eğitim düzeyi düşük olanlar etik olmayan davranışa 
karşı daha toleranslıdır. Cinsiyet ve tüketici etiği 
arasında ise anlamlı ilişki tespit edilememiştir. 

Ecer (2006) çalışmasında tüketici etiğine etki eden 
faktörleri belirlemeye çalışmaktadır. Sonuçlar tüketici 

etiğinin oluşumunda yaş ve eğitim süresinin olumlu 
rol oynadığını; cinsiyet, gelir, meslek ve medeni 
durumun ise oluşuma katkı sağlamadığını 
göstermektedir.  

3.Tüketicilerin Etik Anlayışları: Tokat İl 
Merkezinde Bir Araştırma 

3.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı Tokat il merkezinde ikamet eden 
tüketicilerin Makyavelist eğilimleri ile etik anlayışları 
arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada ayrıca 
Tokat il merkezinde faaliyet gösteren işletme 
sahiplerinin de tüketicilerin etik anlayışlarına ilişkin 
değerlendirmelerini belirlemek amaçlanmaktadır.  

Pazarlama etiği ile ilgili çalışmalarda tüketicilerin 
işletmelerin etik eğilimlerine ilişkin görüşleri üzerinde 
durulurken, tüketici etiği çalışmaları yine tüketicilerin 
değerlendirmeleri üzerine şekillendirilmektedir. 
Tüketiciler kendi davranışları ile işletmelerin 
davranışlarını ahlaki açıdan değerlendirirken sübjektif 
davranmakta, etik olmayan davranışları 
kabullenmemektedirler. Literatürde her iki tarafın 
tüketici etiğini değerlendirmelerini kapsayan bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma konuya çift 
yönlü bir bakış açısı sağlaması açısından önemlidir. 

3.2.Araştırmanın Kısıtları 

Araştırma Tokat il merkezinde ikamet eden 
tüketicileri kapsamaktadır. Dolayısıyla tüm 
tüketicilere genellenmesi mümkün değildir. 
Araştırmada zaman kısıtı ve örnekleme ulaşım 
zorluğundan dolayı kolayda örnekleme kullanılmıştır. 
Bu durum da genellemeyi engellemektedir. 

3.3.Araştırma Soruları 

Araştırma kapsamında şu sorulara cevap aranacaktır: 

-Tüketicilerin Makyavelist eğilimleri ile tüketici 
olarak etik anlayışları arasında ilişki var mıdır? 

-Tüketicilerin etik açıdan uygun gördükleri davranışlar 
nelerdir? 

-İşletme sahipleri tüketicilerin davranışlarını etik 
olarak değerlendirmekte midir? 

-Tüketicilerin Makyavelist eğilimleri ve etik eğilimleri 
demografik özelliklerine göre farklılaşmakta mıdır?  

3.4.Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın ana kütlesini Tokat il merkezinde ikamet 
eden tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın birincil 
verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Zaman ve 
maliyet kısıtı ile araştırma konusunun hassasiyeti 
nedeniyle anketler kolayda örnekleme metodu ile 
belirlenen 400 tüketiciye uygulanmıştır. Üç anket 
cevaplandırma hatalarından dolayı değerlendirmeye 
alınmamış, analizler geçerli 397 anket üzerinden 
yapılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde Christie ve Geis tarafından 
geliştirilen yirmi ifadeli Makyavelizm ölçeği 
bulunmaktadır. İkinci bölümde Muncy ve Vitell 
tarafından geliştirilen tüketici etiği ölçeği yer 
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almaktadır. Her iki ölçekteki ifadelerde de 5’li Likert 
ölçeği kullanılmıştır. 1 “kesinlikle katılmıyorum”u 
ifade ederken 5 “kesinlikle katılıyorum”u ifade 
etmektedir. Makyavelizm ölçeğindeki ters ifadeler için 
ters kodlama ile analize dahil edilmiştir. Üçüncü 
bölümde tüketicilerin demografik özellikleri ile ilgili 
sorular bulunmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 
paket programı ile frekans, korelasyon, tek yönlü 
varyans, bağımsız iki grup için t-testi analizlerine tabi 
tutulmuştur.  

Araştırmanın ikinci kısmındaki veriler ise işletme 
sahipleri ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlarla 

elde edilmiştir. Tüm çalışma alanlarının sıkıntılarını 
tespit edebilmek için mülakat yapılan küçük işletme 
sahiplerinin belirlenmesinde maksimum çeşitlik 
örneklemesinden faydalanılmıştır. İşletme sahiplerinin 
tüketicilerin davranışlarının etik boyutu ile ilgili 
değerlendirmeleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.5.Araştırmanın Bulguları 

Cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin 
bulgular Tablo 3.1.’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 3.1.Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Değiş.  Yüzde f Değiş.  Yüzde f 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 
Toplam 

% 46,9 
% 53,1 
% 100 

186 
211 
397 

Meslek 

İşsiz 
Ev hanımı 
Memur 
İşçi 
Esnaf 
Serbest meslek 
Sanayici/tüccar 
Emekli 
Öğrenci 
Öz. Sek. Çal. 
Diğer 
Toplam 

% 4,0 
% 12,3 
% 23,7 
% 9,6 
% 6,0 
% 2,5 
% 1,3 
% 6,5 

% 18,6 
% 7,8 
% 7,6 
% 100 

16 
49 
94 
38 
24 
10 
5 

26 
74 
31 
30 
397 

Yaş 

0-18 
19-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56 + 
Toplam 

% 9,1 
% 24,4 
% 33,0 
% 20,4 
% 8,8 
% 4,3 
% 100 

36 
97 
131 
81 
35 
17 
397 

Gelir 

Cevapsız 
0-500  
501-1000  
1001-1500  
1501-2000 
2001-2500 
2501-3000 
3001 ve üstü 
Toplam 

% 0,3 
% 5,8 

% 20,4 
% 33,5 
% 14,9 
% 8,6 
% 8,3 
% 8,3 
%100 

1 
23 
81 
133 
59 
34 
33 
33 
397 

Medeni 
hal 

Evli 
Bekar 
Dul 
Boşanmış 
Toplam 

% 50,9 
% 45,8 
% 1,8 
% 1,5 
% 100 

202 
182 
7 
6 

397 

Eğitim 
durumu 

İlköğretim 
Lise 
Ön lisans 
Lisans 
Lisansüstü 
Toplam 

% 13,6 
% 30,0 
% 11,6 
% 27,7 
% 17,1 
% 100 

54 
119 
46 
110 
68 
397 

 

Anketi cevaplayanların % 46,9’u kadın, % 53,1’i 
erkektir. Frekansı en yüksek yaş grubu 26-35 yaş 
aralığıdır. Bu aralıktan sonra 19-25 yaş grubu 
gelmektedir. Cevaplayıcıların %30’u lise mezunudur. 
Üniversite mezunlarının oranı ise %27,7’dir. 
Meslekleri itibariyle bakıldığında frekansı en yüksek 
kategoriler sırasıyla memur, öğrenci, ev hanımı ve işçi 
kategorileridir. Cevaplayıcıların % 33,5 gibi bir 
çoğunluğunun aylık ortalama geliri 1001-1500 YTL 
arasındadır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği 
Cronbach Alpha katsayısı ile belirlenmiş ve 
Makyavelizm ölçeğinin güvenilirliği % 62,06, tüketici 
etiği ölçeğinin güvenilirliği % 91,55 olarak tespit 
edilmiştir.  

Cevaplayıcıların Makyavelizm ölçeğindeki ifadelere 
verdikleri cevapların ortalamaları Tablo 3.2’de 
gösterilmektedir. 

Ortalaması en yüksek olan ifadeler sırasıyla 
“Dürüstlük her zaman en iyi davranış tarzıdır.”; “Kişi 
ancak ahlaken doğru olduğuna inandığı şeyleri 
yapmalıdır.”; “Birisinden sizin için bir şey yapmasını 
istediğinizde etkileyici nedenler söylemek yerine 
gerçek nedenleri söylemek en iyisidir.” ve “Bir 
başkasına yalan söylemenin hiçbir haklı gerekçesi 
olamaz.” ifadeleridir. En düşük ortalamaların 
gözlendiği ifadeler ise sırasıyla “Önemli insanları 
pohpohlamak akıllı bir davranıştır.”, “Tedavisi 
mümkün olmayan bir hastalığa yakalananlara acı 
çekmeden ölme hakkı verilmelidir”, “Suçlularla diğer 
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insanlar arasındaki fark suçluların yakalanacak kadar 
aptal olmasıdır.” ve “Dünyada önde olan insanların 
çoğu temiz ve ahlaklı bir hayat yaşar” ifadeleridir. Bu 
bilgiler ışığında tüketicilerin genel olarak ahlaki 

davranışın önemli olduğunu düşündükleri, ancak 
temiz ve ahlaklı bir hayat yaşayarak bazı ideallere 
ulaşılamayacağına inandıkları söylenebilir.  

 

Tablo 3.2. Makyavelizm Ölçeğindeki İfadelerin Ortalamaları 

İfadeler Arit. Ort. A.O.S. 
1.Bir faydası olmadığı sürece kimseye yaptıklarımın gerçek 
nedenini anlatmam. 3,22 10 

2.İnsanları idare etmenin en iyi yolu onlara duymak 
istediklerini söylemektir. 3,01 14 

3.Kişi ancak ahlaken doğru olduğuna inandığı şeyleri 
yapmalıdır. 3,92 2 

4.İnsanların çoğu özünde iyidir. 3,40 9 
5.Bütün insanlar fırsatını bulduğu zaman ortaya koyabileceği 
kötü özelliklere sahiptir. 3,16 11 

6.Dürüstlük her zaman en iyi davranış tarzıdır. 4,20 1 
7.Bir başkasına yalan söylemenin hiçbir haklı gerekçesi 
olamaz. 3,67 4 

8.Genelde insanlar zorlamadıkça sıkı çalışmazlar. 3,50 7 
9.Önemsiz ve dürüst olmak, önemli ve dürüst olmamaktan 
iyidir. 3,51 6 

10.Birisinden sizin için bir şey yapmasını istediğinizde 
etkileyici nedenler söylemek yerine gerçek nedenleri 
söylemek en iyisidir. 

3,90 3 

11.Dünyada önde olan insanların çoğu temiz ve ahlaklı bir 
hayat yaşar. 2,59 17 

12.İnsanlara tamamıyla güvenen kimse bela aramaktadır. 3,08 13 
13.Suçlularla diğer insanlar arasındaki fark suçluların 
yakalanacak kadar aptal olmasıdır. 2,57 18 

14.İnsanların çoğu cesurdur. 2,70 16 
15.Önemli insanları pohpohlamak akıllı bir davranıştır. 2,27 20 
16.Her bakımdan iyi olmak mümkündür. 3,14 12 
17.Her an kandırılabilecek insanların var olduğunu 
düşünmek yanlıştır. 3,48 8 

18.Sınırları aşmadan önde olmak zordur. 3,56 5 
19.Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalananlara acı 
çekmeden ölme hakkı verilmelidir. 2,52 19 

20.Çoğu insan babasının ölümünü, zenginliğini 
kaybetmesinden daha çabuk unutur. 2,91 15 

 

Cevaplayıcıların tüketici etiği ölçeğindeki ifadelere 
verdikleri cevapların ortalamaları Tablo 3.3’te 
gösterilmektedir.  

Tüketiciler bu ölçekteki ifadelerden yalnızca beş 
tanesinde kararsız iken diğer ifadelere 
katılmamaktadırlar. Bu sonuca göre tüketicilerin 
ahlaki tüketim davranışları sergilediği söylenebilir 
ancak bu sonuçta ideal beyanların etkisi de ihmal 
edilmemelidir. Tüm etik araştırmalarında olduğu gibi 
tüketiciler de etik dışı davranışlarda 
bulunabileceklerini kabul etmemektedirler. 
Tüketicilerin kararsız oldukları ifadeler “Bir albümü 
satın almak yerine internetten indirebilirim.”, 
“Videocudan kiraladığım filmi kayıtla 
çoğaltabilirim.”, “Bir bilgisayar programını veya 
oyununu ödeme yapmadan kopyalayabilirim.”, 

“Büyük bir mağazada malın üzerindeki fiyat etiketi 
uygun hallerde değiştirilebilir.” ve “Bir saatten fazla 
mağazadaki giyecekleri deneyip almadan çıkabilirim.”  
ifadeleridir. Bu ifadeler incelendiğinde tüketicilerin 
özellikle telif haklarının söz konusu olduğu 
durumlarda duyarsız davrandıkları ve film, albüm, 
oyun, bilgisayar programı gibi ürünlerin 
kopyalanmasına diğer ifadeler kadar tepkili 
olmadıkları görülmektedir. En çok tepkiyle karşılanan 
ifadeler ise “Paranın üstünü fazla veren kasiyeri 
uyarmam gerekmez.”, “Kaybettiğim bir eşyayı para 
almak için sigorta şirketine çalınmış olarak 
bildirebilirim.”,  “Garson eğer benim lehime yanlış bir 
hesap yapıyorsa onu uyarmayı yeğlemem.” ve “Bir 
otel veya restorandan hatıra olsun diye izinsiz bir 
eşya alabilirim.” ifadeleridir.  
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Tablo 3.3 Tüketici Etiği Ölçeğindeki İfadelerin Ortalamaları 

İfadeler Arit. Ort. A.O.S. 
1.Büyük bir mağazada malın üzerindeki fiyat etiketi uygun 
hallerde değiştirilebilir. 

2,57 4 

2.Malın fiyatı belirsiz ise kasiyere yanıltıcı bilgi verilebilir. 2,10 8 
3.Bir süpermarkette kasaya gitmeden önce bir şişe kola 
içmenin pek de sakıncası yoktur. 

1,91 13 

4.Kusur kullanım hatasından kaynaklandığı halde bir ürünü 
iade edebilirim. 

2,25 6 

5.Bana ait olmayan bir kredi kartını kullanabilirim. 1,91 12 
6.Kaybettiğim bir eşyayı para almak için sigorta şirketine 
çalınmış olarak bildirebilirim. 

1,69 21 

7.Paranın üstünü fazla veren kasiyeri uyarmam gerekmez. 1,65 22 
8.Mağazada birinin hırsızlık yaptığını gördüğüm halde sesimi 
çıkarmayabilirim. 

1,77 18 

9.Düşük fiyat ödemek için çocuğumun yaşını düşük 
gösterebilirim. 

1,79 17 

10.Garson eğer benim lehime yanlış bir hesap yapıyorsa onu 
uyarmayı yeğlemem. 

1,75 20 

11.Süpermarkette kırdığım bir ürün şişesini öylece bırakıp 
çıkabilirim. 

1,86 15 

12.Bir ürünü hediye olmadığı halde hediye geldiğini 
söyleyerek iade edebilirim. 

1,90 14 

13.Bir otel veya restorandan hatıra olsun diye izinsiz bir eşya 
alabilirim. 

1,77 19 

14.Yeni bir araba alırken pazarlıkta doğru olmayan bilgileri 
kullanabilirim. 

1,84 16 

15.Yeni bir eve taşındığımda hala bağlı olan kablolu TV’yi 
ücret ödemeden kullanabilirim. 

1,96 11 

16.Süpermarket veya manavdaki meyveleri tadıp hiçbir şey 
almadan çıkabilirim. 

2,02 10 

17.Bir bilgisayar programının veya oyununu ödeme 
yapmadan kopyalayabilirim. 

2,68 3 

18.Bir albümü satın almak yerine internetten indirebilirim. 3,12 1 
19.Daha önce aldığım bir ürünün indirime girdiğini öğrenince 
iade edebilirim. 

2,04 9 

20.Ürünü denedikten sonra sebepsiz yere iade edebilirim.  2,10 7 
21.Bir saatten fazla mağazadaki giyecekleri deneyip almadan 
çıkabilirim. 

2,50 5 

22.Videocudan kiraladığım filmi kayıtla çoğaltabilirim. 2,70 2 

 

Araştırmada cevaplayıcıların Makyavelist eğilimleri 
ile tüketici davranışları açısından etik anlayışları iki 
farklı ölçek ile belirlenmiştir. Makyavelist eğilimleri 
ile etik anlayışları arasında ilişkinin varlığı Pearson 

korelasyon analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. 
Korelasyon analizi sonuçları Tablo 3.4’te 
gösterilmektedir.  

 

Tablo 3.4 Makyavelist Eğilim Etik Anlayış Korelasyon Tablosu 

 Makyavelist eğilim Etik anlayış 
Makyav. Eğil.    Pearson korelasyon 
                                  Anlamlılık 
                                  Birim sayısı 

1 
 
397 

0,324** 
0,000 
397 

Etik anlayış        Pearson korelasyon 
                                  Anlamlılık 
                                  Birim sayısı 

0,324** 

0,000 
397 

1 
 
397 

 

Makyavelist eğilim ile etik anlayış arasındaki ilişki 
0,01 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlıdır. İki değişken arasında zayıf pozitif ilişki 
vardır. Yani tüketicilerin Makyavelist eğilimleri 
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arttıkça etik dışı davranma eğilimleri artmakla birlikte 
bu birlikte artışın gücü zayıftır. Bu sonuçta 
tüketicilerin etik anlayışlarına ilişkin beyanlarında 
olanı değil, olması gerekeni belirtme kaygısının 
etkisinin olduğu düşünülmektedir. Cevapların ideal 
etik davranışa göre verildiği tahmin edilmektedir. 

Korelasyon analizi sonuçlarını daha anlaşılır kılmak 
için cevaplayıcılar Makyavelizm ile ilgili ifadelere 
verdikleri ortalamalar baz alınarak gruplara ayrılmış 
ve bu grupların davranışlarının etik düzeylerinin 

farklılaşıp farklılaşmadığına tek yönlü varyans analizi 
ile bakılmıştır. Makyavelizm ölçeği ortalamaları 
2,5’ten küçük olan cevaplayıcılar birinci grup, 3,5’ten 
küçük olan cevaplayıcılar ikinci grup, 3,5’ten büyük 
olan cevaplayıcılar ise üçüncü grup olarak 
adlandırılmıştır. Grupların etik anlayışları arasında 
anlamlı farklılık vardır (p=0,000<0,05). Gruplar 
arasındaki farkları gösteren Sheffe testi sonuçları 
Tablo 3.5’te görülmektedir. Tüketicilerin Makyavelist 
eğilimleri arttıkça etik davranma eğilimleri 
azalmaktadır.  

 

Tablo 3.5 Makyavelizm Eğilimi/ Etik Anlayış Sheffe Testi Sonuçları 

Bağımlı değ.                      Mak. Eği.   
Mak. Eği. 

Ortalama 
farkı 

Standart 
hata 

Anlamlılık 

Etik Anlayış       1. grup         2.grup 

                                                3. grup 

-,3878* 

-,8066* 

0,08119 

0,23908 

0,000 

0,004 

 

Tüketicilerin Makyavelist eğilimlerinin demografik 
özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü 
varyans analizi ve bağımsız iki grup için t-testi ile 
analiz edilmiştir. Cevaplayıcıların cinsiyetlerine göre 
Makyavelist eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek için yapılan t-testi sonucunda istatistiksel 
olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (t=-4,026; 
p=0,000<0,05). Kadınlar erkeklere göre daha az 
Makyavelist eğilim göstermektedirler. Bu sonuçta 
kadınların ve erkeklerin hayattaki beklentilerinin 
farklılığının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 
kadınların toplumsal kural ve kaygılara erkeklerden 
daha duyarlı olmalarının da sonucu etkilediğine 
inanılmaktadır.  

Cevaplayıcıların yaşlarına göre Makyavelist 
eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığına tek yönlü 
varyans analizi ile bakılmış; istatistiksel olarak 
anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p=0,037<0,05). 
Ancak Sheffe testi sonuçları hangi gruplar arasında 
anlamlı fark olduğunu göstermemektedir.  

Cevaplayıcıların medeni hallerine göre Makyavelist 
eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığına tek yönlü 
varyans analizi ile bakılmış; istatistiksel olarak 
anlamlı farklılığın var olduğu tespit edilmiştir 
(p=0,021<0,05). Hangi gruplar arasında fark olduğu 
Sheffe testi ile belirlenmiştir. Sonuçlar Tablo 3.6’da 
gösterilmektedir.  

 

Tablo 3.6 Makyavelist Eğilim/Medeni Durum Sheffe Testi 

Bağımlı değ.                      Med. Dur.   
Med. Dur. 

Ortalama farkı Standart 
hata 

Anlamlılık 

Makyavelist eğilim    Evli           Bekar 

                                                       Dul 

                                                Boşanmış 

-0,1214* 

0,0217 

-0,0593 

0,03940 

0,14820 

0,15969 

0,024 

0,999 

0,987 

 

Evli cevaplayıcılar bekar cevaplayıcılara göre daha az 
Makyavelist eğilim göstermektedir. Bu sonuç da 
literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Bu 
sonuçta evli tüketicilerin hayat aşamalarından birini 
daha aşmış olmalarından dolayı kaygılarının 
azalmasının etkisinin olduğu düşünülmektedir. 

Cevaplayıcıların eğitim durumlarına göre Makyavelist 
eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü 

varyans analizi ile test edilmiş; istatistiksel olarak 
anlamlı fark tespit edilememiştir (p=0,228>0,05).   

Cevaplayıcıların mesleklerine göre Makyavelist 
eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü 
varyans analizi ile test edilmiş; istatistiksel olarak 
anlamlı fark tespit edilmiştir (p=0,000<0,05). Hangi 
gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu Sheffe testi 
ile belirlenmiştir. Sonuçlar Tablo 3.7’de 
gösterilmektedir.  
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Tablo 3.7 Makyavelist Eğilim/Meslek Sheffe Testi 

Bağımlı değ.                    Meslek   
Meslek 

Ortalama 
farkı 

Standart 
hata 

Anlamlılık 

Makyavelist eğilim       İşçi             İşsiz 
                                               Ev hanımı 
                                                    Memur 
                                                      Esnaf 
                                               Serb. Mes. 
                                               San./Tücc. 
                                                    Emekli 
                                                   Öğrenci 
                                              Öz. Sek. Ç. 
                                                       Diğer   
 

-,1510 
-,0917 
-,2216 
-,4007 
-,6326* 

-,2766 
-,1535 
-,2590 
-,3821 
-,2442 

0,11102 
0,08052 
0,07161 
0,09713 
0,13240 
0,17722 
0,09481 
0,07435 
0,09016 
0,09098 

0,997 
0,999 
0,480 
0,078 
0,013 
0,992 
0,989 
0,280 
0,060 
0,705 

 

Serbest meslek erbabı cevaplayıcılar işçi 
cevaplayıcılardan daha yüksek Makyavelizm eğilimi 
göstermektedirler. Bu durum iki grubun gelirleri 
dikkate alındığında çelişkili gibi görünmekle beraber 
yaşam kalitesinin yükselmesinin zaman zaman 
Makyavelist eğilimi de artırabileceği 
düşünülmektedir.  

Cevaplayıcıların gelirlerine göre Makyavelist 
eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü 
varyans analizi ile test edilmiş; istatistiksel olarak 
anlamlı fark tespit edilememiştir (p=0,097>0,05).  

Cevaplayıcıların etik anlayışlarının cinsiyetlerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız iki grup için t-testi 
ile analiz edilmiş; istatistiksel olarak anlamlı fark 
tespit edilmiştir (t=-2,236; p=0,026<0,05). Kadın 
tüketiciler tüketim davranışlarında erkeklerden daha 
etik hareket etmektedirler. Bu sonuç Makyavelist 
eğilimleri arasındaki farkla da örtüşmektedir.  

Cevaplayıcıların yaşlarına göre etik anlayışlarının 
farklılaşıp farklılaşmadığına tek yönlü varyans analizi 
ile bakılmış; istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 
tespit edilmiştir (p=0,503>0,05).  

Cevaplayıcıların medeni hallerine göre etik 
anlayışlarının farklılaşıp farklılaşmadığına tek yönlü 
varyans analizi ile bakılmış; istatistiksel olarak 
anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir 
(p=0,805>0,05). Cevaplayıcıların eğitim durumlarına 
göre etik anlayışlarının farklılaşıp farklılaşmadığı tek 
yönlü varyans analizi ile test edilmiş; istatistiksel 
olarak anlamlı fark tespit edilememiştir 
(p=0,116>0,05). 

Cevaplayıcıların mesleklerine göre etik anlayışlarının 
farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile 
test edilmiş; istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 
edilememiştir (p=0,084>0,05).  

Cevaplayıcıların gelirlerine göre etik anlayışlarının 
farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile 
test edilmiş; istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 
edilememiştir (p=0,419>0,05).  

Demografik özelliklere göre etik anlayışların çok az 
özellikte anlamlı farklılık göstermesinin nedeninin 

tüketicilerin bu ifadelerde ideal beyanlarda 
bulunmaları olduğu düşünülmektedir.  

Literatürde tüketici etiği ile ilgili çalışmalar gözden 
geçirildiğinde tüketicilerin tutumları üzerinde 
durulduğu ancak tüketicilerin hizmet aldıkları işletme 
sahiplerinin görüşlerinin ihmal edildiği görülmektedir. 
Oysa pazarlama ahlakı ile ilgili çalışmalarda işletme 
sahipleri ve çalışanlarının tutumlarının etik olup 
olmadığının değerlendirmesini tüketicilerin yaptığı 
gözlenmektedir. Bu çalışmada bu ikilemin üstesinden 
gelebilmek için tüketicilerin değerlendirmelerinin yanı 
sıra hizmet aldıkları işletme sahiplerinin 
müşterilerinin davranışlarını etik açıdan 
değerlendirmelerine de yer verilmiştir. Bu amaçla 
Tokat il merkezinde hizmet veren küçük işletme 
sahiplerinden maksimum çeşitlik örneklemesi ile 
belirlenen 25 kişiyle yarı yapılandırılmış mülakat 
yapılmıştır. Mülakatta öncelikle işletme sahiplerinin 
müşterilerinin davranışlarını etik olarak nasıl 
değerlendirdikleri sorulmuş, daha sonra anket 
formunda tüketici etiği ile ilgili ifadelerden 
faydalanılarak daha detaylı bilgi toplamaya 
çalışılmıştır. Tüketicilerle yapılan anket sonuçlarıyla 
şekillenen beklentilerin aksine küçük işletme 
sahiplerinin tüketicilerin yeterince etik 
davranmadıklarını düşündükleri tespit edilmiştir. 
İşletme sahiplerinin etik olmadığını düşündükleri 
tüketici davranışlarının başında şunlar gelmektedir: 

-Kusur kullanım hatasından kaynaklandığı halde 
ürünü iade etmek isteme 

-Ürün iade süresi dolduğu halde veya tekrar satılamaz 
hale getirildikten sonra ürünü iade etmek isteme 

-Fiyat itirazı 

-Mağaza içerisinde ürüne zarar verildiğinde bedelini 
ödemeden mağazayı terk etme 

-Hırsızlık 

-Ürün tükenmek üzere iken iade etmek isteme 

-Başka bir mağazadan alınan markalı ürünü o 
mağazadan alınmış gibi iade etmek isteme 

-Ürünü mağaza içerisinde kullanıp satın almadan 
ayrılma 
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-Mağaza içerisinde çok fazla ürün deneyip satın 
almadan ayrılma 

-Fiyat müşteri lehine yanlış hesaplandığında 
uyarmama 

-Mağaza içerisinde diğer müşterileri rahatsız edecek 
davranışlarda bulunma 

-Kişiye özel hazırlanmış ürünlerde ürünü teslim 
almama 

-Veresiye satışlarda ürün bedelini vaat edilen süre 
içerisinde ödememe 

-Satın alınan ürüne zarar verildikten sonra yenisi ile 
değiştirmek isteme 

-Takasla yapılan alışverişlerde pazarlıkta yanlış 
bilgiler verme 

-Hizmet işletmelerinde hizmeti tüketip bedelini 
ödememe 

-Süpermarketlerde kasaya gitmeden önce ürünü 
tüketip bedelini ödemeden ayrılma 

-Ürün üzerindeki fiyat etiketini kendi lehine 
değiştirme 

-Sigorta kapsamında olmayan durumlar için sigorta 
acentesine başvurma 

-Başka bir mağazadan satın alınan ürünü hediye 
geldiğini ifade ederek değiştirmek isteme 

Mülakatlardan elde edilen bilgiler ışığında 
tüketicilerin yeterince etik davranmadıkları ancak 
yapılan anketlerde ideal beyanlarda bulundukları 
düşünülmektedir. Pazarlama faaliyetlerinde hizmet 
alan ile hizmet verenin arasındaki güven, ilişkinin 
devamlılığının garantörü olduğundan her iki tarafın da 
karşılıklı etik davranmaları gerekmektedir. Ancak 
çalışmanın iki bölümünün sonuçları birlikte 
düşünüldüğünde tüketicilerin beyan ettikleri kadar etik 
davranmadıkları görülmektedir. Bu durum 
aralarındaki ilişkiyi sarsacak ve her iki tarafın da 
memnuniyetine zarar verecektir.  

Sonuç ve Öneriler 

Pazarlamada etiksel konulara olan ilginin giderek 
artmasına rağmen pazarlama etiği ve tüketici etiği 
çalışmalarının niceliklerine bakıldığında dengenin 
pazarlama etiği çalışmaları yönünde değiştiği 
görülmektedir. Bu konuda önemli bir eksiklik de 
pazarlama etiği çalışmalarında tüketicilerin işletmeleri 
etik açıdan değerlendirmelerine fırsat verilirken, 
tüketici etiği çalışmalarında tüketicilerden kendi 
kendilerini değerlendirmelerinin istenmesidir. 
Tüketiciler tüm etiksel çalışmalarda olduğu gibi olanı 
değil, ahlaki açıdan olması gerekeni beyanlarına 
yansıtmaktadırlar. Bu durum objektif bir 
değerlendirme yapmayı da engellemektedir.  

Bu çalışmada Tokat il merkezinde ikamet eden 
tüketicilerin etik anlayışları ve bu anlayışlarının 
Makyavelist eğilimleri ile ilişkisi incelenmiştir. Bunun 
yanında Makyavelist eğilimin ve etik dışı davranış 
eğiliminin çeşitli demografik özelliklere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı üzerinde durulmuştur. 
Araştırmanın objektifliğini sağlamak adına 
araştırmada sadece tüketicilerin görüşlerine değil, 
tüketicilerin mal ve hizmet aldığı küçük işletme 
sahiplerinin görüşlerine de yer verilmiştir.  

Tüketiciler genel olarak ahlaki davranışın önemli 
olduğunu düşünmekte, ancak temiz ve ahlaklı bir 
hayat yaşayarak bazı ideallere ulaşılamayacağına 
inanmaktadırlar.  

Tüketicilerin etik davranış ile ilgili beyanları 
incelendiğinde genel olarak alışverişlerinde etik 
ilkelere uygun davrandıkları gözlenmektedir. Bununla 
birlikte telif haklarının söz konusu olduğu durumlarda 
yeterince duyarlı davranmadıkları dikkat çekmektedir.  

Araştırmanın bulguları Makyavelist eğilim ile etik 
davranış arasında zayıf pozitif ilişki olduğunu 
göstermektedir. Makyavelizm eğilimi yüksek olan 
tüketiciler daha az etik kaygılara sahiptir. Bu sonuç 
literatürle paralellik göstermektedir. İlişkinin 
zayıflığının tüketicilerin tüketici etiği ölçeğindeki 
ifadelere ideal cevaplar vermesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

Kadın cevaplayıcıların erkek cevaplayıcılardan daha 
az Makyavelist oldukları ve alışverişlerinde daha etik 
davrandıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçta kadınların 
ve erkeklerin hayattaki beklentilerinin farklılığının 
etkisinin olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kadınların 
toplumsal kural ve kaygılara erkeklerden daha duyarlı 
olmalarının da sonucu etkilediğine inanılmaktadır. 

Evli cevaplayıcılar bekar cevaplayıcılara göre daha az 
Makyavelist eğilim göstermektedir. Bu sonuç da 
literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Bu 
sonuçta evli tüketicilerin hayat aşamalarından birini 
daha aşmış olmalarından dolayı kaygılarının 
azalmasının etkisinin olduğu düşünülmektedir. 

Tüketici etiği ile ilgili çalışmalarda hizmet verenlerin 
görüşlerine yer verilmemesinden kaynaklanan boşluğu 
doldurmak için küçük işletme sahipleri ile mülakatlar 
yapılmıştır. Mülakatlar sonucunda tüketicilerin etik 
olmayan davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Bu 
durum tüketicilerin beyanlarıyla çelişmektedir. 
Taraflar arasındaki ilişkinin devamlılığı her iki tarafın 
da etik kurallar çerçevesinde hareket etmesine 
bağlıdır. 

Çalışma tek bir ili kapsadığından farklı illerde 
yapılacak çalışmaların farklı sonuçlar vereceği 
düşünülmektedir. Ayrıca literatürde tüketici etiği ile 
ilgili çalışmalarda işletme sahipleri ve çalışanlarının 
değerlendirmeleri üzerinde durulması önemli bir 
boşluğu dolduracak ve daha objektif sonuçlara 
ulaşılacaktır. Pazarlama etiği ile tüketici etiğini bir 
arada inceleyen çalışmaların tarafların arasındaki 
ilişkinin devamlılığını sağlamada etkili olacağı gibi 
toplumda pazarlama kavramına ilişkin algıları da 
olumlu yönde değiştirebileceği düşünülmektedir. 
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Özet: Son yirmi yılda, internet kullanıcılarının sayısının hızla artması, birçok endüstri dalında faaliyet gösteren 
geleneksel perakendecilerin internet temelli iş süreçlerini kullanmaya başlamasını sağlamıştır. Tüketiciler; gizlilik 
ve güvenilirlik gibi, sanal alışveriş aktivitelerinin sosyal eleştirisini arttırıcı rol oynayan etik sorunlar yaşamaktadır. 
Dolayısıyla, sanal pazarlama kararlarının birçoğunda etik unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü etik 
olmayan organizasyonlar hızla bir şekilde müşteri kaybetmektedir. Bu yüzden, son yıllarda tüketicilerin sanal 
alışveriş etiği hakkındaki görüşleri akademisyenler ve uygulayıcılar için ön plana çıkmaktadır.   

Literatürde, perakende etiği ile ilgili birçok çalışma yapılmış olmasına karşın, sanal alışveriş etiği hakkında yapılmış 
çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; sanal perakendecilerin müşteriler tarafından algılanan etik 
tutum ve davranışları ile müşteri güveni, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati arasındaki ilişkileri araştırarak 
literatüre katkıda bulunmaktır. Araştırma verileri, bu konuda yapılan çalışmalardan elde edilen anket ile kartopu 
örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılan sanal alışveriş müşterilerinden toplanmış ve analiz edilmiştir. Araştırma 
değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Elde edilen bulguların uygulamaya katkısı tartışılmış ve gelecek 
araştırmalar için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Etik, İnternet, Perakendecilik, Memnuniyet, Güven, Sadakat 

 

THE EFFECTS OF ONLINE RETAILING ETHICS ON CONSUMER BEHAVIORS 
 

Abstract: In the last two decades, as the total number of Internet users has increased rapidly, Internet based business 
processes have been introduced by conventionally operated retailers of many industries. Consumers experience 
some ethical issues such as privacy, and transaction security, attracting societal criticisms of online shopping 
activities. Therefore, ethical considerations should be involved in many marketing decisions of e-tailers, since 
unethical organizations lose their customers promptly. Hence, in recent years, consumers’ concerns regarding ethics 
of online shopping have become a matter of primary importance for both academics and practitioners. 

Although many researchers have focused on conventional retailing ethics, there are a few studies regarding ethical 
issues in e-tailing. The aim of this study was to contribute to the literature by finding out relationships between 
customers’ perceptions about ethics of e-tailers and customers’ trust in, satisfaction with, and loyalty to the e-tailers. 
The data collected from a sample of online consumers using snowball technique via a structured questionnaire 
derived from the literature was analyzed. Significant relationships have been found between the constructs. 
Implications and future research issues will be discussed. 
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Giriş 

20. yüzyılın en büyük buluşlarından biri olan internet, 
günümüzde, yaşamın birçok alanında kullanılmaya 
başlamış, günlük hayatın ve iş yaşamının 
vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Dünyada, 
internet kullanıcılarının sayısı 2008 yılının Haziran ayı 
verilerine göre, 1.463.632.361 kişiye ulaşmıştır 
(Nielsen-Netratings, 2008). Ülkemizde ise bu rakam 

2005 yılında 14 milyon kişiye ulaşmıştır (Mestçi, 
2005). 

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla, tüketicilere 
daha fazla bilgi, kullanım kolaylığı ve kontrol gibi 
faydalar sağlayan internet sitesi tabanlı e-
perakendecilerin sayısında da önemli bir artış 
gözlemlenmektedir (Liu ve Goodhue, 2008; Tsai ve 
diğerleri 2006). Yaşanılan bazı olumsuzluklara 
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rağmen sanal alışveriş harcamaları artış göstermekte 
(Wolfinbarger ve Gilly, 2003) ve müşterilerin e-
perakendeciliğe karşı tutumları olumlu bir hale 
gelmektedir. (Lohse ve diğerleri, 2000). Bu eğilimler, 
elektronik ticaretin, geleneksel alışveriş kanallarına 
önemli bir alternatif olarak ortaya çıktığının bir 
göstergesidir (Pavlou ve Gefen, 2004). 

E-perakendecilerin sayısındaki artış, internet 
üzerinden alışveriş yapan müşterilere daha fazla 
seçenek sunmaktadır. Dolayısıyla rekabet artmakta ve 
e-perakendeciler için müşterilerini elde tutmak çok 
daha önemli bir hale gelmektedir (Reichheld ve 
Schefter, 2000). E-perakendecilerin de geleneksel 
perakendeciler gibi yeni müşteriler elde etmeleri ve 
varolan müşterilerini elde tutmaları kolay değildir 
(Tsai ve diğerleri, 2006:448). Özellikle algılanan risk 
kavramı, tüketicilerin alışveriş için interneti tercih 
etmelerini ve müşteri sadakati oluşumunu engelleyen 
unsurların başında gelmektedir (Rust ve diğerleri, 
2002). Bu yüzden, e-perakendecileri ziyaret eden 
kişileri sadık birer müşteriye dönüştürmek için, güven 
yaratmak ve bu güveni onlara aktarmak büyük önem 
taşımaktadır. (Schlosser ve diğerleri, 2006).  

E-perakendecilik konusunda yapılan çalışmalarda 
daha çok hizmet kalitesi ve değer kavramlarının 
müşteri sadakati ile ilişkisi araştırılmıştır  (Yang ve 
Peterson, 2004; Wolfinbarger ve Gilly, 2003). Oysa 
müşterilerin e-perakendecilerden alışveriş yapma 
kararı vermelerinde ve sadık birer müşteri 
olmalarında, etik ve güven kavramları da büyük önem 
taşımaktadır (Ribbink ve diğerleri, 2004; Kelly ve 
Rowland, 2000). Türkiye’de internet kullanıcılarının 
büyük çoğunluğunun internetten alışveriş yapmama 
nedeninin, sanal alışverişin çok güvensiz olduğunu 
düşünmeleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda 
(Lightner ve diğerleri, 2002), etik ve güven 
kavramlarının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

Müşterilerin e-perakendecilik etiğine dair 
beklentilerinde gözlenen artışa rağmen (Kimery ve 
McCord, 2006), e-perakendecilik etiği pazarlama 
literatüründe yeterince araştırılmamış bir konudur 
(Roman, 2007). Sanal alışveriş etiği, bazı 
araştırmacılar tarafından (Bush ve diğerleri, 2000; 
Pollach, 2005) kavramsallaştırılmaya çalışılmışsa da, 
e-perakendecilik etiğini ölçmeye yönelik az sayıda 
çalışma (Roman, 2007; Miyazaki ve Fernandez, 2001)  
bulunmaktadır. Ayrıca, yapılan literatür taramasında, 
Türkiye’de e-perakendecilik etiği ile ilgili 
gerçekleştirilen akademik bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu çalışmanın, bu konuda yer alan 
boşluğu doldurduğu düşünülmektedir. Ayrıca, kültürel 
farklılıkların etik algısı üzerinde etkisi bulunmaktadır 
(Pires ve Stanton, 2002; Vitell ve diğerleri, 1993). Bu 
yüzden, çalışmada, Roman (2007) tarafından 
İspanya’da geliştirilmiş olan e-perakendecilik etiği 
ölçeğinin, Türkiye’de uygulanmasının, pazarlama 
literatürüne katkıda bulunduğu ve çalışmanın önemini 
artırdığı düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın temel amacı, müşterilerin, alışveriş 
yaptıkları e-perakendecilere yönelik etik algıları, 

algılanan güven, müşteri memnuniyeti ve müşteri 
sadakati kavramları arasındaki ilişkilerin ortaya 
konulmasıdır.  İlk bölümde, pazarlama etiği ve e-
perakendecilik etiği kavramları ile ilgili literatüre yer 
verilmektedir. İkinci bölümde, araştırma değişkenleri 
arasındaki ilişkiler ve kavramsal araştırma modeli 
anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde araştırmanın 
yöntemi ve bulgulara yer verilmekte ve son olarak 
dördüncü bölümde sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

 E-Perakendecilik Etiği 

Aristo’nun ahlak felsefesine göre etik,  insan 
davranışlarının doğruluğu ve yanlışlığını 
değerlendiren bir olgudur (Gaski, 1999). Etik, “iyi 
nedir?” sorusuna yanıt aramakta (Pires ve Stanton, 
2002), fakat bu sorunun evrensel bir cevabı 
bulunmamaktadır (Fisher ve diğerleri, 1999). 

Ferrel (2001)’e göre pazarlama etiği, pazarlama 
uygulamacılarının uymak zorunda olduğu kanun ve 
düzenlemelerin ötesinde bir kavramı ifade etmektedir 
(aktaran, Sereikienë, 2005). Pazarlama etiği; 
pazarlama kararlarına, uygulamalarına ve 
davranışlarına uyarlanabilir ahlaki yargılar olarak 
tanımlanmaktadır (Gaski, 1999). Pazarlama alanında 
artan etik sorunlar (Vitell ve Ho, 1997) ve tüketicilerin 
etik konusunda daha duyarlı hale gelmesi sonucunda 
pazarlama etiği ve etik karar verme konusunda birçok 
araştırma yapılmıştır (Hunt ve Vitell, 1993; Ferrell, 
Gresham and Fraedrich, 1989; Hunt ve Vitell, 1986; 
Ferrell ve Gresham, 1985). 

İnternet, etik olmayan davranışlar için yepyeni bir 
ortam sunmaktadır (Freestone and Mitchell, 2004; p. 
126) ve herhangi bir ilişkiye, dolayısıyla müşteri-
firma ilişkisine zarar vermenin en kolay yolu etik 
kuralları çiğnemektir (Fisher ve diğerleri,1999:157). 
E-pazarlamanın fiziksel kanıtlardan yoksun oluşu, e-
perakendecilerin geleneksel perakendecilere kıyasla 
etik olmayan davranışlar sergilemelerini 
kolaylaştırmaktadır. 

 E-perakendecilik etiği; e-perakendecilerin, 
müşterilerine güven verici, adil ve dürüst bir şekilde 
davranmaları ve onların çıkarlarını korumaları 
konusunda duydukları sorumluluk olarak 
tanımlanmaktadır (Roman, 2007:134). E-
perakendeciliğin başlıca etik kıstasları; güvenlik, 
gizlilik, aldatıcılık ve söz verilen şeylerin yerine 
getirilmesidir. Gizlilik, müşterilere ait kişisel 
bilgilerinin toplanması ve bu bilgilerin nasıl 
kullanıldığı ile ilgilidir (Roman ve Cuestas, 2008) ve 
e-perakendecilik etiği ile ilgili yapılmış olan 
çalışmaların çoğu gizlilik unsurunu ele almaktadır 
(Franzak ve diğerleri, 2001; Caudill ve Murphy, 
2000). Güvenlik, kredi kartı ve finansal bilgilerin 
korunması ile ilgili bir etik unsurdur (Bart ve 
diğerleri,2005:135). Aldatıcılık ise, e-perakendecilerin 
tüketicileri aldatıcı davranışlarda bulunarak onları 
kandırmasını ifade etmektedir. Son olarak yerine 
getirme unsuru, e-perakendecilerin söz verdikleri 
hizmeti yerinde, zamanında ve söz verdikleri biçimde 
yerine getirmelerini ifade etmektedir (Roman, 2007). 
Tüm etik kriterlerin hem firmaya hem de müşterilere 
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aynı anda fayda sağlayacağı (Abela ve Murphy, 2008) 
göz önünde bulundurulmalı ve firmaların uzun 
dönemli başarılar elde etmelerinde büyük rol 
oynayacağı unutulmamalıdır (Fisher ve 
diğerleri,1999:157). 

2. Değişkenler Arasındaki İlişkiler ve Araştırma 
Modeli 

2.1. Etik ve Güven  

Güven; bir kişi ya da firmanın, ekonomik ortaklık ya 
da ekonomik değişim ilişkisi içinde bulunduğu bir 
kişiden ya da firmadan etik kurallara uygun davranış 
beklentisidir (Hosmer, 1995:399). Dolayısıyla, etik 
davranış ile güven kavramları iç içe geçmiş 
kavramlardır ve güven yaratabilmek etik davranışı 
gerekli kılmaktadır (Rao ve Singhapakdi, 1997). 
Yapılan araştırmalar (Selnes, 1998; Pollach, 2005) 
güvenlik, gizlilik ve emniyet gibi etik unsurların, e-
ticarette müşterinin algıladığı güven unsurunun önceli 
olduğunu göstermektedir.  Yukarıda değinilen 
bilgilere dayanılarak araştırmanın ilk hipotezi 
oluşturulmuştur: 

1H = Müşterilerin e-perakendeci etiğine ait algı 

düzeyi ile algılanan güven arasında pozitif yönlü bir 
ilişki vardır. 

2.2. Güven ve Memnuniyet 

Güven, müşteriler ile geleceğe dayalı ilişkiler kurmak 
için gerekli olan ve firmanın odak noktasını ilişkilerin 
devamlılığı üzerine taşıyan temel değişkenlerden 
biridir (Chiou ve Droge, 2006:617). Yapılan 
araştırmalar, algılanan güvenin, müşteri 
memnuniyetini olumlu yönde etkilediğini 
göstermektedir (Chiou ve Droge, 2006; Harris ve 
Goode, 2004; Chiou, 2004; Morgan ve Hunt, 1994). 
Yukarıdaki bilgiler ışığında, algılanan güven ile 
müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ölçmek 
amacıyla aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur:  

H2a= Müşterilerin algıladıkları güven ile müşteri 
memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

2.3. Etik ve Memnuniyet  

İnternet üzerinden satış yapan firmaların internet 
sitelerindeki etik unsurlar arttıkça, müşterilerin satılan 
ürün ya da hizmet hakkındaki beklentileri de daha 
gerçekçi olmakta ve beklentiler ile ürün ve hizmet 
performansı arasındaki farklılıklar en aza 
indirgenmektedir. Bu durum müşteri memnuniyeti 
yaratarak, firmalara fayda sağlamaktadır (Roman, 
2007:140). E-perakendecilik etiği ile ilgili yapılan 
birçok araştırma, güvenlik ve güvenilirlik gibi etik 
unsurların müşteri memnuniyetini olumlu yönde 
etkilediğini göstermektedir (Roman, 2007; 
Wolfinbarger ve Gilly, 2003; Yoo ve Donthu 2001). 
Sonuç olarak, etik davranış müşteri memnuniyeti 
yaratmakta ve firmaların uzun dönemli başarılar elde 
etmelerini sağlamaktadır (Fisher ve 
diğerleri,1999:157). Etiğin güven ile ilişkisi de göz 
önünde bulundurulduğunda, etiğin memnuniyet 

üzerindeki etkisinin güven aracılığıyla ortaya çıktığı 
varsayılarak aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur: 

H2b= Müşterilerin e-perakendeci etiğine ait algı düzeyi 
ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki güven 
aracılığı ile ortaya çıkmaktadır. 

2.4. Memnuniyet ve Sadakat 

Müşteri memnuniyeti, müşteri sadakatini belirleyen 
temel unsurlardan biridir (Chiou ve Droge, 2006; 
Chiou, 2004; Zeithaml ve diğerleri, 1996). Yapılan 
araştırmalar, bir firmanın sunduğu ürün veya 
hizmetten memnun olan müşterilerin, o firmadan 
tekrar satın alma ve firmanın sadık müşterisi olma 
eğiliminde olduğunu göstermektedir (Anderson ve 
Srinivasan, 2003; Szymanski ve Henard, 2001). 

E-perakendecilik ve e-ticaret alanlarında da, müşteri 
memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde olumlu 
etkileri olduğunu gösteren birçok çalışma 
bulunmaktadır (Tsai ve diğerleri, 2006; Devaraj ve 
diğerleri, 2002; Szymanski ve Hise, 2000). Ayrıca, 
müşteri memnuniyetinin, internet üzerinden 
gerçekleşen alışverişlerde, geleneksel alışverişlere 
oranla sadakat üzerinde daha fazla etkisi 
bulunmaktadır (Shankar ve diğerleri, 2000). 
Dolayısıyla, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati 
arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki hipotez 
oluşturulmuştur: 

H3a = Müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati 
arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

2.5.Güven ve Sadakat 

İnternet üzerinden satış yapan firmaların, müşteri 
sadakati elde edebilmek için, alışveriş deneyimi 
sırasında müşterilerine güven sağlamaları 
gerekmektedir (Schneiderman, 2000). Yapılan 
araştırmalar, güven unsurunun müşteri sadakati 
üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğunu 
göstermektedir (Chiou ve Droge 2006; Tsai ve 
diğerleri, 2006; Chiou, 2004; Chaudhuri ve 
Holdbrook, 2001). Güvenin memnuniyet ile ilişkisi de 
göz önünde bulundurulduğunda, güvenin sadakat 
üzerindeki etkisinin memnuniyet aracılığıyla ortaya 
çıktığı varsayılmıştır. Bu bilgiler ışığında, algılanan 
güven ve müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi ölçmek 
amacıyla aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur:  

H3b= Müşterilerin algıladıkları güven ile müşteri 
sadakati arasındaki ilişki memnuniyeti aracılığı ile 
ortaya çıkmaktadır. 

2.5. Etik ve Sadakat 

Etik ve müşteri sadakati üzerine yapılan araştırmalar, 
tüketicilerin güvendikleri hizmet sağlayıcılarından 
alışveriş yapmayı tercih ettiklerini ve internet 
üzerinden satış yapan firmaların internet sitelerinde 
algılanan gizlilik, güvenlik gibi etik unsurların 
tüketicileri tekrarlı satın almaya yönlendirdiğini 
göstermektedir (Chiou, 2004; Miyazaki ve Fernandez, 
2000). Özellikle güven unsuru ile ilgili algılanan fayda 
internet üzerinden alışveriş yapan tüketiciler için 
büyük önem taşımakta ve müşteri sadakatini olumlu 
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yönde etkilemektedir (Yen ve Gwinner, 2003:485). 
Dolayısıyla, müşterilerin e-perakendecilik etiği algısı 
ve müşteri sadakati arasındaki ilişki olduğu açıktır. 
Ancak etik ile güven ve etik ile memnuniyet 
arasındaki ilişkiler dikkate alındığında etik ile sadakat 
arasındaki ilişkinin güven ve memnuniyet ara 
değişkenleri ile ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. 
Bu bilgilere dayanılarak aşağıdaki iki hipotez 
oluşturulmuştur: 

H4a = Müşterilerin e-perakendeci etiği algısı ile 
müşteri sadakati arasındaki ilişki güven aracılığı ile 
ortaya çıkmaktadır. 

H4b= Müşterilerin e-perakendeci etiği algısı ile müşteri 
sadakati arasındaki ilişki memnuniyet aracılığı ile 
ortaya çıkmaktadır. 
E-perakendecilik etiği, algılanan güven, müşteri 
memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramları 
arasındaki ilişkilerden yola çıkılarak hazırlanan 
kavramsal araştırma modeli Şekil 1’de 
gösterilmektedir.  

 

Şekil 1. Kavramsal Araştırma Modeli 

 

 

3. Araştırmanın Yöntemi ve Bulgular 

3.1. Veri Toplama Yöntemi ve Örnekleme 

Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak, “anket 
yöntemi” kullanılmıştır. Anket formu, katılımcılara 
internet üzerinden ulaştırılmış ve veriler internet 
üzerinden toplanmıştır. Bu yöntem, potansiyel 
katılımcıların niteliklerini belirlemek  (Tsai ve Huang, 
2007) dolayısıyla internet üzerinden alışveriş yapan 
tüketicilere ulaşmak için etkili bir yöntemdir (Roman, 
2007). Araştırmanın ana kütlesini son 4 ay içerisinde 
internet üzerinden alışveriş yapan tüketiciler 
oluşturmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalara 
dayanılarak (Roman 2007, Freestone ve Mitchell, 
2004) anket formu 2008 yılının Temmuz ayında, 
kolayda örnekleme yolu ile belirlenen 30 kişiye 

gönderilmiştir.  Cevaplayıcılardan eğer son 4 ay içinde 
internet üzerinden alışveriş yaptılarsa, soruları son 
alışveriş yaptıkları siteyi göz önünde bulundurarak 
cevaplandırmaları ve anketin bulunduğu bağlantı 
sayfasının adresini bu kıstası sağlayabileceklerini 
düşündükleri potansiyel katılımcılara göndermeleri 
istenmiştir. Böylece kartopu yöntemi kullanılarak 206 
tüketiciye ulaşılmış ve bu tüketicilerin verdikleri 
cevaplardan elde edilen veriler analiz edilmiştir. 
Doğrulayıcı faktör analizinin sağlıklı sonuçlar 
verebilmesi için katılımcı sayısının en az 200 olması 
gerekmektedir (Parasuraman ve diğerleri, 2005) 
Dolayısıyla, ulaşılan örneklem büyüklüğünün yeterli 
olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik 
özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Demografik Özellikleri 

Değişken  Frekans Yüzde Değeri 
Cinsiyet    
    Kadın  103 50.24 
    Erkek 102 49.76 
Yaş   
    18  ve altı                                           1 0.48 
    19-25                                                54 26.09 
    26-30                                                86 41.55 
    31-35                                                30 14.49 
    36-40                                                23 11.11 
    41-45                                                  6 2.90 
    46-50                                                  4 1.93 
    51-55                                                  2 0.97 
    56 yaş ve üzeri                                   1 0.48 
Aylık Kişisel Gelir (YTL)   
     1000 ve altı  55 26.70 
     1001-2000 92 44.66 
     2001-3000 36 17.48 
     3001-4000 13 6.31 
     4001-5000 5 2.43 
     5001 ve üzeri 5 2.43 
İnternet Üzerinden Alışveriş Yapma Sıklığı    
     Haftada 1'den fazla 4 1.94 
     Haftada 1 kez 7 3.40 
     2 haftada 1 kez 10 4.85 
     Ayda 1 kez 66 32.04 
     Daha uzun zaman aralıklarıyla 119 57.77 

 

3.2. Anket Formu ve Ölçekler 

Anket, iki bölümden ve 34 sorudan oluşmaktadır. İlk 
bölümde, müşterilerin alışveriş yaptıkları e-
perakendecilere yönelik etik algıları, algılanan güven, 
müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati 
kavramlarına ait ölçekler bulunmaktadır. Tüm sorular, 
7’nin “Kesinlikle Katılıyorum”u, 1’in ise “Kesinlikle 
Katılmıyorum’u ifade ettiği likert ölçek kullanılarak 
cevaplandırılmıştır. Anketin ikinci bölümünde ise, 
katılımcıların cinsiyeti, yaşı, geliri ve internet 
üzerinden alışveriş yapma sıklığı ile ilgili demografik 
sorular yer almaktadır. 

E-perakendecilik etiği kavramının ölçülmesi için 
Roman (2007)’ın 13 soruluk ölçeği kullanılmıştır. 
Algılanan güven kavramı Chiou (2006)’nun 6 soruluk 
ölçeği ile ve müşteri memnuniyeti kavramı Anderson 
ve Srinivasan (2003)’dan alınan 6 soruluk ölçek ile 

ölçülmüştür. Son olarak müşteri sadakati kavramı 
Zeithaml ve diğerleri (1996)’nin 5 soruluk ölçeği 
kullanılarak ölçülmüştür. 

Araştırmada kullanılan anketin yapı geçerliliğini 
incelemek amacı ile faktör analizi yapılmıştır. 
Araştırmada kullanılan ölçekler ile ölçeklere ait 
geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin sonuçları Tablo 
2’de yer almaktadır. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, KMO örneklem yeterlilik 
testi 0.931’dir ve bu değer veri setinin faktör analizi 
yapılabilmesi için çok uygun olduğunu göstermektedir 
(Sharma, 1996: 116). Bartlett Küresellik testi de %99 
güven düzeyinde anlamlıdır (.000). Değişkenler 
arasında yüksek korelâsyonların bulunduğu ve 
faktörler arasında düşük korelâsyonların bulunduğu 
söylenebilmektedir. 
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Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler, Faktör Yükleri ve Cronbach Alpha Katsayıları 

DEĞİŞKENLER 
Faktör 
Yükleri 

Cronbach 
Alpha 

E-PERAKENDECİLİK ETİĞİ     
Güvenlik    
Sitenin güvenlik politikasının anlaşılması kolaydır.  .632 .896 
Site, alışveriş yapmadan önce, sanal alışveriş şartlarını ve koşullarını 
göstermektedir.  .619   
Site, güvenilir ödeme imkânları sunmaktadır.  .773   
Site, yeterli güvenliğe sahiptir.  .804   
Gizlilik    
Site, kişisel bilgilerimin nasıl kullanılacağını açık bir biçimde 
belirtilmektedir.  .814 .759 
Site, yalnızca alışveriş için gerekli olan kişisel bilgileri istemektedir.  .562   
Gizlilik politikasına ait bilgiler açık bir biçimde sunulmaktadır.  .755   
Aldatma    
Site, sunduğu ürün ve hizmetlerin faydalarını ve özelliklerini 
abartmaktadır.  .824 .872 
Site, müşterilerin deneyimsizliklerini kullanarak onları alışveriş 
yapmaya yönlendirmektedir.  .934   
Site, insanlara ihtiyaçları olmayan şeyleri satın aldırmaya 
çabalamaktadır.  .882   
Güvenilirlik    
Sitede gösterilen fiyatlarla faturaya yansıtılan fiyatlar arasında fark 
yoktur.  .834 .814 
Siteden ne sipariş verdiysem tam olarak o gelmiştir. .776   
Site, belli bir zamanda yapmaya söz verdiği şeyleri yerine getirmektedir. .666   
GÜVEN     
Site dürüsttür. .517 .946 
Site güvenilirdir. .541   
Site sorumluluk sahibidir. .720   
Site müşterilerini anlamaktadır. .761   
Site her zaman profesyoneldir. .683   
Site iyi niyetli hareket etmektedir. .733   
MEMNUNİYET    
İnternet üzerinden yaptığım son alışverişi yeniden yapacak olsam yine 
bu siteden yapardım. .674 .975 
İnternet üzerinden yaptığım son alışverişi bu siteden yapmış olmak 
doğru bir karardı. .692   
Siteden alışveriş yapmak hoşuma gitti. .627   
Alışveriş yapmak için bu siteyi seçmek akıllıcaydı. .710   
Siteden yaptığım alışverişten memnun kaldım. .681   
Son alışverişimi bu siteden yaptığım için mutluyum. .672   
SADAKAT    
Site hakkında diğer insanlara olumlu şeyler söylerim.*    
Görüşlerimi soranlara bu siteyi tavsiye ederim. .544 .963 
Arkadaşlarımı ve akrabalarımı bu siteden alışveriş yapmaları için teşvik 
ederim. .789   
Gelecekte bu siteden daha fazla alışveriş yapacağım. .776   
İnternet üzerinden yapacağım alışverişlerde bu site ilk tercihim olacaktır. .727   
Rotasyon Yöntemi: Equamax  
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Testi: 0.931 
Bartlett Küresellik Testi: .000 (Anl. % 99) 
* İlk analizde, memnuniyet ve sadakat faktörlerinin ikisine de yüklendiği için analizden çıkarılmıştır. Nihai doğrulayıcı 
faktör analizinde kullanılmamıştır. 

 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 
değişkenlere ait tüm ifadeler teoride ait oldukları 
faktörler altında toplanmıştır. Bu sonuç araştırmada 
kullanılan ölçeklerin ölçülmek istenen ifadeleri ölçen 

geçerli ölçekler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 
ölçeklere ait Cronbach Alpha katsayılarının 0.759 ile 
0.975 arasında değiştiği ve hepsinin uygulamada 
yaygın olarak kabul edilen sınır olan 0.7 değerinin 
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(Hair ve diğerleri, 2005:137) üzerinde olduğu 
görülmekte ve ölçeklerin oldukça güvenilir olduğu 
söylenebilmektedir. 

3.3. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Tablo 3’te araştırmada kullanılan değişkenlere ait 
ortalama ve standart sapma değerleri ile değişkenler 
arasındaki ilişkileri gösteren korelâsyon katsayıları yer 
almaktadır.  

Tablo 3‘te görüldüğü üzere, araştırmada incelenen tüm 
değişkenler arasında %99 güven düzeyinde anlamlı 
ilişkiler bulunmaktadır.  

Hipotezlerde sözü edilen ara değişken etkilerini 
(mediating effects) ortaya çıkarabilmek amacıyla 
hipotez testlerinde Baron ve Kenny (1986) tarafından 

önerilen model kullanılmıştır. Bir ara değişken 
etkisinden bahsedebilmek için, ara değişken modele 
dâhil edildikten sonra Şekil 2’de gösterilen (c) 
ilişkisinin tamamen ortadan kalkması (tam aracılık) 
veya azalması (kısmi aracılık) gerekmektedir (Baron 
ve Kenny, 1986). Bağımsız değişkenin ara değişken 
ile olan ilişkisi (a) korelâsyon tablosu sonuçlarına göre 
belirlenmektedir. Bağımsız değişken ve ara değişkenin 
bağımlı değişken ile olan ilişkisi ise (b ve c ilişkileri) 
hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre 
belirlenmektedir. 

Tablo 4’te etiğin, güveni belirlemedeki rolüne ilişkin 
regresyon analizi sonuçları yer almaktadır.  

 

Tablo 3. Korelâsyon Tablosu 

Değişkenler Ortalam
a 

Standart
Sapma 1 2 3 4 

(1)Etik 5,3276 1,09956 1     
(2)Güven  5,6112 1,35139 ,748** 1    
(3)Memnuniyet 5,7724 1,61969 ,674** ,767** 1   
(4)Sadakat 5,5498 1,56976 ,690** ,751** ,893** 1 

**  p< 0,01         * p<0,05 

Şekil.2 Ara Değişken Etkisi 

 

 

Tablo 4. Etik ile Güven Arasındaki İlişkiye Yönelik Regresyon Analizi Tablosu 

Bağımsız Değişkenler Standart  Beta t P 
E-Perakendecilik Etiği 0.748 16.073 0.000 

R2= 0.56         F= 258.344     p= 0.000                                

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, model oldukça anlamlıdır 
(F= 258.344 ve p=0.000). E-perakendecilik etiği ile 
algılanan güven arasında anlamlı bir ilişki olduğu (β = 
0.748) ve e-perakendecilik etiğinin algılanan 
güvendeki varyansın % 56’sını açıkladığı 
görülmektedir (R2=0.56). Yapılan analiz sonucunda 

1H hipotezi kabul edilmiştir. 

Algılanan güvenin müşteri memnuniyeti ile olan 
ilişkisini ve bu ilişkinin varlığının etik ile memnuniyet 
ilişkisini gölgeleyip gölgelemediğini ortaya çıkarmak 
için hiyararşik regresyon analizleri yapılmıştır. 
Sonuçlar Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Doğrudan Etki 

a

c

b

Bağımlı 
Değişken 

Ara 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Dolaylı Etki 
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Tablo 5. E-Perakendecilik Etiği ve Algılanan Güvenin Müşteri Memnuniyeti İle İlişkisine Yönelik Regresyon 
Analizi Tablosu 
 Bağımsız 

Değişkenler 
Standart 

Beta t R2 F 

Model 1 Etik 0.674 12.932 0.454 F= 167.246** 

Model 2 Güven 0.767 16.483 0.588 F= 283.695** 

Etik  0.258 3.909 
Model 3 Güven 0.575 8.712 

0.617 F= 159.662** 

**  p< 0,01         * p<0,05 

 

Tablo 5’teki sonuçlar incelendiğinde hem etiğin 
(Model 1, β = 0.674) hem de güvenin (Model 2, β = 
0.767) memnuniyet üzerinde önemli derecede etkili 
olduğu görülmektedir. Model 3’te etik ve güven 
regresyon modeline birlikte sokulduğunda etiğin etkisi 
(β = 0.258) tamamen ortadan kalkmasa bile önemli 
ölçüde düşmektedir. Ayrıca korelasyon tablosu 
incelendiğinde etik ile güven arasında anlamlı bir 
ilişki bulunduğu görülmektedir (r=0.748). Böylece, 
güvenin memnuniyet üzerindeki güçlü etkisinin (β = 
0.575) etiğin etkisini kısmen gölgelediği ve etiğin 
memnuniyet üzerindeki etkisine aracılık ederek kısmi 
ara değişken etkisi oluşturduğu görülmektedir. 
Yukarıdaki analizlere dayanılarak H2a ve H2b 
hipotezleri kabul edilmiştir. 

Memnuniyetin sadakat ile olan ilişkisini ve bu 
ilişkinin varlığının güvenin sadakat ile olan ilişkisini 
gölgeleyip gölgelemediğini ortaya çıkarmak için 

hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgulara 
Tablo 6’da yer verilmektedir. 

Tablo 6’daki sonuçlar incelendiğinde hem güvenin 
(Model 1, β = 0.751) hem de memnuniyetin (Model 2, 
β = 0.893) sadakat üzerinde önemli derecede etkili 
olduğu görülmektedir. Model 3’te güven ve 
memnuniyet regresyon modeline birlikte 
sokulduğunda güvenin memnuniyet üzerindeki etkisi 
tamamen ortadan kalkmasa bile önemli ölçüde 
azalmaktadır (β = 0.166). Korelasyon tablosu (Tablo 
3) incelendiğinde, güven ile memnuniyet arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=0.767). Bu 
durum, memnuniyetin sadakat üzerindeki güçlü 
etkisinin (β = 0.765) güvenin etkisini önemli ölçüde 
gölgelediğini ve güvenin sadakat üzerindeki etkisine 
aracılık ederek ara değişken etkisi oluşturduğunu 
göstermektedir. Yukarıdaki analizlere dayanılarak H3a 
ve H3b hipotezleri kabul edilmiştir. 

 
Şekil 3. Algılanan Güvenin, Etik ile Memnuniyet Arasındaki İlişkiye Ara Değişken Etkisi 

 
 
Tablo 6. Güven ve Memnuniyetin Sadakat İle İlişkisine Yönelik Regresyon AnaliziTablosu 
 Bağımsız 

Değişkenler Standart Beta t R2 F 

Model 1 Güven 0.751 15.903 0.563 252.907** 
Model 2 Memnuniyet 0.893 27.769 0.797 771.109** 

Güven 0.166 3.343 
Model 3 Memnuniyet 0.765 15.442 

0.807 403.292 

**  p< 0,01         * p<0,05 

 

Etik Memnuniyet 

Güven 

r =0.748 

β =0.258

β =0.575

Dolaylı Etki 

Doğrudan Etki 
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Korelasyon tablosu (Tablo 3) incelendiğinde, etik ile 
sadakat arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir (r=0.690). Fakat etik ile güven (r= 
0.748), güven ile sadakat (r= 0.751), etik ile 
memnuniyet (r= 0.674) ve memnuniyet ile sadakat 
arasında (r= 0.893) bulunan anlamlı ilişkilerin, güven 

ve memnuniyet değişkenlerinin, etik ile sadakat 
arasındaki ilişkiyi gölgeleyebileceğini göstermektedir.  

Güven ve memnuniyet değişkenlerinin, etiğin sadakat 
ile ilişkisindeki ara değişken etkisini göstermek 
amacıyla oluşturulan modeller Tablo 7’de 
gösterilmektedir.  

 

Şekil 4. Memnuniyetin, Güven ile Sadakat Arasındaki İlişkiye Ara Değişken Etkisi 

 
 
 
Tablo 7. Etik, Güven ve Memnuniyetin Sadakat İle İlişkisi İçin Regresyon Tablosu 
 Bağımsız Değişkenler Standart Beta t R2 F 
Model 1 Etik 0.690 13.405 0.476 179.707** 

Etik  0.315 4.662 
Model 2 

Güven  0.516 7.643 

0.779 150.695** 

Etik 0.167 3.970 Model 3 Memnuniyet 0.781 18.599 
0.901 422.480** 

Etik  0.132 
 

2.715 
 

Güven 0.095 
 

1.719 
 

Model 4 

Memnuniyet 0.729 14.429 

0.902 280.190** 

**  p< 0,01         * p<0,05 

 

Tablo 7’deki sonuçlar incelendiğinde, birinci modelde 
etiğin sadakat ile arasında anlamlı bir ilişki olduğu(β 
=0.69) , ancak güven değişkeni regresyon modeline 
dâhil edildiğinde etiğin etkisinin (Model 2, β = 0.315) 
bir miktar düşmeye rağmen sürmeye devam ettiği 
görülmektedir. Regresyon modeline memnuniyet dâhil 
edildiğinde ise, etiğin sadakat üzerindeki etkisinde 
önemli ölçüde düşme görülmektedir (Model 3, β = 
0.167). Son olarak, üç değişken birlikte regresyon 
modeline dâhil edildiğinde, memnuniyetin güçlü 
etkisinin sürdüğü (Model 4, β = 0.729)  ve diğer iki 

değişkenin etkilerinin ciddi oranda düştüğü 
gözlenmektedir (r=0.132, r=0.095). Bu durum, 
regresyon modeline sonradan eklenen güven 
değişkeninin, etiğin sadakat üzerindeki etkisine 
aracılık etmediğini göstermektedir. Gölge etkisi 
memnuniyet değişkeninden kaynaklanmaktadır. 
Yukarıdaki analizlere dayanılarak, H4a hipotezi 
reddedilmiş, H4b hipotezi kabul edilmiştir. 

Yapılan regresyon analizlerine dayanılarak, 
hipotezlerin kabul veya red durumu Tablo 7’de 
gösterilmiştir. 

 

Güven Sadakat 

Memnuniyet 

r =0.767 

β = 0.166

β = 0.765

Doğrudan Etki 
Dolaylı Etki 
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Şekil 5.  Güven ve Memnuniyetin, Etik ile Sadakat Arasındaki İlişkiye Ara Değişken Etkisi 

 
 
Tablo 8. Araştırma Hipotezlerinin Kabul/Red Durumu  
No Hipotezler Kabul / Red 

H1 
Müşterilerin e-perakendeci etiğine ait algı düzeyi ile algılanan 
güven arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Kabul 

H2a 
Müşterilerin e-perakendeci etiğine ait algı düzeyi ile müşteri 
memnuniyeti arasındaki ilişki güven aracılığı ile ortaya 
çıkmaktadır. 

Kabul 

H2b 
Müşterilerin e-perakendeci etiğine ait algı düzeyi ile müşteri 
memnuniyeti arasındaki ilişki güven aracılığı ile ortaya 
çıkmaktadır. 

Kabul 

H3a 
Müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasında pozitif yönlü bir 
ilişki vardır. Kabul 

H3b 
Müşterilerin algıladıkları güven ile müşteri sadakati arasındaki 
ilişki memnuniyeti aracılığı ile ortaya çıkmaktadır. Kabul 

H4a 
Müşterilerin e-perakendeci etiği algısı ile müşteri sadakati 
arasındaki ilişki güven aracılığı ile ortaya çıkmaktadır. Red 

H4b 
Müşterilerin e-perakendeci etiği algısı ile müşteri sadakati 
arasındaki ilişki memnuniyet aracılığı ile ortaya çıkmaktadır. 

Kabul 

 

Hipotez testlerinin sonuçlarından yola çıkılarak; etik, 
güven ve memnuniyetin müşteri sadakati üzerindeki 
etkisi Şekil 6’da gösterilmektedir. Özetle; etik güveni 

doğrudan etkilemekte, güven etiğin memnuniyet 
üzerindeki etkisine aracılık etmekte, memnuniyet de 
bu etkiyi sadakat üzerine aktarmaktadır. 

 

Şekil 6. Araştırma Değişkenleri Arasındaki İlişkiler 

 

 

Etik Sadakat 

Güven 
r =0.747 

β =0.132

β =0.095

Memnuniyet 
r =0.686 β =0.729

Doğrudan Etki 

Dolaylı Etki 

Memnuniyet Etik SadakatGüven 

Doğrudan Etki 

Dolaylı Etki 
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 Sonuç ve Öneriler 

Geleneksel perakendecilikte olduğu gibi, e-
perakendecilik hakkında yapılan akademik 
çalışmalarda da, daha çok hizmet kalitesi kavramına 
odaklanılmıştır. Etik kavramı hakkında ise bazı 
araştırmacılar tarafından kavramsal ve normatif 
çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, özellikle e-
perakendecilik etiğine gereken önem verilmemiştir. 
Bunun en önemli sebebi, etik olgusunun finansal ve 
finansal olmayan performansa etkilerinin yok 
sayılması ve bunlardan ayrı bir olgu olarak ele 
alınmasıdır. Oysa son yıllarda yapılan araştırmalarda, 
etik kavramının firma performansından ayrı olarak 
düşünülemeyeceği görülmektedir.  

Literatürdeki kavramsal çalışmalarda giderek önemi 
artan pazarlama performansı ölçümüne dâhil edilmesi 
gerektiği açık veya dolaylı olarak ifade edilen etik 
olgusunun; firma performansını etkileyen güven, 
memnuniyet ve sadakat gibi unsurlarla ilişkisini 
empirik olarak açığa çıkarmayı amaçlayan bu 
çalışmada, önemli bulgulara ulaşılmıştır. Bulguların, 
özellikle e-perakendecilik etiği hakkında yapılan 
çalışmaların az olmasından ötürü, hem teoriye hem de 
uygulamaya önemli katkılar yapacağı 
düşünülmektedir. 

Gelecekte, pazarlama faaliyetlerinin çoğunun yalnızca 
internet üzerinden gerçekleştirileceği düşünüldüğünde, 
varlıklarını sürdürmek isteyen firmaların internet 
tabanlı pazarlama uygulamalarına uyum sağlamaları 
kaçınılmaz görünmektedir. Yapılan çalışmada, 
özellikle e-perakendecilik faaliyetlerinde önemi 
yadsınamaz olan etik kavramının, güven, memnuniyet 
ve sadakat zincirinin önceli olduğu açıkça 
görülmektedir.  

“İnternetteki evinizin hem kocaman bir giriş kapısı 
hem de kocaman bir çıkış kapısı vardır, önemli olan 
misafirlerinizi evinizde her zaman huzurlu bir şekilde 
misafir etmektir.”(Mestçi, 2006). Müşterilerin 
kendilerini huzurlu ve güvende hissetmesi, 
memnuniyet duymaları ve dolayısıyla sadakat 
geliştirmeleri ancak ve öncelikle onlara etik bir 
anlayışla hizmet sunmaktan geçmektedir. 

Pazarlama Uygulamacılarına Öneriler 

İnternet üzerinden gerçekleştirilen pazarlama 
faaliyetlerinde, perakendecilerin sundukları ürün 
sayısı ve çeşidinin çokluğu, fiyatların kolayca 
karşılaştırılabilmesi ve müşterilerin ürün ve hizmetlere 
ulaşım kolaylığı gibi avantajlar bulunmakta ve 
promosyon çabalarında bu avantajlar ön plana 
çıkarılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, tüm bu 
avantajların müşteri değerine dönüşebilmesi, 
müşterilerin e-perakendecilere duyacağı güvene 
bağlıdır. E-pazarlamanın fiziksel kanıttan yoksun 
oluşu, algılanan etiği, güven oluşumunda müşteri 
tarafından kullanılacak en önemli ipucu durumuna 
getirmektedir. Ancak bu sayede, müşteri memnuniyeti 
oluşturmak ve dolayısıyla müşteri sadakati yaratmak 
mümkün olmaktadır.  

Pazarlama yöneticilerinin, promosyon çabalarında 
güven ve etik kavramlarını ön plana çıkararak, 
potansiyel müşterilerin internet üzerinden alışveriş 
yapmasının önündeki  en büyük engellerden biri olan 
algılanan riski azaltarak geniş müşteri kitlelerine 
ulaşabilmesi mümkündür. Sonuç olarak 
müşterilerinize ne sunduğunuzdan çok nasıl 
sunduğunuz ve somut kanıtlara ulaşmak isteyen 
müşterilerinizi ne derece ikna ettiğiniz önemlidir. 
Böylece, mevcut müşterilerinizi memnun etmek ve 
müşteri sadakati yaratmak kolaylaşacaktır. Ayrıca 
sanal kart ve sigorta gibi uygulamalar ile sitenin 
güvenlik sağlayan teknolojik altyapısının gelişmişliği, 
özellikle Türkiye gibi internet üzerinden yapılan 
alışveriş oranının düşük olduğu ülkelerde, pazarlama 
yöneticilerine potansiyel müşterileri gerçek ve sadık 
birer müşteriye çevirmek için faydalı olacaktır. 

Sınırlılıklar 

Çalışmada kullanılan örneklem, yalnızca yakın 
geçmişte internet üzerinden alışveriş yapmış 
kişilerden oluşmaktadır. İnternet kullanıcısı olmayan 
ya da interneti yalnızca gezinmek ve bilgi almak gibi 
amaçlarla kullanan kişiler çalışmaya dâhil 
edilmemiştir. Dolayısıyla, katılımcıların algıladıkları 
güven düzeyi ile ilgili olarak olumlu görüş bildirme 
eğilimlerinin yüksek olması muhtemeldir. Benzer bir 
şekilde, katılımcılara herhangi bir site değil de 
alışveriş yaptıkları site hakkında sorular sorulmasının 
da olumlu görüş bildirme eğilimini artırabileceği 
düşünülmektedir. Ancak, araştırmaya internet 
üzerinden hiç alışveriş yapmamış kişilerin dâhil 
edilmesi ya da kişilere belirlenebilecek tek bir siteye 
yönelik soru sorulması durumunda elde edilecek 
bilgilerin güvenilirliği şüpheli olacağından, örneklem 
seçiminde bu yöntem tercih edilmiştir. 

Örneklem oluşturulurken böyle bir kasıt olmadığı 
halde, örneklemi oluşturan kişilerin büyük 
çoğunluğunun genç ve eğitimli kişilerden oluşması, bu 
kişilerin internet üzerinden daha fazla alışveriş 
yaptığını göstermekle birlikte gruplar arasında 
karşılaştırma yapmayı zorlaştıran bir unsur olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Son olarak, çalışmada kullanılan etik ölçeği 
geliştirilirken belirlenen ve tarafımızdan da böyle 
olduğu doğrulanan  4 alt boyutun, çalışmadaki diğer 
değişkenler olan güven, memnuniyet ve sadakat 
değişkenleri ile  ilişkisi ayrı ayrı ele alınmamış olup, 
etik kavramı bir bütün olarak analiz edilmiştir. Bu 
boyutların ayrı ayrı ele alınarak analiz edilmesi, hem 
algılanan etiği belirlemedeki rolleri hem de diğer 
değişkenler üzerinde hangi etik boyutun daha etkili 
olduğu konusunda bilgi vermesi açısından 
önerilmektedir. 
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Özet: “Anlık Alışveriş,” Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllık 4.2 trilyon dolarlık işlem hacmine sahiptir. Bu 
konuda yapılan çalışmalar 1945 -1965 yılları aralığında “plansız alışveriş” adı altında “DuPont Tüketici Satın Alma 
Alışkanlıkları Çalışmaları” olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülmüştür. 60 yılı aşkın süredir yapılan 
araştırmalarda birçok anlık satın alma tanımı yapılmıştır. Rook ve Fisher (1995) anlık alışverişi, ihtiyaç olmaksızın 
yapılan ve satın alma kararının düşünülmeden, o anda verildiği plansız satın almalar olarak tanımlamıştır. Bu 
çalışmanın iki temel amacı vardır, birincisi araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir “Anlık Alışveriş 
Ölçeği” geliştirmek ve ikincisi söz konusu ölçekten yararlanarak anlık alışverişi etkileyen demografik ve 
sosyoekonomik değişkenlerin anlık alışverişler üzerine olan etkisini irdelemektir. Bu doğrultuda Mersin’ de yaşayan 
800 deneğe “Anlık Alışveriş Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliliğinin ölçülmesi için yapı geçerliliği, 
güvenirliğinin ölçülmesi için ise Cronbach Alpha hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda elde edilmiş olan 
bulgulara göre, anlık alışverişi ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edilmiştir. Bu bulguya ek olarak, bazı 
sosyo-ekonomik ve demografik değişkenlerin de anlık alışverişe etki ettiği bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: anlık alışveriş, anlık alışveriş ölçeği, geçerlik, güvenirlik   

 

A PRE STUDY FOR DEVELOPING AN “IMPULSIVE BUYING SCALE” 
 

Abstract: Impulsive buying has 4.2 billion US $ trading volume a year in the USA. First researches about impulsive 
buying had conducted during the years 1945 to 1965 as Unplanned Buying by DuPont Customer Buying Researches 
in the USA. In the researches conducted for over sixty years, many definitions of compulsive buying have been 
given. Rook and Fisher (1995) defined impulsive buying as unneeded and unreflective buying which occurs under 
the impulse of the moment. The purpose of this research is twofold; one of which is to develop a valid and reliable 
“Impulsive Buying Scale”, and the second is to investigate the effect of demographic and socio-economic variables 
on impulsive buying by using the aforementioned scale. For this reason “Impulsive Buying Scale” was applied to 
800 subjects who live in Mersin. To evaluate the validity of scale, structure validity was used, and to evaluate the 
reliability of scale, Cronbach Alpha was used. According to the findings, a valid and reliable scale which can be 
used to measure impulsive buying was produced. In addition to this finding, it was also found that some socio-
economical and demographical variables affect impulsive buying.  

Key words: impulsive buying, impulsive buying scale, validity, reliability  

 

Giriş 

Anlık alışveriş fenomeni 60 yılı aşkın süredir 
çalışılmaktadır. Pazarlama alanında çalışan 
araştırmacıların dikkatini 1940’ lı yıllardan itibaren 
çekmeye başlamış, ilk kapsamlı çalışmalar 1945 yılı 
ile 1965 yılları arasında Amerika Birleşik 
Devletlerinde DuPont Tüketici Satın Alma Alışkanlığı 
Çalışmaları adı altında yürütülmüştür. Bu çalışmalar, 
anlık alışveriş araştırmalarının yapılmasını teşvik 

etmiştir (Piron, 1991). Ancak, anlık alışverişle ilgili 
yapılan çalışmaların ortak yanını geçerli bir tanımının 
yapılması yönündeki araştırmalar oluşturmuştur 
(Stern, 1962; Kollat and Willet, 1967; Rook and 
Hock, 1985; Rook; 1987; Piron 1991). 

Türk Dil Kurumu’ nun İngilizce - Türkçe sözlüğünde 
“impulsive buying” terimi “bir malın fiyatını 
düşünmeden satın alma, ani satın alma” olarak, 
“impulsive buyer” ise “düşünmeden, görür görmez 
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satın alan kimse, ani alıcı” olarak tanımlamıştır. 
Müftüoğlu (2004), 1940’lı yıllardan sonra ilgi 
çekmeye başlayan tüketici satın alma alışkanlıkları 
ortaya koyucu çalışmalar da anlık alışverişin “plansız 
alışveriş” olarak tanımlandığını ancak anlık alışverişi 
plansız alışveriş olarak tanımlayan bu çalışmalarda 
incelenenin tüketici olmayıp satın alma davranışı 
olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızda 
impulsive buying terimi “anlık alışveriş” olarak 
tercüme edilmiş ve kullanılmıştır. 

Rook ve Hock (1985) anlık alışverişi “ihtiyaç ve elde 
edilen bir yarar olmadığı halde yapılan plansız satın 
alımlar” olarak tanımlamış böylece tüketicilerin 
plansız alışveriş yaparken deneyimledikleri bilişsel ve 
duygusal tepkiler üzerine odaklanmışlardır. Daha 
sonra Rook’ un yaptığı çalışmada ise (1987) anlık 
alışverişi bir tüketicinin bir şey satın almak için durup 
dururken, ani, sıklıkla güçlü ve aralıksız bir istek 
duyması ile ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu satın alma 
isteği zihinsel olarak karmaşa yaratır ve duygusal 
çatışma yaşanır. 

Piron (1991) bugüne kadar farklı araştırmacıların anlık 
alışverişle ilgili yaptıkları araştırmaları ele alıp, 
tanımları analiz etmiş ve 13 boyuta ayırmıştır. Daha 
sonra bu tanımları bütünleştirerek kapsamlı bir anlık 
alışveriş tanımı haline getirmiştir. Araştırmacı anlık 
alışverişi planlanmadan yapılan, uyarıcı sonucu 
oluşan, satın alma kararının ürünün görüldüğü yerde 
ve anda verildiği satın almalar olarak tanımlamış; 
satın alma sonunda tüketicilerde duygusal ve/veya 
bilişsel tepkilerin ortaya çıktığını belirtmiştir. 

Beatty ve Ferrell (1998) anlık alışveriş eğilimini, 
tüketicinin ürünü gördüğü anda satın almaya neden 
olacak spontane dürtüyü hissetme eğilimi ve çok fazla 
değerlendirme yapmadan hissedilen spontane dürtüye 
göre hareket etme eğilimi olarak tanımlamıştır. 
Bellenger ve arkadaşlarının (1978) yaptıkları 
çalışmada eğlenceci tüketiciler anlık alışveriş eğilimi 
yüksek olan tüketicilerdir. Bu tüketiciler alışverişe 
çıkmadan önce zihinlerinde ne alacaklarına dair plan 
yapmazlar. Hatta Rook ve Hock (1985) ‘ ın yaptıkları 
çalışma anlık alışveriş eğilimi yüksek olan 
tüketicilerin alışverişe anlık alışveriş yapmayı 
kafalarına koyarak çıktıklarını belirtmektedir. Rook ve 
Fisher (1995) anlık alışveriş eğilimi yüksek olan 
tüketicilerin anlık uyarıcılara karşı oldukça hassas 
olduğunu, alışveriş listelerinin açık uçlu olduğunu, 
yenilikçi düşüncelere açık ve bir şeyin satın 
alınmasına dönük satın alma fikirleriyle dolu 
olduğunu belirtmiştir. Anlık alışveriş yapan 
tüketicilerin davranışlarını tamamen uyarıcılara 
tepkide bulunarak gerçekleştirdiklerini ve 
davranışlarını kontrol etmesi son derece güç olduğunu 
vurgulamıştır.  

Amerika Birleşik Devletlerinde anlık alışveriş yıllık 
4.2 trilyon dolarlık işlem hacmine sahiptir (Kacen ve 
Lee, 2002). Ülkemizde anlık alışverişle ilgili 
çalışmalar henüz istenen düzeye gelmemiştir. Bu 
çalışmanın amacı anlık alışveriş eğilimini ölçmek için 
bir ölçme aracı geliştirmek ve ülkemizde anlık 

alışverişle yapılacak çalışmalarda kaynak sağlamaktır. 
Bu doğrultuda anlık alışveriş eğilimini ölçmek için 
Rook ve Fisher (1995)’ın anlık alışveriş ölçeğinin 
Türkçe uyarlaması için geçerlilik ve güvenirlik 
çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırma Örneği 

Araştırmaya katılan 800 tüketicinin hepsi Mersin il 
merkezinde yaşamını sürdürmektedir. Örneklemin 
341’ ini erkek (%42.6), 459’ unu kadın (%57.4) 
tüketiciler oluşmaktadır. Veri toplama işlemi, alışveriş 
merkezlerinin önünde ve yüz yüze görüşmeler 
şeklinde tamamlanmıştır (Karasar,1994). 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada Rook ve Fisher (1995) tarafından 
geliştirilen ”Anlık Alışveriş Ölçeği” Türkçe 
uygulaması kullanılmıştır. Anlık alışveriş ölçeği 9 
maddeden oluşmakta ve 5 dereceli Likert tipi 
cevaplanmaktadır. Katılımcıların her bir madde için 
verdikleri cevapların değerlendirilmesi aşamasında 
“Kesinlikle Katılıyorum” u işaretleyen katılımcılara  5 
puan, “Katılıyorum” u işaretleyenlere 4 puan, 
“Kararsızım” ı işaretleyenlere 3 puan, “Katılmıyorum” 
u işaretleyenlere 2 puan, “Hiç Katılmıyorum” 
işaretleyenlere ise 1 puan şeklinde değer atanmıştır. 
Böylece katılımcılardan birinin anlık alışveriş 
ölçeğinden alabileceği en yüksek puan 45 olacaktır. 
En düşük alınabilecek puan ise 9 dur. Literatürde 
ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması 
bulunamadığından, geçerlik ve güvenirlik çalışması 
araştırmacı tarafından yapılmıştır 

İlk aşama olarak Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümünde öğrenim gören dördüncü sınıf 
öğrencilerinden beşine “Anlık Alışveriş Ölçeği”ni 
Türkçeye çevirmesi için birer form verilmiştir. 
Öğrencilerden toplanan beş form araştırmacılar 
tarafından tek bir formda toplanmış ve ikinci aşama 
olarak 45 maddeden oluşan bu form, bir İngilizce 
öğretmeni tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Son 
aşamada ise İngilizce Öğretmeni tarafından 
maddelerin ilk hali şeklinde İngilizceye çevrilen 
maddeler belirlenmiş, bu maddelerin “Anlık Alışveriş 
Ölçeği”nin Türkçe uyarlaması iyi birer çeviri olduğu 
düşünülmüştür.  

Anlık Alışveriş Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik 
Çalışması 

Geçerlik 

Anlık alışverişin ölçeğinin amaçlananı ölçebilme 
derecesini anlaşılması toplanan tüm veriler üzerinde 
yapı geçerliliği uygulanmıştır. Yapı geçerliliğine bilgi 
toplamak için “döndürülmüş temel bileşenler analizi” 
kullanılmıştır. Verilerin faktör analizi için uygunluğu 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett 
Sphericity testi ile incelenmiştir (Hair vd., 2006; 
Howell, 1982; Roscoe, 1975; Walker vd., 1969.) 
KMO katsayısı verilerin ve örneklem büyüklüğünün 
seçilen analize uygun ve yeterli olduğunu belirleme 
kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. KMO katsayısı 
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1’ e yaklaştıkça verilerin analize uygun olduğu, 1 
olmasında ise mükemmel bir uyumun olduğu 

anlamına gelir. 

 

Tablo-1:Anlık Alışveriş Ölçeği Madde Analizi 

Maddeler  FY AO SS 
1. Çoğu zaman anlık olarak bir şeyler satın alırım. 0.78 3,71 1,22 
2. “Sadece al” benim bir şeyleri satın alma tarzımı tanımlar. 0.88 3,11 1,57 

3. Çoğunlukla düşünmeden bir şeyler satın alırım. 0.85 3,27 1,51 
4. “Görürüm, satın alırım” beni tanımlar 0.78 3,62 1,34 
5. “Şimdi satın al, onun hakkında sonra düşün” beni 
tanımlar. 

0.87 3,12 1,55 

6. Bazen durup dururken bir şeyler satın almak hoşuma 
gider. 

0.75 3,87 1,25 

7. O an nasıl hissediyorsam ona göre bir şeyler satın alırım. 0.75 3,79 1,23 

8.  Harcamalarımın çoğunu dikkatli bir şekilde planlarım. 
(Ters Kodlama) 

0.52 3,70 1,34 

9. Bazen satın aldığım şey hakkında biraz umursamaz 
olurum. 

0.83 3,56 1,29 

Toplam Varyansı Açıklama Oranı:   61,55 
Aritmetik Ortalama:   31,74 
Standart Sapma:   9,62 
Varyans:   92,61 
Birey Sayısı(N):   800 
FY: Faktör Yükü  AO: Aritmetik Ortalama  SS: Standart Sapma 

 

Yapılan analiz sonucunda KMO değeri 0, 925 olarak 
bulunmuştur. Parametrik yöntemi kullanabilmek için, 
ölçülen özelliğin evrende normal dağılım göstermesi 
gerekir. Barlett Sphericity testi verilerin çok 
değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediğini 
kontrol etmek için kullanılabilecek istatistiksel bir 
tekniktir.  

Bu test sonucunda elde edilen Chi-Square test 
istatistiğinin anlamlı çıkması verilerin çok değişkenli 
normal dağılımdan geldiğinin göstergesidir. Çalışma 
içerisinde yapılan analiz sonucunda Barlett testi 
anlamlı bulunmuştur ( = 4819,619; p<0,01). 
Tüketicilerin anlık alışveriş eğilimlerine ilişkin 
anlamlı bir yapıya ulaşabilmek, ölçek maddelerinin 
ölçtüğü ve faktör ya da bileşen adı verilen yapı ya da 
yapıları ortaya çıkarmak amacıyla faktör analizi 
uygulanmıştır(Hair vd., 2006; Howell, 1982; Knoke 
vd., 1994; Roscoe, 1975; Walker vd., 1969.) 

Uygulanan faktör analizi sonucunda 9 maddeden 
oluşan ölçek, özdeğeri 1’ in üzerinde tek faktörlü bir 
yapı oluşturmuştur. 9 maddeden oluşan bu tek faktörlü 
yapı içerisinde önem derecesi ve ağırlığına ilişkin 
bilgi veren faktöre ait özdeğer 5,54 olarak 
bulunmuştur. Tek başına bu faktör ilgili anlık alışveriş 
eğilimine ilişkin varyansın % 61,558’ ünü 
açıklamaktadır. Ölçeği oluşturan maddelere ilişkin 
faktör yükleri 0.51 ile 0.88 arasında değişmektedir 
(Tablo-1). Tüm bu bulgular ölçeğin tatmin edici 
düzeyde yapı geçerliliğine sahip olduğuna ilişkin kanıt 
olarak kullanılmıştır. Ölçeğin madde geçerliliğine ve 
homojenliğine ilişkin olarak madde test korelasyonları 

hesaplanmıştır. Sonuç olarak ölçeğin madde test 
korelasyonları 0.44 ile 0.84 arasında değerler 
almaktadır. Tüm bu bulgular ölçek maddelerinin 
geçerliğine ve aynı yapıyı ölçtüğüne kanıt olarak 
kullanılmıştır (Hair vd., 2006; Howell, 1982; Knoke 
vd., 1994; Roscoe, 1975; Walker vd., 1969.)   

Güvenirlik 

Anlık alışveriş ölçeğinin ölçmek istediğini ne derece 
doğru ölçtüğünü öğrenmek için güvenirlik çalışması 
yapılmıştır. Bu doğrultuda ölçeğin güvenirliğine ve 
homojenliğine ilişkin olarak Cronbach Alfa 
güvenirliği, madde test korelasyonu, %27’lik alt-üst 
grupların ortalamalarının karşılaştırılması 
incelenmiştir. Tüm bu bulgular Tablo-2’ de 
gösterilmiştir. 

Ölçeğin tümüne ait Cronbach Alfa güvenirliği; 0,919‘ 
dur. Madde toplam korelasyonunun yorumlanmasında 
0.30 ve daha yüksek olan maddeler, bireyleri ölçülen 
özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiğine kanıt 
sağlar. Anlık alışveriş ölçeğinin madde toplam 
korelasyonları 0.44 ile 0.84 arasında değerler 
almaktadır. Bu durum maddelerin anlık alışveriş 
eğilimleri açısından ayırt edici olduğunu 
göstermektedir. %27’lik alt üst grup tüm maddeler 
için anlamlı bulunmuştur. Tüm bu bulgular ölçeğin 
tatmin edici düzeyde güvenirliğe sahip olduğuna 
ilişkin kanıt olarak kullanılmıştır (Hair vd., 2006; 
Howell, 1982; Knoke vd., 1994; Roscoe, 1975; 
Walker vd., 1969.) 
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Tablo-2: Anlık Alışveriş Ölçeği Madde-toplam   
Korelasyonları 

Madde 
Numarası 

Madde toplam 
Korelasyonu 

%27’lik alt-
üst grup (t) 

1 .706 29,75*** 
2 .833 55,97*** 
3 .800 39,67*** 
4 .710 30,14*** 
5 .823 49,92*** 
6 .674 24,33*** 
7 .676 26,17*** 
8 .447 17,63*** 
9 .769 37,23*** 

*** P< .001 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS 13.0 paket programı (Sosyal 
Bilimler için İstatistik Paket Programı) vasıtasıyla 
yapılmıştır (Field, 2005.)  Analizlerde betimsel 
istatistiksel teknikler, güvenilirlik ve geçerlilik analizi, 
bağımsız örneklemler için t testi, tek faktörlü varyans 
analizi kullanılmıştır. Toplam 800 katılımcının anlık 
alışveriş ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 
31.74, standart sapması ise 9.62 dir. Bu sonuca göre 
katılımcıların anlık alışveriş eğilimlerinin heterojen 
olduğu düşünülmektedir. Yani ölçeğin anlık alışveriş 
eğilimi yüksek katılımcılarla, anlık alışveriş eğilimi 
düşük katılımcılar arasında ayırt ediciliği vardır.  

Araştırmaya katılan tüketicilerin anlık alışveriş 
eğilimleri cinsiyete göre farklılaşıp faklılaşmadığının 
anlaşılması için bağımsız örneklemler için t-testi 
uygulanmıştır. Anlık alışveriş eğilimleri cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı bir fark göstermemektedir 
( =1.32, p>.05). Katılımcıların yaşları 17 ile 59 
arasında değişiklik göstermektedir. Yaş değişkeninin 
anlık alışveriş eğilimi üzerindeki etkisini incelemek 
için literatür de göz önünde bulundurularak 2 
kategoriye ayrılmıştır. Birinci kategoriyi 17 ile 29 yaş 
arasında katılımcılar, ikinci kategoriyi 30 ile 59 yaş 
arasındaki katılımcılar oluşturmaktadır. Böylece anlık 
alışveriş eğilimlerini yaş değişkenine göre faklılaşıp 
farklılaşmadığını anlamak için bağımsız örneklemler 
için t-testi uygulanmıştır. Analiz sonucuna göre, anlık 
alışveriş eğilimi yaş değişkenine göre anlamlı fark 
göstermektedir ( =16,895, p< .01). Yaşları 30 ve 
30’ dan fazla olan katılımcıların anlık alışveriş 
eğilimleri ( =35,947), yaşları 30 dan küçük olan 
katılımcıların anlık alışveriş eğilimlerine göre 
( =26,331) anlamlı olarak daha yüksektir. 
Katılımcıların yaş ile cinsiyet değişkenlerinin ortak 
etkisi incelenmiş, anlamlı bir fark bulunamamıştır 
[ =2.763, p> .05]. Ancak gözenekler arası 
çoklu karşılaştırma yapılmış sonuçlarının anlık 
alışveriş eğilimleri arasında farklılaşmaları 
yakalayabilmek için Scheffe analizi yapılmıştır. 
Analiz sonucunda yaşları 30 dan küçük olan kadın 
katılımcıların anlık alışveriş eğilimleri ( =27,338), 
yaşları 30 dan küçük olan erkek katılımcıların anlık 

alışveriş eğilimleri ( =24,821)  anlamlı olarak daha 
yüksektir. Yaşları 30 ve 30 dan fazla olan erkek 
katılımcılar ( =35,661) ile kadın katılımcılar 
( =36,177) arasında anlamlı bir fark 
yakalanamamıştır.  

Katılımcıların anlık alışveriş eğilimlerinin eğitim 
düzeyine göre ne derecede farklılaştığının anlaşılması 
için tek faktörlü varyans analizi yapılmıştır. Yapılan 
tek faktörlü varyans analizi sonucunda eğitim düzeyi 
anlık alışveriş eğilimini anlamlı olarak etkilemektedir 
[ = 44.34,  p<.01]. Scheffe analizi sonucuna 
göre yüksek öğretim düzeyine sahip katılımcıların 
anlık alışveriş eğilimleri ( =27,291) eğitim düzeyleri 
lise ( =34,891), ortaokul ( =38,756), ilkokul 
( =35,727) ve okuryazar ( =34) olan katılımcılara 
göre anlamlı olarak düşük bulunmuş; okuryazar 
olmayan katılımcılar ile anlık alışveriş eğilimleri 
bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Eğitim 
düzeyi lise olan katılımcıların anlık alışveriş eğilimleri 
( =34,891) ortaokul olan katılımcılara göre 
( =38,756)  anlamlı olarak düşük; okuryazar olmayan 
( =23,154)   ve yüksek öğretim görmüş ( =27,291)  
katılımcılara göre anlamlı olarak yüksektir. Eğitim 
düzeyi ilkokul ve okuryazar olan katılımcılara göre 
eğitim düzeyi lise olan katılımcılar arasında anlık 
alışveriş eğilimleri bakımından anlamlı bir fark 
yoktur. Katılımcılardan eğitim düzeyi ortaokul olanlar 
( =38,756)  eğitim düzeyi lise ( =34,89), yüksek 
öğretim ( =27,291)  ve okuryazar olmayan 
( =23,154)  katılımcılara göre anlık alışveriş 
eğilimleri anlamlı olarak yüksektir. Eğitim düzeyi 
ilkokul ve okuryazar olan katılımcılara göre eğitim 
düzeyi ortaokul olan katılımcıların anlık alışveriş 
eğilimleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. Eğitim 
düzeyi ilkokul olan ( =35,727) ve okuryazar ( =34)  
olan katılımcıların anlık alışveriş eğilimleri ise eğitim 
düzeyi yüksek öğretim olan ( =27,291) ve okur yazar 
olmayan ( =23,154) katılımcıların anlık alışveriş 
eğilimlerine göre anlamlı olarak yüksektir. 

Anlık alışveriş eğiliminin araştırmaya katılan 
katılımcıların aylık gelir düzeyine göre anlamlı bir 
farkın olup olmadığının anlaşılması için tek faktörlü 
varyans analizi yapılmış ve analiz sonucunda anlamlı 
bir fark bulunmuştur [ = 39.563, p<.05]. 
Aylık geliri 800 YTL’ den düşük olan katılımcıların 
anlık alışveriş eğilimleri ( =28,936); aylık geliri 801 
YTL ile 1600 YTL ( =36,215), 1601 YTL ile 2400 
YTL ( =35,928) ve 2401 YTL’ den fazla ( =34,037) 
olan katılımcıların anlık alışveriş eğilimlerine göre 
anlamlı olarak daha düşüktür. Aylık geliri 2401 YTL’ 
den fazla olan katılımcıların anlık alışveriş eğilimleri, 
aylık geliri 801 YTL ile 1600 YTL ve 1601 YTL ile 
2400 YTL arasından olan katılımcılarının anlık 
alışveriş eğilimleri açısından anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Aynı zamanda aylık geliri 1601 YTL 
ile 2400 YTL arasında olan katılımcıların anlık 
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alışveriş eğilimleri, aylık geliri 801 YTL ile 1600 
YTL arasında ve 2401 YTL’ den fazla olan 
katılımcıların anlık alışveriş eğilimleri bakımından 
anlamlı bir farklılaşma yoktur. 

Kredi kartına sahip olan katılımcılar ile sahip olmayan 
katılımcıların anlık alışveriş eğilimlerinin ne derecede 
farklılaştığının hesaplanabilmesi bağımsız 
örneklemler için t- testi uygulanmıştır. Analiz 
sonucunda kredi kartına sahip olma veya olmamanın 
anlık alışveriş eğilimleri açısından anlamlı bir fark 
olduğu bulunmuştur ( =12.584, p< .01). Kredi 
kartına sahip olan katılımcıların anlık alışveriş 
eğilimleri ( =32,913), kredi kartına sahip olmayan 
katılımcıların anlık alışveriş eğilimlerine göre 
( =24,611) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 
Cinsiyet ve kredi kartına sahip olmanın ortak etkisi 
incelendiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır 
[ = 6,095, p>.05] ancak cinsiyet ile kredi 
kartına sahip olma durumunun incelenmesinde 
gözenekler arası çoklu karşılaştırma yapılmış 
sonuçlarının anlık alışveriş eğilimleri arasında 
farklılaşmaları yakalayabilmek için Scheffe analizi 
uygulanmıştır. Analiz sonucunda kredi kartına sahip 
olan erkeklerin anlık alışveriş eğilimleri ( =32,144)  
kredi kartına sahip olmayan erkeklere göre 
( =23,306)  anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Aynı 
şekilde kredi kartına sahip kadınların ( =33,526)  
kredi kartına sahip olmayan kadınlara göre 
( =25,221) anlık alışveriş eğilimleri anlamlı şekilde 
yüksektir. Buna ek olarak kredi kartına sahip olmayan 
kadın ve erkek katılımcılar arasında anlık alışveriş 
eğilimleri bakımından anlamlı bir fark yoktur. Kredi 
kartına sahip olan kadın ve erkek katılımcılar arasında 
da anlık alışveriş eğilimleri bakımından anlamlı bir 
fark bulunamamıştır. 

Satın alma kararının alışverişe çıkmadan önce mi 
yoksa alışveriş sırasında mı karar verildiğinin anlık 
alışveriş eğilimi açısından farklılaşma olup 
olmadığının incelenebilmesi için t- testi yapılmıştır. t- 
testi sonucunda satın alma kararının ne zaman 
alındığının anlık alışveriş eğilimi açısından anlamlı bir 
şekilde farklılaştığı bulunmuştur ( =15.342, p< 
.01). Yani ne satın alacağına alışveriş sırasında karar 
veren katılımcıların anlık alışveriş eğilimleri 
( =35,516)  ne satın alacağına alışverişe çıkmadan 
önce karar verenlere göre ( =25,833)  daha yüksektir. 

Tartışma 

Bu çalışma, tüketicilerin anlık alışveriş eğilimlerini 
tespit etmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir 
ölçme aracı geliştirebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu 
doğrultuda Rook ve Fisher (1995)’ in Türkçe 
uygulamasının yapılabilmesi için “Anlık Alışveriş 
Ölçeği” nin geçerliliği ve güvenirliği hesaplanmıştır. 
Ölçek 9 maddeden oluşmaktadır. Yapılan 
döndürülmüş temel bileşenler analizi sonucunda tek 
boyuttan oluşan bir yapıya ulaşılmıştır.  Ayrıca 
maddelerin geçerliliğine ve homojenliğine ek kanıt 

sağlamak için madde test korelasyonları da 
ölçülmüştür. Ölçeğin güvenirliğine destek sağlamak 
için Cronbach Alfa güvenirliği ve %27’ lik alt-üst 
grupların madde ortalamalarının karşılaştırılması 
yapılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ait 
bulgular tüketicilerin anlık alışveriş eğilimlerini 
belirlemek üzere kullanılabilir nitelikte olduğunu 
göstermektedir.  

Araştırmaya katılan tüketicilerin anlık alışveriş 
eğilimleri kadın veya erkek olmalarına göre 
farklılaşmamaktadır. Araştırmalar göstermiştir ki 
kadınlar erkeklere göre daha fazla anlık alışveriş 
yapmakta olup ve aniden satın alınan ürünler cinsiyete 
göre de faklılaşmaktadır. Erkeklerin enstrümantal 
ürünleri (teknolojik, spor, vb.) satın alma eğilimi 
içerisinde bulundukları, kadınların daha çok duygusal 
ürünler (makyaj, kıyafet, vb.) tercih etme eğilimi 
içerisinde bulundukları görülmüştür (Dittmar vd., 
1995). Araştırmada kadın ve erkek tüketiciler arasında 
anlık alışveriş eğilimleri açısından fark çıkmaması 
anlık satın alınan ürünlerin farklılık gösterdiği ve bu 
nedenle her iki cinsiyet içinde anlık alışveriş 
eğiliminin olduğu akla gelmektedir. Ayrıca verilerin 
analizinde yaşları 19 ile 29 arasında değişen kadın ve 
erkek tüketiciler arasında anlık alışveriş eğilimleri 
arasında anlamlı bir fark yakalanırken yaşları 30 ile 59 
arasında değişen kadın ve erkek tüketicilerin anlık 
alışveriş eğilimleri arasında anlamlı fark 
görülmemektedir. Bu bilgi aylık geliri 800 YTL den 
yüksek olan tüketicilerin 800 YTL’ den düşük olan 
tüketicilere göre anlık alışveriş eğilimlerinin yüksek 
olduğu bulgusuyla düşünüldüğünde; araştırmaya 
katılan 30 yaş üzerindeki tüketiciler ekonomik 
bağımsızlıklarını elde etmiş olmaları ve gelir 
düzeylerinin yüksek olması erkek ve kadın 
tüketicilerin anlık alışveriş eğilimi açısından 
farklılaşmanın gerçekleşmeyebileceğini 
düşündürmektedir. Çünkü yüksek gelir düzeyine sahip 
tüketiciler anlık satın almaya dönük davranışları daha 
fazladır. Beatty ve Ferrell (1998) yeterli paraya sahip 
tüketiciler sahip olmayanlara göre daha çok anlık 
alışveriş yapma eğiliminde olduklarını ayrıca 
bireylerin bütçelerinde ek paraya sahip olduklarına 
dair inançları harcama yapmalarına yol açmaktadır. 

Yüksek öğretim düzeyine sahip katılımcıların anlık 
alışveriş eğilimleri eğitim düzeyi lise, ortaokul, 
ilkokul ve okuryazar olan katılımcılara göre düşüktür. 
Eğitim düzeyi lise olan katılımcıların anlık alışveriş 
eğilimleri eğitim düzeyi ortaokul ve ilkokul olan 
katılımcılara göre düşüktür. Ek olarak eğitim düzeyi 
ortaokul, ilkokul ve okuryazar olan katılımcıların 
anlık alışveriş eğilimleri farklılaşmamaktadır. Bu 
bilgiler ışığında tüketicilerin sahip oldukları eğitim 
düzeyi arttıkça anlık alışveriş eğilimi düştüğü 
görülmektedir. Her ne kadar eğitim düzeyi okuryazar 
olan katılımcılar ile ortaokul olan katılımcılar arasında 
anlık alışveriş eğilimleri açısından fark görülmese de 
eğitim düzeyi arttıkça anlık alışveriş eğilimi 
azalmaktadır.  

Her türlü ihtiyacı karşılamak üzere düzenlenen 
alışveriş merkezleri insanların zaman geçirmekten 
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keyif aldıkları yerler haline gelmiştir. İnsanlar büyük 
alışveriş merkezlerini tercih ederek ruh durumunu 
mutlu ve olumlu hale getirmektedir (Beatty ve Ferrell, 
1998). Artan olumlu duygular alışveriş merkezlerinde 
harcanan zaman içerisinde kişide planı dışında satın 
alma davranışını ortaya çıkarabilmektedir. Rook ve 
Gardner (1993) alışveriş sırasında olumlu duygulara 
sahip tüketicilerin anlık alışverişinin arttığını 
bulgulamıştır. Günümüzde zaman geçirmek için tercih 
edilen yerler arasında bulunan büyük alışveriş 
merkezleri tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde 
etkili olduğu düşünülmektedir. Tüketicilerin satın 
alma kararını mağazada mı yoksa alışverişe çıkmadan 
önce mi karar vermesinin anlık alışverişle birbirine 
bağlı olduğu bulunmuştur. Belki sadece zaman 
geçirmek için gidilen alışveriş merkezi, tüketiciye 
gördüğü ürüne ihtiyacı olduğu fikri yaratarak anlık 
alışverişte bulunmasına neden olabilmektedir. Satın 
alma kararını alışveriş sırasında veren katılımcılar 
satın alma kararını alışverişe çıkmadan önce veren 
katılımcılara göre anlık alışveriş eğilimleri yüksek 
bulunmuştur. 

Beatty ve Ferrell (1998) tüketicilerin ekstra paraya 
sahip olduklarını düşünmeleri halinde anlık alışveriş 
eğilimini arttığını belirtmiştir. Günümüzde 
tüketicilerin kredi kartı kullanması birçok avantaj 
sağlarken birçok dezavantajı da beraberinde 
getirmektedir. Özellikle yüksek limit düzeyleri 
tüketiciye ekstra paraya sahip olduğu hissi yaratarak, 
tüketicilerin elde etmek istediklerine sahip olma fırsatı 
vermektedir. Araştırma sonucu göstermektedir ki 
kredi kartına sahip tüketicilerin anlık alışveriş 
eğilimleri kredi kartına sahip olmayan tüketicilere 
göre yüksektir. Bu sonuç kredi kartına sahip olan 
tüketicilerin düşünmeden satın alma davranışta 
bulunma eğilimlerini arttırdığı anlamına gelmektedir.  

Bu çalışma aracılığıyla literatüre anlık alışveriş ölçeği 
kazandırılmıştır. Ancak anlık alışveriş ölçeğinin 
benzer gruplarda da aynı sonuçları üretebileceğine 
ilişkin kanıt aranmalı, doğrulayıcı faktör analizleri 
yapılmalıdır. Böylece anlık alışveriş ölçeğinin ileri 
düzey geçerlilik analizleri elde edilmiş olacaktır. Bu 
ölçek sayesinde ülkemizde anlık alışverişle ilgili 
çalışmaların artacağı düşünülmektedir. Buna bağlı 
olarak objektif bilgilerin elde edilmesiyle firmalar 
satışlarını arttırmak için stratejiler geliştirebilecektir. 
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Özet: Spor endüstrisinin ulaştığı ekonomik büyüklük ile paralel bir gelişim gösteren spor pazarlamasının 
geliştirilmesi için spor tüketicilerinin anlaşılması bir zorunluluktur. Özellikle günümüzün en yaygın spor dalı olan 
futbol alanındaki seyircileri bugüne kadar kayıtsız şartsız takımına bağlı birer taraftar olarak gören anlayış, içinde 
bulunduğumuz çağda, söz konusu grubu birer tüketici olarak konumlandıran yeni bir anlayışa doğru dönüşmektedir. 
Bu araştırmada da, Fenerbahçe taraftarlarının “Kulüp Ürünlerine Yönelik Davranışsal Sadakat” (KUDS), “Medya 
Yoluyla Kulübe Yönelik Davranışsal Sadakat” (MYDS) ve “Kulübün Diğer Spor Branşlarına Yönelik Davranışsal 
Sadakat” (DSDS) olmak üzere üç ayrı boyutta gerçekleşen davranışsal sadakatleri ve saldırganlığa yönelik tutum ve 
davranışları arasındaki ilişkinin araştırılması ile söz konusu iki değişkenin yine çeşitli taraftar davranışları ve 
demografik bilgiler açısından arz ettiği farklılıkların incelenmesi gerçekleştirilmiş, bulguları ayrıntıları ile 
tartışılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, İstanbul, İstanbul dışı 40 farklı il ve Türkiye dışı 7 farklı ülkeden 
katılımda bulunan 805 Fenerbahçe taraftarı oluşturmuştur. Verilerin araştırılmasında, tanımlayıcı istatistikler, 
keşifsel faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor tüketicileri, spor pazarlaması, futbol taraftarları, davranışsal sadakat, saldırganlık. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCCER CONSUMERS’ BEHAVIORAL LOYALTY 
AND AGGRESSION 

 

Abstract: In order to develop the area of sport marketing, which shows upswing analogous to economic size of sport 
industry, it is imperative to clarify the sport consumers. The comprehension that sees spectators as a die-hard fans 
have been transforming into new concept which positioned each of them as a consumer. This research aims to 
determine the attitude and behavior of Fenerbahçe Sport Club’s fans in terms of aggression and also behavioral 
loyalty which consists of behavioral loyalty aimed at the club’s products, behavioral loyalty to club via the media 
and behavioral loyalty aimed at the club’s other sport branches. These two variables were analyzed in point of 
differences on various fan behavior and demographic information. Finally, several implications of the study finding 
are presented. The sample consists of 805 Fenerbahçe Sport Club’s Fans from Istanbul and other 40 cities in Turkey 
and also 7 different countries in Europe. Descriptive statistics, exploratory factor analysis, correlation analysis and 
regression techniques were used for observing the data. 

Key Words : Sport consumers, sport marketing, soccer fans, behavioral loyalty, aggression. 

 

1. Giriş 

Rekabetin kitlelerin gözü önünde en açık bir biçimde 
yaşandığı endüstrilerden biri olan spor endüstrisinde 
ve bu araştırmanın seçtiği spor dalı olması dolayısıyla 
futbol endüstrisinde rol alan oyuncuların, son yıllarda 
gelinen nokta itibariyle, en fazla önem vermeleri 
gereken konularının taraftar/tüketici/müşteri adları ile 
anılan kişilerin sadakatlerini güçlendirmek olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu yargının doğruluğunu sınama 
konusunda gösterilebilecek birçok delil arasında en 
çarpıcısı, gerek uluslararası gerekse ulusal bazda 
düzenlenen turnuvalarda başarı kazanan sportif 
örgütlerin, fazla sayıda ve güçlü bir sadakate sahip 
taraftara sahip olma hususunda ortak bir nokta 
yakalamış olmalarıdır.  
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Bu noktadan hareketle, 90’ların ikinci yarısından 
itibaren hızla endüstriyelleşmeye ve ticarileşmeye 
başlayan futbol sektörünün yaşadığı rekabetçi 
ortamda, sportif örgütlerin hayatta kalabilmeleri ve 
söz konusu ömürlerini başarılarla dolu bir şekilde 
geçirmelerinde ki anahtar unsur, taraftarlarının 
(müşterilerinin) bağlılığını ve sadakatini arttırmak ve 
bu yolla oluşacak olan üstün finansal güçlerini 
kullanarak, sportif arenada baş aktörler haline 
gelmeleri olacaktır. 

Bu çalışmada da, yukarıda bahsi geçen ve futbol 
kulüpleri için gelirlerini arttırma da çok fazla önem 
arz eden müşteri sadakati kavramı ile sahip olunan 
müşteri kitlesinin kulübün başarılarına ve marka 
imajına zarar verdiği varsayılan saldırganlık 
davranışları arasındaki ilişki incelenmiş ve bulgular 
tartışılarak, spor kulübü yöneticilerine yönelik 
önerilerde bulunulmuştur.  

2. Davranışsal Sadakat 

Spor endüstrisini ayakta tutan ve gün geçtikçe 
büyümesini sağlayan önemli unsurların başında, bu 
sektörün tüketicilerini oluşturan taraftarlar 
gelmektedir. Spor bağlamında taraftar, kendisini 
belirli bir takımın ya da genel olarak bir sporun 
taraftarı olarak gören kişiler olarak tanımlanmaktadır 
(Dietz- Uhler ve diğ., 2000: 219–232.). Sportif 
örgütlerin ya da bu araştırmanın konusunu oluşturan 
futbol kulüplerinin, sahip oldukları taraftar kitlelerini, 
artan rekabet ortamında takımı daha da güçlü kılacak 
araçları sağlayacak bir biçimde yönlendirebilmeleri 
oldukça önem arz etmektedir. Söz konusu eylemin 
gerçekleştirilmesinde ise, en önemli ve anahtar etken 
taraftar kitlesinin sadakat ve bağlılık seviyelerini 
arttırmaktır. Genel anlamda “tüketici sadakati”, tercih 
edilen ürün veya hizmeti gelecekte istikrarlı bir 
biçimde tekrar satın almayı ya da markanın sürekli 
müşterisi olmayı kapsayan derin bir bağlılığa sahip 
olma ve böylece, durumsal etkilere ve davranış 
değiştirmeye sebep olabilecek muhtemel pazarlama 
etkilerine rağmen, aynı markayı ya da marka setini 
mükerrer olarak satın alma olarak tanımlanmaktadır 
(Oliver, 1999:34). Jacoby ve Chestnut (1978), Dick ve 
Basu (1994) ve Oliver (1997) gibi yazarlar evrensel 
bir sadakat tanımının olmadığını belirtmektedirler. 
Literatürde bahsi geçen tanımlara dikkat edildiğinde, 
sadakat denilen kavramın, çoğunlukla davranışsal 
boyutunun vurgulandığı, buna mukabil aynı zamanda 
bağlılık kelimesi ile de karşılanan tutumsal boyuttan 
da bahsedildiği görülmektedir. Gerçekten de, bazı 
araştırmacılar bağlılık ile sadakatin aynı anlamı 
karşılayan kavramlar olduğunu düşünmüşler ve bu 
kavramları birbirlerinin yerine kullanmışlardır 
(Warnick, 1983; Buchanan, 1985:401-418; Bowen ve 
Shoemaker, 1998:12-25). Diğer araştırmacılar ise 
bağlılığı, sadakatin bir parçası olarak, diğer bir 
anlamda, sadakate öncülük eden (Beatty ve Kahle, 
1988:1-10) ya da habercisi olarak işlev gören 
(Pritchard ve diğ., 1999:333-348) bir kavram olarak 
görmüşlerdir. Selin, Howard, Udd ve Cable ise 
(1998:217-223) bağlılığın, sadakatin tutumsal 
bileşenini oluşturduğunu belirtmişlerdir.  

Aaker (1991) kitabında marka sadakatinin 
ölçümlenmesini de ele almıştır. Ona göre 
yaklaşımlardan biri davranış ölçümüdür. Burada tekrar 
satın alma oranı, alım yüzdesi ve satın alınan marka 
sayısı gibi kriterlerin göz önüne alınmasının 
gerekliliği üzerinde durmuştur. Marka sadakati 
hakkındaki diğer bir önemli araştırmacı olan Keller 
(2003), marka sadakatini davranışsal sadakat ve 
tutumsal bağlılık olmak üzere marka tınısı (rezonans) 
altında incelemiştir. Davranışsal sadakati tekrarlanan 
satın alma ve markanın ilgili kategorideki payı ya da 
miktarı ile değerlendirmiştir. Yüksek sadakat 
sağlamak için de tutumsal bağlılığın olması 
gerektiğini belirtmiştir. 

Spor pazarlaması literatürüne bakıldığında ise, sadakat 
kavramının tek başına, tüketicilerin takımlarıyla olan 
psikolojik ve duygusal bağlılık seviyelerini açıklamak 
hususunda yetersiz görüldüğünü, bunun yerine,  
yapılan araştırmalarda “özdeşleşme” ve “psikolojik 
bağlılık” gibi değişkenler ile beraber düşünüldüğü 
gözlenmektedir (Trail ve James, 2008). Takımla 
özdeşleşme, taraftarın takımını kendi kimliğinin bir 
uzantısı olarak görme, dolayısıyla da, takımına 
yönelik olarak hissettiği psikolojik bağlantı derecesini 
ifade etmektedir (Trail, Fink ve Anderson, 2003:8-17). 
Diğer endüstrilerden farklı olarak özdeşleşme ve 
psikolojik bağlılık olgularının yoğun yaşandığı spor 
endüstrisinde, özdeşleşme ve psikolojik bağlılık 
kavramlarının tek başlarına taraftarların kulüplerine 
gelir sağlamaları için yeterli olmadıkları da ortaya 
konmuştur (Giray, 2008). Zira, tutumsal olarak 
takımlarıyla kendilerini özdeşleştirmiş ve takımıyla 
psikolojik yönden bağlı olan taraftarların sadakatlerini 
ortaya koyacak davranışları sergilememeleri sıklıkla 
rastlanabilecek bir durumdur. Dolayısıyla, sportif 
örgütler için, taraftarlarının ya da tüketicilerinin 
tutumsal boyuttaki analizleri kadar davranışsal 
boyuttaki analizlerinin de gerçekleştirilmesi ve bu iki 
sürecin de aynı öneme haiz olduklarının unutulmaması 
gerekmektedir. 

Funk, Haughtvedt and Howard’a (2000:125-144) 
göre, sadakat kavramını anlayabilmek, takıma yönelik 
tutumlarda olası farklılıklara sebep olan güçlü tutum 
özelliklerinin oluşturduğu psikolojik süreçleri 
incelemede bir aracıdır. Wakefield ve Sloan 
(1995:153-172) takım sadakatini belirli bir takıma 
karşı devam eden bağlılık olarak tanımlarken bunun 
seyircilerin canlı spor etkinliklerine katılma isteklerini 
belirleyen en önemli faktör olduğunu belirtmektedir. 
Funk and James (2001:119-150) ise, takım sadakatini, 
bireyin takıma karşı tutarlı ve devam ede gelen 
davranış ve tutum içerisinde bulunmayla sonuçlanan 
psikolojik bağlılığın oluşması olarak 
tanımlamaktadırlar. En basit anlamda yapılan bir 
tanıma göre ise, sadık spor tüketicileri uzun yıllar 
takımla beraber olmayı bilen kişilerdir (James, Kolbe 
ve Trail, 2002:215-226). Davranışsal tutarlılık veya 
tekrar satın alma birçok örgüt için önemli amaçlar 
olarak sadakati tanımlasa da, gerçek sadakatin takım 
ile ilgili olan davranışları göstermekten daha da fazlası 
olduğunun anlaşılması gerekmektedir (James ve diğ., 
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2002). Öte yandan, takıma yönelik sadakati 
sağlamanın sporun tutarsız ve soyut özelliklerinden 
dolayı oldukça zor olduğu da bazı yazarlar tarafından 
savunulmaktadır (Gladden ve diğ., 1998:1-19). Bu 
sebepten ötürü de, karşı koyma ve davranış gibi 
özelliklerin sadakatin genel göstergeleri olarak kabul 
edilmesinin daha doğru olacağı belirtilmiştir (Funk ve 
diğ., 2000).  

Yukarıdaki açıklamalarda da belirtildiği gibi 
psikolojik bağlılık ile sadakat kavramları arasındaki 
tartışılmaz ilişkinin yapısı, spor tüketicilerinin 
tutumsal ve davranışsal süreçlerini açıklamada hala en 
büyük soru olarak görülmektedir. Ancak yukarıda 
belirtilen çeşitli çalışmalarla da uyuşan bir anlayışla 
bu araştırmada, bir spor tüketicisinin ilgili spor 
markasına yönelik psikolojik bağlılığı sadakatin 
tutumsal boyutu olarak, markayla ilgili tekrarlanan 
davranışları ise sadakatin davranışsal boyutu olarak 
düşünülmüştür. Bu bağlamda, tutumsal boyutu 
oluşturan psikolojik bağlılığın davranışsal sadakatin 
önemli belirleyicilerinden biri olacağı varsayılmıştır. 

Bu bağlamda, tezin verileri üzerinden gerçekleştirilen 
faktör analizi sonucunda, davranışsal sadakat 
değişkeninin üç farklı boyut halinde incelenebileceği 
ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar, “kulüp ürünlerine 
yönelik davranışsal sadakat”, “medya yoluyla kulübe 
yönelik davranışsal sadakat” ve “kulübün diğer spor 
branşlarına yönelik davranışsal sadakat” olarak 
belirlenmiştir (Giray, 2008:101-102). 

• Kulüp Ürünlerine Yönelik Davranışsal 
Sadakat (KUDS): Desteklenen kulüp tarafından 
üretilen mal ve hizmetlere yönelik ilginin 
davranışsal boyuttaki ifadesidir. 

• Medya Yoluyla Kulübe Yönelik Davranışsal 
Sadakat (MYDS): Medya araçlarını kullanmak 
suretiyle desteklenen kulübü takip ederek, kulübe 
yönelik ilgi ve bağlılığın davranışsal boyutta 
ortaya konmasıdır.  

• Kulübün Diğer Spor Branşlarına Yönelik 
Davranışsal Sadakat (DSDS): Desteklenen spor 
kulübüne yönelik sadakatin, kulübün bünyesinde 
barındırdığı spor dallarından sadece biri veya 
birkaçı üzerinden ortaya konması yerine, kulübün 
rekabette bulunduğu her spor dalı için davranışsal 
boyutta beliren ifadesidir (Giray, 2008).  

Spor kulüpleri için gerek ulusal gerekse uluslararası 
rekabet ortamında başarı kazanmanın tartışmasız bir 
şekilde en önemli unsuru olan taraftarlarından gelir 
sağlama hususunu yansıtan “kulüp ürünlerine yönelik 
davranışsal sadakat” in, kulüplerine yönelik 
sadakatlerini hem kulübün sahip olduğu diğer spor 
branşları için de gösteren hem de kulübüne olan 
bağlılığını medyadan takip etme suretiyle 
gerçekleştiren taraftar/tüketici kitlesinde daha yüksek 
olacağı varsayılmıştır. Bu anlayışla oluşturulan 
hipotezler aşağıda belirtilmiştir.  

H1: Kulübün diğer spor branşlarına yönelik 
davranışsal sadakat değişkeni, kulüp ürünlerine 

yönelik davranışsal sadakat değişkeni üzerinde pozitif 
yönde, anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H2: Medya yoluyla kulübe yönelik davranışsal sadakat 
değişkeni, kulüp ürünlerine yönelik davranışsal 
sadakat değişkeni üzerinde pozitif yönde, anlamlı bir 
etkiye sahiptir. 

3. Saldırganlık 

Saldırganlık, başkalarının kişisel haklarına aldırış 
etmeden, onları göz ardı etmeyi içerdiği gibi, 
başkalarının hak kullanımını engellemek ya da hak 
kullanımı için uygun koşulların ortaya çıkmasına mani 
olmak, duygusal ve fiziksel olarak zor kullanmak gibi 
fiilleri içerir (Şahin, Pençe, Şahin ve Koç, 2005:1-14).  

Spor literatüründe ise, saldırganlık için bir çok tanım 
yapılmasına rağmen, bu tanımlar içerisindeki en 
kapsamlı ve kavramı en iyi yansıtan tanım olarak 
Coakley’in  (1998:180), “mülkiyet hakkını yok etmek 
ya da başka bir kişiye zarar vermek niyetini taşıyan, 
veya kendisinin ve başkalarının mutluluğunu tamamen 
hiçe sayma üzerine oturtulmuş davranışlar” şeklinde 
yaptığı tanım dikkate alınmaktadır. 

Yukarıdaki tanımın ışığında, taraftar saldırganlığı, 
rakip oyuncularla, koçlarla ve taraftarlarla dalga 
geçmek, görevlileri rahatsız etmek, küfür etme, oyun 
sahasına yabancı maddeler atmak, diğer taraftarların 
üzerine içecek dökmek, başka insanların görüş hattını 
kapatmak, müstehcen el-kol hareketleri yapmak ve 
diğer kişilere vurmak veya onları ittirmek gibi 
eylemleri kapsar (Wann ve diğ., 2001:94). Son 
zamanlarda, spor faaliyetlerinde ortaya çıkan toplum 
güvenliğine yönelik endişeler, yeni stadyumların ve 
saldırganlığa karşı katı bir polis yapısının 
oluşturulmasını sağlamıştır (Bale, 2000; Wann, 
Melnick, Russell ve Pease, 2001).  

Spor tüketicilerini inceleyen çalışmalarda, saldırganlık 
sergileyen taraftarlar “işlevsel olmayan taraftarlar” 
olarak adlandırılmışlardır. Psikolojik bir terim olarak 
“işlevsel olmayan (dysfunctional) taraftarlar”, 
sosyalleşme süreci ve spor alanındaki sosyal gruplarla 
ilişkili olarak ortaya çıkan ve anormal olan ya da 
işleve zarar veren ya da zayıflatan insan gruplarıdır 
(Wakefield ve Wann 2006). Diğer takım taraftarlarına 
yöneltilen sözlü küfür gibi agresif davranışlar tıbben 
teşhis edilmiş, “sosyal açıdan fonksiyonel olmayan” 
tipik davranış şekilleridir (Sjoestroem, Eder, Malm ve 
Beskow, 2001:459-465). Sosyal açıdan fonksiyonel 
olmayan davranışlar diğer agresif davranışlara ve 
şiddete öncülük eder (Bech, 1994:290-302). 
Spor literatüründe işlevsel olmayan taraftarlar, yüksek 
seviyede çatışmacı ve bir spor faaliyetinin çeşitli 
bileşenleri (hakem kararları, antrenör kararları vb.) 
hakkında sık sık şikâyet eden kişiler olsalar bile, bu 
sınıfın dışındaki normal taraftarlara kıyasla, 
takımlarıyla daha fazla özdeşleşmiş değillerdir 
(Wakefield ve Wann, 2006). Bahsi geçen çalışmada 
yazarla, işlevsel olmayan davranışlar sergileyen 
taraftarların davranışlarını iki yönden ele almışlardır. 
Bunlar; (a) Kararlar (hakem, teknik direktör, oyuncu)  
hakkında sürekli yakınma, (b) Rakip öğelerle çatışma. 
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Yine Wann (1993:134-143) bir çalışmasında, yüksek 
seviyede takımlarıyla özdeşleşmiş taraftarların, 
takımlarının başarısızlığından sonra özgüvenlerini 
koruyabilmek adına, takımlarından 
uzaklaşmadıklarını, fakat bunun yerine, oyunculara ya 
da karşı takımın taraftarlarına karşı olumsuz ve 
düşmanca bir tarz sergileyerek, kimliklerini onarma 
yoluna gitmelerinin daha muhtemel olduğunu öne 
sürmüştür.  
Taraftar saldırganlığı üzerine Türkiye özelinde yapılan 
bazı araştırmalar da mevcuttur. Örneğin, Strateji Mori 
danışmanlık şirketinin 2000-2001 yılında “Türkiye’de 
Taraftarlık Eğilimleri Araştırması”na göre, “maçta 
kavgaya karıştınız mı?” sorusuna “Evet” diyenlerin 
oranı % 4 olmuştur. Diğer bir deyişle maça giden her 
100 kişiden 4’ü bir kavgaya karıştığını belirtmiştir. 
“Maçta nadiren de olsa küfürlü tezahüratta 
bulunurum” diyenlerin oranı ise % 16’ya çıkmaktadır 
(Saltık, 2002).  

2004 yılında ELYADA Laboratuvarı’nın yaptığı 
benzer bir araştırmaya göre ise, taraftarların % 18’i 
sözel, %8’i de fiziksel şiddet uyguladığını, % 22’si 
sözel olarak, % 9’u da fiziksel şiddete maruz 
kaldıklarını ifade etmektedirler. Yani her 3 kişiden biri 
şiddete maruz kalmaktadır. Strateji Mori ile 
Elyada’nın verileri kıyaslandığında ise, fiziksel şiddet 
uygulayanların oranının 2001 yılına göre % 125 artış 
gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 
Taraftar saldırganlığının analizinde psikolojik 
yaklaşımı benimseyen birçok çalışma, eskiden beri var 
olan 3 teoriden biri etrafında şekillenmiştir. Bunlar, 
içgüdü modeli, düş kırıklığı-saldırganlık modeli ya da 
sosyal öğrenme teorisidir (Wann, 1993). Uzun 
zamandan beri var olan bu görüşler seyirci 
saldırganlığının anlaşılmasına önemli katkılar 
yapmalarına rağmen, hepsi de seyirci 
saldırganlığındaki, bireysel farklılık değişkenlerinin 
önemini ortaya koyma konusunda başarısız 
olmuşlardır (Wann 1993). Son zamanlardaki 
çalışmalarda ise, bireysel farklılıkların seyirciler 

tarafından sergilenen saldırganlığın önemli bir 
belirleyicisi olduğu belirtilmiştir.  

Örneğin, davranışsal sadakatin önemli bir belirleyicisi 
olduğu bilinen (Wann ve Pierce, 2003:368; Giray, 
2008) özdeşleşme değişkeni ile saldırgan davranışlar 
sergileme arasındaki ilişkiyi ölçen iki önemli 
araştırma bu varsayımı doğrulamıştır (Wann, Haynes 
ve diğ., 2003; Wann, Peterson, ve diğ., 1999). Bu 
çalışmada da, özdeşleşmenin önemli bir belirleyicisi 
olduğu davranışsal sadakat olgusunun, yine bir 
bireysel farklılık değişkeni olarak saldırganlık ile olan 
ilişkisi analiz edilmiş ve ilgili hipotezler aşağıda 
belirtilmiştir.  

H3: kulüp ürünlerine yönelik davranışsal sadakat 
değişkeni, saldırganlık değişkeni üzerinde pozitif 
yönde, anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H4: Medya yoluyla kulübe yönelik davranışsal sadakat 
değişkeni, saldırganlık değişkeni üzerinde pozitif 
yönde, anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H5: Kulübün diğer spor branşlarına yönelik 
davranışsal sadakat değişkeni, saldırganlık değişkeni 
üzerinde pozitif yönde, anlamlı bir etkiye sahiptir. 

4. Araştırmanın Modeli 

Birer spor tüketicisi olarak tanımlanan futbol 
taraftarlarının, destekledikleri spor kulübüne yönelik 
sergiledikleri davranışların sadakat boyutu olarak 
nitelenen üç farklı sürece indirgenmesi ve bu 
süreçlerin saldırganlık gibi sadakatin tam tersi bir 
yönde, sportif örgütleri zaafa uğratan bir süreç ile olan 
ilişkisi modelde ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca, taraftarların kulüplerine medya yoluyla 
gösterdikleri sadakat seviyeleri ile yine kulüplerinin 
futbol dışındaki diğer spor branşlarına yönelik 
sergiledikleri sadakatlerinin, kulüpler için en önemli 
davranışsal sadakat seviyesi olan kulüp ürünlerine 
yönelik davranışsal sadakat süreci üzerindeki etkileri 
de analiz edilen diğer bir ilişkidir. 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 
 

5. Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırmanın örneklem grubunu, 2007 yılının Nisan 
ve Ekim  ayları arasında araştırma anketine, yüz yüze 

katılım ve internetten katılım ile dahil olan 1009 
Fenerbahçe taraftarı oluşturmuştur. Araştırmaya dahil 
edilen anket sayısı, kullanılabilir durumda olmayan 
anketlerin çıkarılmasıyla, 805 olarak belirlenmiştir. 
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Bahsi geçen katılımcıların, % 69’u İstanbul’dan, % 
28’i İstanbul dışı 40 farklı ilden ve % 3’ü ise Türkiye 
dışı 7 farklı ülkeden araştırmaya katılmışlardır.  

Ölçeklerin hazırlanmasında, davranışsal sadakat için, 
Salman (2005) ile Mcdonald ve Milne’nin (1997:27-
32) çalışmalarında kullanılan ölçeklerden, saldırganlık 
ölçeği için ise, oluşturulmasında Trivizas’ın (1984) 
İngiliz futbol maçlarındaki kargaşa üzerine raporunun 
ve Coakley’in (1998) saldırganlık tanımının rehberlik 
ettiği, Dimmock ve Grove’un (2005:37-47) 
çalışmasından faydalanılmıştır. 

Sorular 5’li Likert yöntemi ile ölçülmüştür. Analizler 
gerçekleştirilirken SPSS 16.0 istatistik programı 
kullanılmış ve kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini 
ortaya koymak amacıyla güvenilirlik testleri ve faktör 
analizleri yapılmıştır. Ardından, araştırma değişkenleri 
korelasyon analizine tabi tutularak davranışsal 
sadakatin üç farklı boyutu ile saldırganlık arasındaki 
birebir ilişkiler saptanmış ve son olarak, davranışsal 
sadakatin üç boyutunun bağımsız değişken olarak 
saldırganlık değişkeni üzerinde yaptıkları etki ile 
davranışsal sadakatin 2 boyutunun (MYDS ve DSDS) 
üçüncü boyut (KUDS) üzerine yaptığı etkiyi ortaya 
koyan iki regresyon modeli kurularak analiz 
edilmiştir. 

6. Araştırmanın Bulguları 

6.1. Örnekleme Ait Demografik Göstergeler 

Katılımcıların %80,8’i erkek, %19,2’si ise kadındır. 
Yaş dağılımına bakıldığında, %19,3’ünün 13-17, 

%64,3’ünün 18-30, %13,9’unun 30-49 ve %2,5’inin 
50-73 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Medeni 
durum bakımından,  %81,2’si bekar, %17,4’ü evli, 
%1’i boşanmış, %0,4’ü ise duldur. Katılımcıların 
%3,6’sı ilkokul, %13,9’u ortaokul, %52,9’u lise, 
%26,4’ü üniversite, %3’ü ise lisansüstü eğitim 
seviyesine sahiptir. Bir işte çalışma durumu 
incelendiğinde, katılımcıların %48,3’ünün bir işte 
çalıştığı, %50,1’nin herhangi bir işte çalışmadığı, 
%1,6’sının ise emekli olduğu gözlemlenmektedir. 
Katılımcıların %5,4’ünün 500YTL ve altı, %20,8’i 
501-1000 YTL, %31,5’inin 1001-2000YTL, 
%19,9’unun 2001-3000 YTL, %5,6’sının 3001-4000 
YTL, %4,7’sinin 4001-5000 YTL ve %12,1’inin ise 
5001 YTL ve üstü gelir aralığına sahip oldukları 
görülmektedir. Fenerbahçe taraftarlarına sorulan loca 
veya kombine karta sahip olup olmadıkları sorusuna 
ise sadece %9,4’ünün evet cevabı verdiği görülürken, 
bu taraftarlar arasında sadece bir kişinin locası olduğu 
görülmektedir. Ayrıca örneklem grubuna Fenerbahçe 
takımını ne sıklıkla medyadan takip ettikleri 
sorulduğunda ise %3’ün ayda birden az, %3’ün ayda 
1-2 defa, %10’un haftada 1-2 defa, %10.4’ün haftada 
3’ten fazla ve %73’ün ise her gün izlediği ortaya 
çıkmıştır.  

6.2. Değişkenlere Ait Ortalamalar, Standart Sapma 
Değerleri, Güvenirlilik ve Korelasyon Katsayıları 

Tablo 1.’de değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiki 
bilgilere ve korelasyon ile güvenilirlik katsayılarına 
yer verilmiştir. 

 
Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler, Korelasyon Değerleri ve Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayıları 
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DSDS 0.81 3,23 1,01 1    

MYDS 0.65 3,66 0,78 0,472** 1   

KUDS 0.94 3,70 1,05 0,658** 0,588** 1  

Saldırganlık 0.93 2,54 1,24 0,355** 0,144** 0,360** 1 
** Korelasyon değerleri 0.01 seviyesinde anlamlıdır.(Çift Taraflı) 
α = Cronbach Alfa 
DSDS : Kulübün Diğer Spor Branşlarına Yönelik Davranışsal Sadakat 
MYDS: Medya Yoluyla Kulübe Yönelik Davranışsal Sadakat 
KUDS : Kulüp Ürünlerine Yönelik Davranışsal Sadakat 

 

Tabloda da görüleceği üzere bir değişken haricinde 
(α=.655) diğer değişkenlerin güvenilirlik 
katsayılarının oldukça yüksek olduğu ve araştırma 
değişkenlerinin tümü arasında .001 seviyesinde birebir 
anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Özellikle, 
kulübünün diğer spor branşlarına yönelik davranışsal 
sadakat ile kulüp ürünlerine yönelik davranışsal 

sadakat değişkenleri arasında yüksek bir korelasyon 
ilişkisi saptanmıştır (r: 0,658*). 

6.3. Faktör Analizi 

Tablo 3.’de verilerin keşifsel faktör analizine tabi 
tutulmaları sonucunda davranışsal sadakat 
değişkeninin yukarıdaki bölümlerde belirtilmiş olan 
üç farklı boyuta anlamlı olarak ayrıldığı 
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görülmektedir. Saldırganlık değişkeni tek bir faktör 
olarak analize dahil edildiği için faktör yükleri 
verilmemiştir. Keşifsel faktör analizi ile beraber tüm 
değişkenlerin “Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy” ve “Bartlet Test of Sphericity” 
testleri de yapılarak, değişkenlerin faktör analizine 
uygun olup olmadıkları ve yine kullanılan 
değişkenlerin anlamlı olup olmadıkları incelemeye 
tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda tüm 
değişkenlerin, KMO testi için gerekli olan 0,5’den 
büyük olma ve Bartlet Test’i için gerekli olan 
0,05’den küçük olma şartlarını sağlayarak faktör 
analizi için uygun oldukları ve kullanılan 
değişkenlerin anlamlı oldukları belirlenmiştir. Söz 
konusu testlerin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Değişkenlerin KMO ve Bartlet Test 
Sonuçları 

Değişken İsmi KMO Test 
Değerleri 

Bartlet Test 
Değerleri 

Davranışsal 
Sadakat 

.931 .000 

Saldırganlık .887 .000 

 

 

Tablo 3. Davranışsal Sadakatin Oblik Rotasyona Tabi Faktör Analizi 

SORULAR FAKTÖRLER 

1-Kulüp Ürünlerine Yönelik Davranışsal Sadakat 1 2 3 
Kulübümün mağazalarından alışveriş yaparım. .961   
Kulübümün mağazalarına giderim. .897   
Kulübümün amblemi olan eşyaları kullanırım. .897   
Takımımın amblemi olan eşyaları kullanırım. .836   
Kulübümün dergisini alırım. .693   
Takımımla ilgili dergileri okurum. .689   
Kulübümün internet sitesini ziyaret ederim .650   
Kulübümün televizyon kanalını seyrederim. .572   
2- Medya Yoluyla Kulübe Yönelik Davranışsal Sadakat    
Futbol yorum programlarını izlerim.  .658  
Televizyonda maçları izlerim.  .640  
Gazetelerden haberlerini takip ederim.  .604  
Maçları radyodan dinlerim.  .519  
3- Kulübün Diğer Spor Branşlarına Yönelik Davranışsal 
Sadakat    

Kulübümün diğer spor branşlarının maçlarına giderim.   .886
Kulübümün diğer spor branşlarının müsabakalarını izlerim.   .806
Kulübümün diğer spor branşlarını medyadan takip ederim.   .660

Toplam Açıklanan Varyans: % 67,83 

 

6.4. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Tablo 3'de, modelde öngörülen iki regresyon 
eşitliğinin sonuçları verilmiştir. Eşitliklerden biri 
davranışsal sadakatin medya yoluyla kulübe yönelik 
davranışsal sadakat değişkeni ile kulübün diğer spor 
branşlarına yönelik davranışsal sadakat boyutlarının, 
ilgili değişkenin diğer bir boyutu olan, kulüp 
ürünlerine yönelik davranışsal sadakat değişkeni 
üzerine etkisini, eşitliklerden diğeri ise, yukarıda 
bahsedilen üç farklı davranışsal sadakat boyutunun 
birlikte saldırganlık üzerinde yarattıkları etkiyi ortaya 
koymaktadır.  

Tabloda görülen regresyon katsayıları (β) standardize 
edilmiş katsayılardır. Tablodan da anlaşılacağı üzere, 

MYDS ile DSDS değişkenlerinin KUDS üzerinde 
oldukça anlamlı olan pozitif etkileri mevcuttur 
(p<.01). Bu doğrultuda H1 ve H2 hipotezleri 
desteklenmiştir. Diğer regresyon eşitliğinde, 
saldırganlık değişkeni üzerindeki etkileri araştırılan 
MYDS, DSDS ve KUDS değişkenlerinin varsayıldığı 
gibi, saldırganlık değişkenini anlamlı bir şekilde 
etkiledikleri tespit edilmiştir (p<.01). Ancak analiz 
sonucunda, dikkat çekici bir nokta olarak, MYDS 
değişkeninin saldırganlık değişkeni üzerinde negatif 
bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, H3 ve 
H5 hipotezleri desteklenmiş, H4 hipotezi ise 
desteklenmemiştir.  
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Tablo3: Çoklu Regresyon Analizinin Sonuçları 

 R2 F β Anlamlılık 
KUDS Bağımlı Değişken İken .53 455,474  .000** 
Diğer Spor Branşlarına Yönelik Davranışsal 
Sadakat (DSDS) 

   .489 .000** 

Medya Yoluyla Kulübe Yönelik 
Davranışsal Sadakat (MYDS) 

   .357 .000** 

Saldırganlık Bağımlı Değişken İken .16 52,74  .000** 
Kulüp Ürünlerine Yönelik Davranışsal 
Sadakat (KUDS) 

   .287 .000** 

Diğer Spor Branşlarına Yönelik Davranışsal 
Sadakat 

   .229 .000** 

Medya Yoluyla Kulübe Yönelik 
Davranışsal Sadakat 

  -.133   .001** 

**p<.01 
 
Regresyon analizlerinin sonucunda, kulüp ürünleri 
için oluşan davranışsal sadakatin önemli miktarda bir 
bölümünün, medya yoluyla takip etmek suretiyle 
oluşan davranışsal sadakat ve kulübün diğer spor 
branşlarına yönelik olarak gelişen davranışsal sadakat 
olguları tarafından açıklanabildiği (% 53), buna 
mukabil, saldırganlık değişkenini açıklamada, 
yukarıda bahsi geçen üç davranışsal sadakat 
boyutunun bu derecede yüksek bir açıklama gücüne 
sahip olmadıkları (% 16) ve dolayısıyla saldırganlık 
olgusunu açıklamada üçüncü faktörlerin etkilerinin de 
göz önüne alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

7. Sonuç ve Öneriler 

7.1. Bulguların Özeti 

Test edilen hipotezlerin elde edilen sonuçları 
neticesinde, bir taraftarın ya da futbol tüketicisinin, 
takımına yönelik sergilediği davranışsal sadakat 
göstergeleri ile yine aidiyet hissettiğini düşündüğü söz 
konusu grup için ortaya koyduğu saldırgan davranışlar 
arasında bir ilişki olduğu, öte yandan, araştırmada 
belirtilen davranışsal sadakat boyutlarının da kendi 
aralarında önemli ilişkilere sahip oldukları 
belirlenmiştir. 

Saldırganlık gibi insanoğlunun en karmaşık 
süreçlerinden birini, sadece spor bağlamında da olsa, 
tek bir faktörle açıklamanın mümkün olmadığı 
sonuçlar arasındadır. Zira davranışsal sadakat gibi, bir 
futbol tüketicisinin en önemli göstergelerinden birinin, 
üç boyut altında, saldırganlığın sadece çok küçük bir 
bölümünü açıklaması (%16) yukarıdaki ifadeyi 
desteklemektedir. Ancak, her bir sadakat boyutunun 
saldırganlık üzerindeki etkileri incelendiğinde, kulüp 
ürünleri ve hizmetleri ile kulübün diğer spor 
branşlarına yönelik davranışsal sadakat gösteren 
kişilerin saldırganlıklarının da bir miktar artabileceği 
belirlenmiştir. Diğer yandan ilginç bir bulgu olarak 
davranışsal sadakatin diğer iki boyuta göre (KUDS ve 
DSDS) en yumuşak boyutunu oluşturan medya 
yoluyla kulübüne davranışsal olarak sadık olmanın 
ise, saldırganlığı düşürücü etkiye sahip olduğu 
belirlenmiştir. Bu sonucun altında yatan en önemli 
sebep, analize kendisinden davranışsal olarak sadık 

olma boyutunda daha güçlü birer gösterge olan diğer 
iki değişken ile beraber girmiş olmasıdır. Söz konusu 
diğer iki değişken MYDS’nin saldırganlık üzerindeki 
etkisini oldukça azaltmış ve hatta negatif bir etkiye 
dönüştürmüştür. 

Davranışsal sadakatin kulüpler için belki de en önemli 
boyutunu oluşturan kulübün ürettiği ürün ve 
hizmetlere yönelik sadakat değişkeni üzerindeki 
etkileri araştırılan MYDS ve DSDS değişkenlerinin 
her ikisinin de söz konusu değişkeni ciddi bir oranda 
etkilediği ve bu değişkeni açıklayabilmede önemli bir 
rol oynadıkları saptanmıştır (% 53). Bu etkiler 
yakından incelendiğinde ise, kulübünün diğer spor 
branşlarını takip etme konusunda da sadakat gösteren 
bir taraftarın kulüp ürünlerine yönelik davranışlarında, 
kulübünü salt medya yoluyla takip eden taraftarlara 
göre daha sadık olduğu görülmektedir. 

7.2. Öneriler 

Özellikle futbolun en önemli spor dalıymış gibi 
algılandığı Türkiye gibi ülkelerde, adı sportif kulüp 
olan örgütlerden birçoğunun, futbol dışındaki spor 
branşlarında da faaliyet gösterdikleri ve bu dallarda 
da, sahip oldukları taraftar kitlesinin desteğini 
bekledikleri bilinmektedir. Davranışsal sadakat 
değişkeninin yukarıdaki ifadelere tekabül eden diğer 
spor branşlarına yönelik davranışsal sadakat 
boyutunun, kulüp ürünlerine yönelik davranışsal 
sadakat boyutu üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğu araştırmanın bulguları arasındadır. Dolayısıyla 
spor kulüplerinin, taraftarlarını, bünyelerinde 
barındırdıkları diğer spor branşlarına da 
yönlendirmeleri ve bu sayede kulüplerine doğrudan 
gelir sağlayan ürün ve hizmetlerin satışını arttırmaları 
olanaklıdır. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi 
için uygulanabilecek stratejiler arasında, kulübün 
internet sitesini ve eğer varsa televizyonunu bu 
sporlara özendirici bilgi ve programlar ile donatması, 
en fazla ilgi gören branş olan futbol müsabakalarını 
takip eden taraftarlarını, karşılaşmalar esnasında diğer 
spor branşlarındaki müsabakalara da destek 
vermelerinin kulüp için öneminin anlatılması, çeşitli 
fiyat ve ürün promosyonlarının ile özendirme 
çalışmalarının yapılması gibi eylemler sayılabilir. 
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Kısaca ve basitçe, bir kulübün başka bir kulübün 
takımı ile karşılaşması olarak tanımlanabilecek 
müsabakalar ile desteklenen kulüple ilgili her türlü 
bilgi ve duyurunun nihai tüketiciye ulaştırılmasında 
yararlanılan dağıtım kanallarının başında gelen medya 
yoluyla takımını takip eden taraftarların, bu süreçteki 
sadakatlerinin artması ile beraber kulüp ürünlerine 
yönelik davranışsal sadakatlerinin de arttığı 
belirlendiğinden, kulüp yöneticilerinin özellikle yazılı 
ve görsel medya da çıkan haber, bilgi, duyuru gibi bir 
nevi ürün olarak nitelendirilebilecek bütün iletişim 
öğelerini etkin bir iletişim stratejisi ile yönetmeye 
çalışmaları gerekmektedir. Zira bahsi geçen bütün 
iletişim öğeleri kulübün ürün ve hizmetlerine yönelik 
olarak oluşacak davranışsal sadakatin belirleyicileri 
arasındadır. 

Araştırmayı ilginç kılan noktalardan bir tanesi de, 
sportif örgütler için olumlu bir olgu olan sadakat gibi 
bir değişken ile, yine ilgili kuruluşlar için o derece 
olumsuz bir anlama sahip saldırganlık değişkeni 
arasındaki ilişkinin araştırılmış olmasıdır. Spor 
pazarlaması literatüründe, sportif markalara zarar 
veren ve işlevselliklerini zayıflattığı belirtilen 
saldırganlık süreci üzerinde birçok değişkenin etkili 
olduğu düşünülebilir. Bu etkenler, bireylerin kişisel 
özelliklerinden, kulüp yönetimsel hatalarına ve hatta 
grup ve kalabalık psikolojisine kadar büyük bir 
yelpazede değişkenlik gösterebilir.  

Bu çalışmada sadece, taraftarların kulüplerine olan 
sadakatlerinin saldırganlıklarını arttırıp arttırmadığı 
incelenmiş ve ilgili olgunun anlamlı etkilere sahip 
olduğu ancak saldırganlığı büyük ölçüde oluşturan bir 
değişken olmadığı bulgulanmıştır. Bu sonuç ışığında, 
literatürle de uyuşan bir anlayışla (Giray, 2008; 
Wakefield ve Wann, 2006) sadakat, bağlılık veya 
özdeşleşme gibi güçlü duygusal bağlantıların 
saldırganlığın gerçek sebepleri arasında olmadığı, 
belki de sadece, saldırgan davranışların bir çok 
tetikleyicisinden önemli olmayan bir tanesi olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, kulüp yöneticilerinin 
markaya zarar gelmesin düşüncesiyle sadakat ve 
bağlılık seviyelerini belli bir dengede tutma anlayışına 
sahip olmamaları gerekmektedir. 
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Özet: Son yıllarda çok farklı sebeplerle de olsa giderek ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan küreselleşme 
karşıtlığı sonucu oluşan lokal milliyetçilik akımlarının tüketicilerin satın alma karar sürecine olan etkisi yadsınamaz 
bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Son yıllarda özellikle ABD ve AB karşıtlığı ile bunlarla boy ölçüşen Çin 
karşıtlığı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır. Bu ve benzer olguların tüketim ve satın 
alma alışkanlıklarımıza etkisi başta uluslararası pazarlarla çalışan işletmelerimiz ile pazarlama akademisyenlerinin 
merak ettiği ve çözüm aradığı konuların başında gelmektedir.  

Konu ile ilgili temel kavram olan tüketici etnosentrizmi bu çalışmada CETSCALE ölçeği ile ölçülmüş ve araştırma 
kapsamında ki Türk Tüketicilerinin orta düzeyde tüketici etnosentrizmi eğilimi gösterdikleri ortaya konulmuştur. 
Araştırma kapsamındaki Türk tüketicilerinin etnosentrizm skorlarının satın alma davranış niyetleri arasında farklılık 
oluşturması ve büyük şehir - küçük şehir ayrımı ile siyasi duruş farklılıklarının yine etnosentrizm eğilimlerine göre 
farklılık oluşturması bu çalışmanın önemli bulgularıdır.  

Anahtar Sözcükler: Tüketici etnosentrizmi, CETSCALE ölçeği (Consumer Ethnocentrism Tendencies Scale), satın 
alma niyeti.  

 

CETSCALE MEASURE IN DETERMINING THE DIFFERENCES BETWEEN 
CONSUMER ETHNOCENTRISM AND BEHAVIOR INTENTION 

Abstract: Nowadays, for different reasons opposition to globalization has become wide spread in our country and 
as a result of this event regional nationalism movements affect consumer decision making process for buying. 
Especially opposition to USA, EU and China has rapidly become widespread in the world as well as Turkey. This 
fact and its affects on consumption and buying habits are the topics that Turkish businesses in global bases and 
marketing academicians think about.  

The main concept in this study - consumer ethnocentrism measured by CETSCALE and eventually it is found that 
Turkish consumers have middle level about consumer ethnocentrism tendency. The main results of this survey are 
given below:(i) Turkish consumers’ ethnocentrism scores make difference in their buying behavior 
intention.(ii)Living in a big or small cities and political preference differences affect ethnocentrism inclination.  

Key Words: Consumer Ethnocentrism, CETSCALE Measure (Consumer Ethnocentrism Tendencies Scale), 
Purchase Intention. 

 

1.Giriş 

Tüketici davranışını etkileyen sosyo-psikolojik-
demografik faktörler içerisinde yerli ve yabancı 
pazarlarda üretilen ürünlerin satın alım tercihleri 
üzerindeki etkisinin belirlenmesi -birçok durumda- 
göz ardı edilebilmekte, tüketici davranışları teorisini 
oluşturan faktörler içerisinde ayrı olarak 

incelenmemektedir. Bununla birlikte, globalleşme, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün 
daha fazla hissedilmekte ve tüketicinin satın alım 
kararı tercihinde iki yönlü etkisi görülebilmektedir: (i) 
rekabet, kalite yükselmesi, teknoloji transferi, ürün 
çeşitliliği ve yeniliği vb. pozitif etkileri (ii)işsizliğin 
artması, ülke ekonomisinin yabancıların eline 
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geçmesi, yerli firmaları olumsuz etkilemesi, yerli 
sanayinin gelişmesine engel olması vb. negatif 
etkileri. 

Ürünün iç veya dış pazarda üretilip üretilmemesi, yerli 
veya yabancı bir marka olup olmaması tüketici 
davranışlarını etkileyen algılama, tutum ve kişilik 
faktörleri içerisinde farklı derecelerde etkisini 
gösterebilir: (i) ürünün üretildiği ülkesi ve global bir 
marka olup olmaması tüketicilerin iç niteliklerini 
değerlendiremedikleri durumlarda dış bir nitelik 
olarak önemli ipuçları sağlayabilir, (ii) ürünün 
üretildiği ülkesi ve markası değerlendirilerek 
gerçekleştirilen satın almalar sembolik yararlar sağlar, 
(iii) ürünün üretildiği ülkesi ve markası 
değerlendirilerek gerçekleştirilen satın almalar 
ulusalcılık, yurtseverlik, milliyetçilik gibi milli 
duyguların yoğunlaşmasına neden olabilir, (iv) Wang 
ve Chen’e (2004) göre gelişen ve gelişmekte olan 
ülkeler arasında yerli ve yabancı ürün tercihi 
arasındaki ayrım; gelişen ülkelerde tüketiciler 
genellikle yabancı ürünleri statü sembolü olarak 
değerlendirdiklerinde ve ithal ürünler göze çarpan 
tüketime/ conspicuous consumption (CC)  ilişkin 
olduğunda daha fazla belirginleşir.  

Ekonomik ve teknolojik gelişmişlik düzeylerindeki 
farklılıklardan dolayı tüketim içerisindeki tutumlar ve 
değerler gelişmiş ve gelişen ülkeler arasında farklı 
olacaktır. Tüketicilerin satın alma kararlarına etkisi 
bulunan bir ürünün dış nitelikleri olarak 
değerlendirilen fiyat, görünüm, renk, marka, ambalaj 
vb. yanı sıra üretildiği ülke bilgisi de büyük önem 
taşımakta ve literatürde menşe ülke veya ülke orijini 
olarak adlandırılarak farklı şekillerde 
tanımlanmaktadır:  

Ülke orijini ile ilgili ilk çalışmalar 1960 yılına kadar 
uzanabilirse de ülke orijini olgusunun kavram olarak 
sunulmasının birisi Nag ’ın 1970 tarihli çalışmasıdır. 
Çalışmasında, iş adamı ve tüketicilerin spesifik bir 
ülke ürününe ekledikleri resim, itibar ve stereotiplerin, 
verilen bir ülke orijininde tüketicilere çağrışımlar 
yüklediğini ortaya koydu.  Bu imaj temsil edilen 
ürünler, ulusal özellikler, ekonomik ve siyasi geçmiş, 
tarih ve gelenekler gibi değişkenler tarafından 
oluşturuldu. Birçok araştırmada ise ülke orijininin 
ürünün bütün olarak değerlendirilmesinde anlamlı bir 
rolü olduğu önerilmektedir (Sohail, 2005:91-92). 
Çalışmalarda bir ürünün ülke orijin etkisi, tüketicinin 
değerlendirmesi ve seçim davranışının her ikisinin 
farklı yönlerini etkileyebildiği kanıtlanmıştır. Dış bir 
nitelik olarak ülke orijini etkisinin, bir ürünün 
kalitesini, niteliklerini, bir ürüne karşı tüketici 
tutumlarını, ürünün algılanan risklerini ve algılanan 
değerinin tüketici tercihlerini ve satın alma niyetlerini 
etkilediği saptanmıştır (Ahmed ve d’Astous, 2008:78). 

Chattalas, Kramer, Takada (2008) ‘e göre ülke orijini 
basit olarak  “bir ürünün üretildiği yere ait made in ve 
ülke ismi ifadeleriyle iletilen bir bilgi” olarak 
tanımlanmaktadır.  

Bir başka tanıma göre; “bir firmanın, marka ve 
ürününün pazarlanmasını yürüten ana merkezinin 

bulunduğu ülkedir. Bir başka ifadeyle, “bir firmanın 
anavatanıdır” veya “ürünün üretildiği ülkeye menşe 
ülke denilmektedir" Ahmed vd.’nin ifade ettikleri 
üzere; çok uluslu firmaların sayısının artması, 
gelişmesi çok menseli ürünlerin ortaya çıkmasına yol 
açmış, bu durum da mense ülkenin sadece ürünün 
üretildiği ülke anlamına geldiği düşüncesinin yetersiz 
olduğu yönünde yeniden sorgulanmasına neden 
olmuştur. Firmalar lisans anlaşmaları, sözleşmeli 
üretim, yönetim hizmetleri sözleşmesi gibi çeşitli 
ortak girişimlerle (joint ventures) yabancı pazarlara 
girebilmektedir. Yabancı ülke pazarlarında yerli 
firmalarla bu tip anlaşmalar gerçekleştirerek üretim ve 
pazarlama tesisleri kurabilirler ve parça üretimi, ürün 
dizaynı, montaj gibi alanlarda uzmanlaşılan özel 
alanlardan da yararlanabilirler. Bu global endüstriyel 
değişiklikler sayesinde artık sadece tek bir mense 
ülkeye sahip ürünler kadar, çok menseli ürünler de 
tüketicilerin karşısına çıkabilmektedir. Bir ürün bir 
ülkede dizayn edilip, bir başka ülkede üretilip, yine 
başka bir ülkede monte edilmiş olabilir. Örneğin, bir 
Amerikalı ‘Made in Malaysia’ (Malezya’da 
üretilmiştir), fakat ‘Designed in Japan’ (Japonya’da 
dizayn edilmiştir) etiketlerine sahip bir Sony walkman 
alabilir. Yine bir Amerikalı tüketici açısından, yurt 
dışında üretilmiş fakat Amerikan markalı bir ürün 
(Tayvan’da yapılmış bir General Elektric televizyonu) 
veya Amerika Birlesik Devletleri’nde üretilmiş ancak 
yabancı bir marka taşıyan bir ürün (Amerika’da 
üretilen Honda Civic) de çok menşeli, melez (hybrid) 
bir ürüne örnek olacaktır. Birçok araştırmada menşe 
ülkenin; ürünün üretildiği ülke (country of 
manufacture), montajın yapıldığı ülke (country of 
assembly), ürünün dizayn edildiği ülke (country of 
design) ve parçaların temin edildiği ülke (country of 
parts) olmak üzere farklı bileşenlerden oluştuğu 
savunulmuş ve bu araştırmalarda sadece ürünün 
üretildiği ülkenin değil dizayn ve montajının yapıldığı 
ülkelerin de tüketici davranışlarına, tutumlarına ve 
algılarına etkileri araştırılmış ve bu bileşenlerin de 
etkisinin bulunduğu ortaya konulmuştur (Aysuna, 
2006:47). Son zamanlardaki çalışmalarda ülke orijin 
etkisi ile en fazla ilişki kurulan faktörlerden birisi 
olarak tüketici etnosentrizmine değinilmektedir. 

Tüketici etnosentrizm terimi, Sumner tarafından 80 yıl 
öncesinde 1906’da tanıtılan etnosentrizm genel 
kavramından uyarlanmıştır. Grup içi ve yabancı 
gruplar arasındaki farkı ayırt etmek için kullanılan 
tamamıyla sosyolojik bir kavram olmakla birlikte, 
etnosentrizm daha fazla genel kültürel ve sosyo-
analitic çerçevelere ek olarak bireysel düzeyde kişilik 
sistemlerine uygun psikolojik bir yapıdır. Genelde 
etnosentrizm kavramı, ait olunan grupların bakışından 
diğer sosyal birimleri yorumlayarak ve kültürel olarak 
kendi kendileri gibi olanları gözü kapalı kabul ederken 
kültürel olarak benzemeyenleri kabul etmeyerek,  
evrensel merkeze sahip olan grupların bakışıyla 
bireyler için universal bir eğilim ifade eder. Ait olunan 
etnik ve ulusal grubun sembolleri ve değerleri onur ve 
dostluğun objeleri olur, diğer grupların sembolleri ise 
küçük görülür (Shimp ve Sharma ,1987:280-281) 
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Ethosentrizm klasik ölçeği, California Ethnocentrızm 
Ölçeği (1950) doğrudan doğruya tüketici davranışı 
çalışmasına uygun değildir. Çünkü bu ölçek, çağdaş 
Amerika durumu için uygun olmayan parçaları 
kapsaması ve amaçlaması için geliştirilmemiştir. 
Shimp ve Sharma (1987) Amerika’da üretilen ürünlere 
karşı yabancı ürünleri satın almalarına ilişkin 
tüketicilerin etnosentrik eğilimlerini ölçmek için 
CETSCALE isminde bir ölçü geliştirmişlerdir. 
Ölçeğin tutumdan daha çok bir eğilim ölçüsü olarak 
özellikleri belirlenmiştir. Çünkü tutum, tüketicinin bir 
araba modeli gibi belli bir nesneye karsı hislerini 
göstermektedir. Eğilim ise, tüm yabancı ürünlere karşı 
davranışları etkileyecek hisler toplamıdır (Shimp ve 
Sharma ,1987:280-281).  

Bu çalışmada CETSCALE ölçeğinin Türkiye’de 
geçerliliği incelenmekte; Türk tüketicilerinin 
etnosentrizm düzeyleri Adana ve Niğde İlinde 
gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre 
ortaya konulmakta ve önemli bir sosyo demografik 
pazar bölümlendirmesi kriteri olarak büyük şehir/ 
küçük şehir ayrımı ve siyasi duruşlar arasında anlamlı 
bir farklılık oluşturup oluşturmadığı saptanmakta, 
ayrıca yabancı yapımlı ürünleri satın alma davranış 
niyetlerine olan etkisi incelenmektedir. 

2. Literatür  

Shimp ve Sharma (1987) tüketici etnosentrizm 
kavramını etnosentrizm genel kavramından adapte 
ettiler. Adaptasyonları etnosentrizme bir tüketici 
davranışı bakışı sunmuştur. Tüketici etnosentrizm 
terimini Amerikan tüketicilerinin yabancı yapımlı 
ürünleri satın almalarının gerçekten ahlaklılığı, 
uygunluğu hakkında elde tutulan inançlarını 
açıklamak anlamında kullandılar. 17 maddelik ölçek 
listeleri inanç yönlü, sıkı kurallar koyan veya sonuç 
yönlü olarak sınıflanmış olabilen ifadeleri listeler. 
Etnosentrik tüketiciler ithal edilen ürünleri satın 
almamayı amaçlamışlardır, çünkü, diğerleri içerisinde, 
yurtsever olmayan eylemler olarak görülmeleri 
nedeniyle, yerli ekonomiye zarar verdiği düşünülür. 
Etnosentrik tüketiciler ayrıca ithal edilen ürünler 
üzerinde vergileri ağırlaştırmayı ve uluslararası ticareti 
azaltmayı önerirler. Bir tüketici davranışı bakışından 
tüketici etnosentrizmi birkaç boyutu kapsamakta olup, 
Sharma vd. çalışmalarında tüketici etnosentrizmi 
kavramını üç ilkeye dayandırmıştır (Akhter, 
2007:144): 

(i)Herhangi birisinin yabancı ürünleri satın alarak 
sevgili ülkesine ekonomik olarak zarar vereceği 
korkusu, 

(ii)İthal edilen ürünleri satın almanın ahlaklılığı ve 

(iii)İthal ürünlere karşı kişisel bir önyargı. 

Etnosentrik tüketicilerin bakışından, ithal edilen 
ürünleri satın alma,  yerli ekonomiye zarar verildiğini 
düşünmeleri, iş kaybına neden olma ve açıkça 
yurtsever olmama nedenleri ile yanlıştır; diğer 
ülkelerden ürünler yüksek olarak etnosentrik 
tüketicilerin küçük gördüğü objelerdir. Etnosentrik 
olmayan tüketiciler, ancak, yabancı ürünleri üretildiği 

yeri göz önünde bulundurmaksızın (ve belkide 
Amerika dışında üretilmesi nedeniyle daha fazla 
uygun olarak değerlendirerek) değerlerine göre 
objeleri değerlendirmektedirler. Fonksiyonel terimde 
tüketici etnosentrizmi bireye bir kimlik hissi,  aitlik 
hissi ve en önemlisi amaçları için satın alma 
davranışının ne olduğunun kavranmasıyla grup 
içerisine kabul edileceğini veya kabul edilmeyeceğini 
verir (Shimp ve Sharma ,1987:280-281). 

Etnosentrik tüketici eğilimi yabancı ürünleri satın 
almanın uygunluğu ve ahlaki meşruluğu hakkında 
inançları sunar. Etnosentrik tüketiciler yerli ürünleri 
tercih ederler çünkü ülkelerinin ürünlerinin en iyisi 
olduğuna inanırlar. Üstelik ahlaki ilgi, yerli ürün 
kalitesi ithal ürünlerden daha yetersiz olduğunda bile 
satın almak için tüketicilere yol gösterir. Tüketici 
etnosentrizmi insanlar bireysel veya ulusal çok iyi 
olan ithal ürünlerin tehlikesine inandıklarında anlamlı 
bir rol oynayabilir. Daha da önemlisi bir tüketici bir 
ürünün ülkesinde üretilip üretilmediğinde daha yüksek 
etnosentrik eğilimde olur. Amerika ve diğer gelişen 
ülkelerde birçok araştırma -genellikle yüksek- 
etnosentrik tüketicilerin yerli ürünlere olduğundan 
daha yüksek değer biçme,  ithalatı küçümseme, 
domestik ürünleri satın almada ahlaki bir zorunluluk 
hissetme fikrini destekler. 

Tüketici etnosentrizminin yabancı yapımlı ürünler 
yerine yerli ürünleri tercih etme gönüllülüğü üzerine 
etkileri; teknolojik/ekonomik olarak gelişmiş ve 
azgelişmiş ülkeler arasındaki farklılıklara göre 
değişebilir. Bu konuda gerçekleştirilen araştırmalar; 
gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin ithal ürünlerden daha 
yüksek kaliteli olarak yerli ürünleri algılamak 
eğiliminde olduklarını gösterir. Oysa tersi durum 
gelişen ülkelerdeki tüketiciler için gerçektir. 
Yerli/ithal ürünlerin kalitesini tüketicilerin 
değerlendirmesi satın alma tercihlerini etkileyecektir, 
satın alma gönüllülüğü üzerinde etnosentrizmin etkisi 
gelişen ve gelişmiş ülkeler arasında farklı olacaktır. 
Bu farklılık,  gelişen ülkelerde tüketiciler genellikle 
yabancı ürünleri statü sembolü olarak 
değerlendirdiklerinde ithalat göze çarpan tüketime 
ilişkin olduğunda daha fazla belirgin olacaktır. Wang 
ve Chen (2004) tüketici etnosentrizminin negatif 
etkisinin gelişmiş ülkelerden ithal edilen ürünleri satın 
alma gönüllülüğü üzerinde ithalatın marka imajının 
pozitif etkisiyle birbirini etkileyeceğine inanmışlardır. 
Başka bir deyişle tüketicilerin ithal edilen ürünlerden 
beklediği fonksiyonel (algılanan ürün kalitesi) ve 
sembolik yararlar etnosentrizmin etkisini 
etkisizleştirecek/önleyecektir. (Wang ve Chen, 2004: 
391-392). 

Son yıllarda tüketici etnosentrizminin belirleyicileri ve 
etkilerinde ki araştırma ilgilerine karşın tüketici 
etnosentrizm eğilimlerinin kaynağı olarak farklı 
sosyo-psikolojik faktörlerde uyuşmazlık vardır. 
Tüketici etnosentrizmi fenomeninin niçin ve hangi 
koşullar altında oluştuğunu inceleyen ilk kavrayış 
çalışmalarının birisinde Sharma v.d.  yurtseverlik, 
kültürel açıklık, bireycilik ve tüketici etnosentrizminin 
ilkesel kaynağı olarak muhafazakârlık gibi yapılara 
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deneysel kanıt sunarlar. Kültürel açıklık yapısı 
dışındaki sonuçları diğer durumlarda ki yinelenen 
çalışmalarda da doğrulanmıştı. Başka bir deyişle farklı 
çalışmalarda farklı sonuçlar bulunmuştu. Sharma 
v.d.’nin modelinde yurtseverliğin öncüsü ve tüketici 
etnosentrizmi arasındaki açık ayrıma karşın birçok 
araştırmacı ya yurtseverlik ve/veya ulusalcılığa benzer 
olarak tüketici etnosentrizmi kullanmıştır ya da 
tüketici etnosentrizminin belirleyicileri olarak 
(ulusalcılık, ulusal kimlik, kültürel homojenlik ve 
yaygın kalıtım gibi) diğer yakın olarak ilişkili yapılar 
incelenmiştir. Benzer olarak kültürel açıklığın rolü 
veya literatürde kullanılan ilişkili yapılar 
(uluslararasıcılık, global karşı çıkış, dünyaya karşı 
çıkış, kozmopolizm gibi) tüketici etnosentrizminin 
öncüleri olarak rollerinin anlaşılması hakkında belirsiz 
sonuçlar üretilmişti. Örneğin Türkiye ve Çek 
Cumhuriyeti iki transitional ekonomide tüketici 
etnosentrizmi kaynakları incelendi, Balabanis v.d. 
tüketici etnosentrizmi eğilimleri üzerine yurtseverlik 
ve ulusalcılığın, henüz uluslararasıcılık anlamsız bir 
etkide iken, bir ülke- spesifik etkisini ortaya koydu. 
Diğer farklı çalışmalar ise, bir kişinin ethnocentrik 
duygularını etkileyen “open-mindedness/ açık 
fikirlilik” yapısı için destek bulmadı (Vida ve 
Reardon, 2008:36-37).  

Yabancı ürünlere karşın yerli ürünlerin satın 
alınmasına tüketici etnosentrizmi eğiliminin (CET) 
öncü olup olmadığına ilişkin araştırma ilgileri satın 
alma niyeti, yabancı ürünleri satın almaya karşı 
tutumlar, yerli ürünleri satın alma istekliliği, yabancı 
ürünleri satın alma istekliliği gibi farklı yapılar 
kullandılar. Shankarmahesh (2006), tüketici 
etnosentrizmi eğilimi ve tutum ve niyet olarak sonuç 
değişkenleri arasında ilgili ara değişkenleri inceledi. 

Amerika ‘da Shimp ve Sharma tarafından 1987’de 
toplanan geçerlilik testinin bir serisi tüketici 
etnosentrizminin tüketicinin inançları, tutumları, satın 
alma niyetleri ve satın almalarının ılımlı bir 
öngörücüsü olduğunu belirtmişti. Ayrıca, etnosentrik 
eğilimlerin yabancı ürünler ve satın alma niyetleri 
içerisindeki tutumlarla negatif olarak anlamlı bir ilişki 
içerisinde olduğu belirlenmiştir. Tüketici yurtseverliği 
veya etnosentrizm ürün ve satın alma niyetleri 
hakkında tutumları etkileyen milliyetçi duyguları 
tasarlar.  Tüketici milliyetçiliği ürünlerin 
değerlendirilmesini ve sonuçta satın alma niyetini 
etkiler. Bu durum milliyetçi bireylerin yabancı 
ürünlerden daha yüksek olarak yerli ürünlerin 
kalitesini algılamak eğiliminde olacaklarını belirtir 
(Kucukemiroglu, 1999:471-472). 

Kucukemiroglu (1999) pazar bölümlendirmesinde 
tanımlanan yaşam stili ve etnosentrizmi kullanarak 
Türk tüketicileri içerisinde var olan pazar bölümlerini 
tanımlar. Türk tüketicileri içerisinde ethnosentrik 
eğilimlerini etkileyebilen birkaç uygun yaşam stili 
boyutu olduğunu belirtir. Etnosentrik olmayan Türk 
tüketiciler etnosentrik olan Türk tüketicilerinden ithal 
edilen ürünlere karşı daha fazla uygun inançlar, 
tutumlar ve niyetlere sahiptirler. Kullanılan yaşam stili 
boyutu üç ayrı pazar bölümü özetledi: Liberal ve 

moda başlatıcı tüketici pazar bölümü batı ülkelerdeki 
tüketicilere daha benzer davranış eğilimleri ve satın 
alma örnekleri gösterdi. Türk tüketicilerinde en önemli 
yaşam stili boyutu olarak var olan moda, liderlik, 
toplum ilgisi ve sağlık bilinci bulundu. Türk 
tüketicilerin yaşam stili boyutları ve etnosentrizm 
düzeyleri arasında anlamlı korelasyonlar bulundu. 
Modayı izleme ve liderlik etnosentrizm skoruyla 
istatistik olarak negatif korelasyon bulundu. Başka bir 
deyişle daha az etnosentrik Türk tüketicileri daha fazla 
moda izleyicisi ve liderlik yönlü idiler. Diğer yandan 
aile ilgisi ve toplum bilinci faktörleri etnosentrizm 
skoruyla pozitif korelasyon içerisinde idiler. Aileyle 
ilgili ve toplum yönlü olan Türk tüketicileri daha fazla 
etnosentriktir ve bu tüketicilerin yerli ürünleri satın 
almayı olası olarak daha fazla tercih edeceklerini 
belirtir. 

Altıntaş ve Tokol (2007) Avrupa orijinli ürünlere Türk 
tüketicilerinin tutumlarına ilişkin tüketici 
etnosentrizminin öncüleri olarak yabancı düşmanlığı, 
yabancılara karşı negatif tutumlar ve muhafazakârlık 
olarak belirledikleri üç yapıyı incelemişlerdir. Yabancı 
düşmanlığının Türk tüketiciler içerisinde tüketici 
etnosentrizminde en büyük etkiye sahip olduğu, 
muhafazakârlığın ise ikinci en etkili unsur olduğu 
ortaya konulmuştur. Yabancı turistlere ve yabancı 
direkt yatırımlara karşı negatif tutum tüketici 
etnosentrizmi ile pozitif olarak etkileşim halinde 
olduğu doğrulanmamıştır. 

Aysuna (2006) İstanbul’da yaşayan tüketicilerin 
tüketici etnosentrizmi eğilimlerinin düzeyini 
araştırdığı çalışmasında CETSCALE ölçeğinin 
Türkiye’de geçerliliğini ve güvenilirliliğini ortaya 
koymuş ve tüketici etnosentrizminin demografik 
özelliklerle ve siyasi görüşle olan ilişkisini 
incelemiştir. Evanschitzky vd. (2008) Almanya 
pazarında yerli ülke eğilimini değerlendirir ve güçlü 
bir yerli ülke eğilimi olduğu saptanır. Ancak bu sonuç 
incelenen 14 ürün sınıfında farklılıklar göstermektedir. 

Tüketiciler yerli ve yabancı pazarlarda üretilen 
ürünleri tüketici etnosentrizmlerinin derecesine göre 
farklı sekilerde değerlendirmektedirler (Martinez, 
Zapata ve Garcia, 2000:1356). Tüketici 
etnosentrizminin derecesi arttıkça tüketicilerin yerli 
ürünleri yabancı ürünlere tercih etme eğilimleri de 
artacaktır. Netemeyer, Durvasula, and Lichtenstein 
(1991) CETSCALE skorlarının yabancı yapımlı 
ürünlere karşı tüketicilerin inançlarını, tutumlarını ve 
davranış niyetlerini etkilediğini göstermiştir. Shoham 
ve Brencic (2003) İsrail tüketicilerinin yerli üretim ve 
ithal edilen ürünlerin birbirine uyumunu gelir, tüketici 
etnosentrizmi ve genel ürün nitelikleriyle tahmin eder.  
Good ve Huddleston (1995)  Polonya ve Rus 
tüketicilerinin etnocentrik eğilim gösterip 
göstermediklerini ve bu eğilimlerinin ülkelerine, 
demografik özelliklerine ve stereo tiplerine göre 
değişip değişmediğini ve etnosentrizm derecesinin 
ülke orijini ile ilişki kurulan ürün seçim kararları 
üzerinde etkili olup olmadığını incelemiş; Polonya ve 
Rus tüketicileri arasında etnosentrizm skorları 
arasında ilişki olmadığı ortaya konulmuştur. 
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Hamin ve Elliott (2006), tüketici etnosentrizmini 
Endonezyalı tüketicilerin tüketici tercihlerinde ve satın 
alma niyetlerinde etkilerini yerli ve yabancı markalar 
olan Sony, Polytron, Philips, Qantas ve Garuda 
örnekleri ile incelemişlerdir. Endonezyalı tüketicilerin 
ayrıntılı tüketici etnosentrizmi düzeylerinin farklı 
ülkelerin yayınlanan sonuçlarıyla karşılaştırdığında 
dikkat çekecek derecede yüksek olduğunu ortaya 
koydular. Kalitenin değerlendirilmesinde düşük ve 
yüksek tüketici etnosentrizmi cevapları yerli 
televizyon markalarından (Polytron) daha fazla 
yabancı televizyon markasının (Sony) satın alma 
kararlarında tercih edildiğini gösterdi. Sony en çok 
tercih edilen marka olmasına karşın, yüksek ve düşük 
tüketici etnosentrizmi cevapları kalitelerinin 
değerlendirilmesinde farklı algılara sahipti. Bir marka 
gelişmiş bir ülkeyi çağrıştırdığında düşük tüketici 
etnosentrizmi cevapları en iyi kalite ve yerli marka 
olan Polytron’dan daha fazla tercih edilen marka 
olarak Philips’i değerlendirdi. Tersi durumda yüksek 
tüketici etnosentrizmi cevapları muhtemelen Philips 
gibi yabancı marka televizyonun üzerinde yerli 
markayı (Polytron) satın almayı tercih ettiler çünkü, 
yerli televizyon markası olan Polytron’un daha iyi 
kalitede olduğuna inanıyorlardı. Havaalanının hizmet 
kalitesi algıları ve satın alma niyetleri üzerindeki etkisi 
küçüktü. Bununla birlikte yüksek tüketici 
etnosentrizmi cevaplarında algılanan yerli havaalanı  
(Garuda), yabancı havaalanından (Qantas) daha iyi 
kalitede ve daha fazla tercih edildi ve yabancı 
havaalanının yerli havaalanından daha iyi bir hizmet 
sağladığına inandılar (Hamin ve Elliott, 2006:88).  

METODOLOJİ 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; tüketicilerin farklı etnosentrizm 
düzeylerinde olmalarının satın alma niyetlerinde 
farklılık oluşturup oluşturmadığının saptanmasıdır.  

Çalışmanın diğer alt amaçları ise aşağıda üç kısımda 
özetlenmiştir: 

• Tüketici etnosentrizminin ölçülmesi amacıyla 
geliştirilmiş olan CETSCALE ölçeğinin geçerlilik 

ve güvenilirliği bir kez daha Türk deneklerinin 
üzerinde test edilerek ölçeğin uluslararası 
geçerliliğine katkı sağlanması, 

• Tüketicilerin, sosyo–demografik özellikleri 
içerisinde değerlendirilen; siyasi yelpazedeki 
yerleri, büyük şehir ya da küçük şehirde 
yaşamalarının tüketici etnosentrizmi açısından 
farklılığa yol açıp açmadığının belirlenmesi,  

• Tüketicilerin farklı etnosentrik gruplar içerisinde 
yer alıyor olmalarının etnosentrik davranışlar 
açısından farklılığa yol açıp açmadığının ortaya 
konulması. 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları 

Araştırma, zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle Adana 
ve Niğde illerinde 500 denekle yürütülmüştür. Adana 
ilinin büyük şehir, Niğde ilinin küçük şehir olması 
nedeniyle, örnek büyüklüğü olarak Adana ilinde 350 
Niğde ilinde 150 kişi belirlenmiştir. 412 anket 
değerlendirilmeye alınmış, 88 anket çeşitli nedenlerle 
(eksik doldurulduğu ya da tutarsızlıklar tespit edildiği 
için) değerlendirme dışı tutulmuştur. Adana ve Niğde 
illerinin ana kütle olarak belirlenmesinin temel 
gerekçesi büyük şehir ve küçük şehir arasında tüketici 
etnosentrizmi açısından farklılıkların oluşabileceği 
düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonraki 
çalışmalarda –bu çalışmada araştırılamayan- büyük 
şehir ve küçük şehir ayrımında Türkiye’nin farklı 
illerinde gerçekleştirilecek araştırma sonuçları ile bu 
araştırmanın sonuçları karşılaştırılabilir. Türkiye’nin 
coğrafi bölgeleri arasında tüketici etnosentrizm 
düzeyleri arasında herhangi bir farklılık olup olmadığı 
ortaya konulabilir.  

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olarak 
tasarlanmıştır. Bu çerçevede bağımlı ve bağımsız 
olmak üzere iki değişken grubu bulunmakta; bağımlı 
değişken satın alma niyeti, bağımsız değişkenler ise 
tüketici etnosentrizmi ve tüketicilerin sosyo 
demografik özellikleridir. Bu çerçevede araştırma 
modeli aşağıda yer almaktadır. 

 

 

TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ  
SATIN ALMA NİYETİ 

TÜKETİCİLERİN 
SOSYO – DEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLERİ 

Düşük Etnosentrik 
Orta Etnosentrik 
Yüksek Etnosentrik 

Şekil 1: Araştırma Modeli
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H1: Tüketicilerin sosyo–demografik özellikleri ile 
etnosentrik davranışları arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

H2: Tüketicilerin etnosentrik davranışları ile satın 
alma niyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

Örneklem Yöntemi 

500 deneğe ulaşılması planlanan araştırma 
çerçevesinde örnek birimler zamana dayalı sistematik 
örnekleme yönteminden yararlanarak araştırmaya 
dâhil edilmişlerdir. Çalışmanın yürütüldüğü Adana 
ilinde Carrefour ve Real hipermarketlerinin önünde 
dışarı çıkan her 5. tüketici ve Niğde ilinde Tansaş ve 
Migros mağazalarının önünde her 10. tüketici örnek 
birimi olarak belirlenerek yüz yüze görüşme 
yöntemine dayanan anket yöntemi ile veriler 
toplanmıştır. Anket yapmayı kabul etmeyenler ile 
Adana’da bir sonraki 5. kişi, Niğde de ise 10. kişiye 
ulaşılmıştır. Örnek büyüklüğü olarak belirlenen Adana 
ilinde 350 kişiye, Niğde ilinde ise 150 kişiye 
ulaşılmıştır. Araştırma marketlerin daha yoğun olduğu 
ve gelen tüketicilerin daha rahat zaman 
ayırabilecekleri düşünülen hafta sonunda (Cumartesi 
ve Pazar günleri) gerçekleştirilmiştir.  

Verilerin Toplanması 

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümün amacı tüketicilerin 
etnosentrizm eğilimlerinin ve satın alma niyetlerinin 
ölçülmesi, ikinci bölümün amacı ise cevaplayıcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesidir.  

Tüketici etnosentrizminin ölçülmesi için Shimp ve 
Sharma (1987) tarafından CETSCALE’in ilk 
geliştirilen 17 maddelik hali İngilizceden Türkçeye 
çevrilerek –Amerika halkı yerine Türkiye halkı olarak 
uyarlanarak- uygulanmıştır. 10 maddelik ölçeğin 
tercih edilmemesinin sebebi, kapsamın daha geniş 
tutulması ve 17 maddelik ölçeğin kontrol soruları 
içermesidir (Aysuna, 2006: 142). Bu şekilde 
cevaplayıcıların cevaplarının tutarlılığı, ankete 
gösterdikleri ilgi ve özen anlaşılmıştır. Ancak bu 
araştırmada farklı olarak ölçeğin orijinal hali olan 7’li 
Likert hali değiştirilmiş ve 5’li Likert tipi ölçek (1 = 
Kesinlikle Katılmıyorum, 5 = Kesinlikle Katılıyorum) 
kullanılmıştır. Bu değişikliğin yapılmasının nedeni, 
5’li Likert tipi ölçeğin daha yaygın olarak kullanılması 
ve cevaplayıcılar açısından cevaplanmasının daha 
kolay olmasıdır.  

Sosyo – demografik değişkenlerin ölçülmesi amacıyla 
cinsiyet, yaş, gelir durumu, meslek, eğitim durumu, 
siyasi görüş ve bulunduğu şehir soruları yöneltilmiştir.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin değerlendirilmesinde anket yöntemi 
aracılığıyla toplanan veriler SPSS paket programına 
aktarılmış ve literatürle kıyaslamak amacıyla öncelikle 
güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Deneklerin 
sosyo – demografik özelliklerinin dağılımları tespit 
edildikten sonra CETSCALE ölçeği vasıtasıyla 
toplanan verilerle Etnosentrik eğilimleri; 
CETSCORE’ları ölçülerek saptanmış ve üç kategoride 

(Düşük, Orta ve Yüksek Etnosentrik olarak) 
değerlendirilmiştir. Bu sayede bu üç grup arasında 
etnosentrik davranışlar açısından bir farklılığın olup 
olmadığını görmek maksadıyla ANOVA testi, 
deneklerin yaşadıkları iller ve siyasi yelpazedeki 
yerleri açısından aralarında bir farklılığın olup 
olmadığını görebilmek için ise non-parametrik 
testlerden yararlanılmıştır.  

Güvenirlilik Analizi 

Güvenilirlik analizinin amacı, bir ölçekteki tüm 
maddelerin (item) aynı kavramı ölçmekte ne kadar 
başarılı olduğunun bir göstergesidir (Aysuna, 2006: 
145). 1987 yılında Shimp ve Sharma tarafından 
geliştirilen tüketici etnosentrizmini ölçmek için 
kullanılan 17 değişkenli CETSCALE ölçeğinin içsel 
geçerlilik ya da tutarlılığı, bir diğer ifade ile aynı 
kavramı ölçme yeteneği, Tablo 1’de hesaplanmıştır.  

Tablo 1: Güvenilirlilik Analizi 

Alfa Katsayısı Değişken Sayısı 

,931 17 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi güvenilirlik analizi 
sonucunda çalışmanın içsel geçerliliğinin 0,931 
olduğu hesaplanmıştır. Keşifsel çalışmalarda 0,60 – 
0,70 aralığının yeterli görülmesine karşın bu 
çalışmada olduğu gibi tanımlayıcı nitelikteki 
araştırmalarda güvenilirlikten bahsedebilmek için 
literatürle kıyaslanması gerekmektedir. Bu çerçevede 
yapılan literatür taramasında, tüketici etnosentrizmini 
ölçmek için kullanılan CETSCALE’in güvenilirlik 
düzeyinin ülkeden ülkeye farklılıklar gösterdiği 
görülmektedir. Bundan dolayı ölçeğin ülkemizdeki 
kullanımlarında hesaplanmış olan alfa katsayıları 
dikkate alınmış ve bunlarla yaptığımız çalışma 
kıyaslanmıştır. Küçükemiroğlu (1999: 481) yaptığı ve 
literatür taramasında karşımıza çıkan tüketici 
etnosentrizmi ile ilgili ilk çalışmada alfa katsayısı 
0,886 olarak hesaplanmıştır. Balabanis vd. (2001 ve 
2002, 10 maddelik ölçek kullanılarak) 0,90, Aysuna 
(2006: 144) 0,923 ve Arı (2007: 57) 0,954 olarak 
hesaplamışlardır. Bütün bunlardan hareketle 
yaptığımız çalışmanın alfa katsayısı değerinin 0,931 
bulunmasıyla araştırmanın güvenilirliğinin yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Deneklerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin 
Dağılımı 

Deneklerin sosyo – demografik özelliklerinin 
dağılımlarını görebilmek amacıyla frekans dağılımları 
Tablo 2’de verilmiştir. Deneklerin %58,3’ü 
kadınlardan oluşmakta, %69,8’lik kısmı 25 – 44 yaş 
arasında bir dağılım göstermektedir. %72,7’lik kısmı 
500 ila 1500 YTL arası bir gelire sahiptir. %81,4’ü ise 
Lise ve Lisans eğitimi almış eğitimli bireylerden ve 
%21’i memur, %17,1’i özel sektör, %11,4’ü emekli , 
%11,1’i ise ev hanımları ve %7,2’si öğrencilerden 
oluşmaktadır. Siyasi yelpazedeki dağılımları açısından 
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değerlendirildiklerinde ise %3,4’ünün radikal sol, 
%39,4’ünün merkez ve %3,9’ununda radikal sağ 
olarak kendilerini tanımladığı görülmektedir. 

Deneklerin %72,8’i büyük şehirde, % 27,2 ise taşrada 
yaşamaktadır.  

 

Tablo 2: Deneklerin Sosyo – Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

CİNSİYET İKAMET SÜRESİ 
Erkek  172 41,7 1 yıldan az 23 5,6 
Kadın  240 58,3 1 – 5 yıldan az 97 23,7 
GELİR 5 – 10 yıldan az 98 23,9 
500 YTL’den az 61 14,9 10 yıl ve daha fazla 192 46,8 
500 – 1000 YTL 193 47,1 EĞİTİM DÜZEYİ 
1000 – 1500 YTL 105 25,6 İlkokul  57 13,9 
1500 – 2000 YTL 39 9,5 Lise 169 41,2 
2000 – 2500 YTL  10 2,4 Lisans 165 40,2 
2500 YTL ve üstü 2 ,5 Lisansüstü 15 3,7 
YAŞ Diğer 4 1,0 
15 – 24 56 13,7 SİYASİ YELPAZEDEKİ YERİ 
25 – 34 157 38,3 Radikal Sol 14 3,4 
35 – 44 129 31,5 2 51 12,4 
45 – 54 55 13,4 3 89 21,7 
55 – 64 13 3,2 Merkez 162 39,4 
MESLEK  5 54 13,1 
Özel sektör 57 17,1 6 25 6,1 
Memur 70 21,0 Radikal Sağ 16 3,9 
Öğrenci 24 7,2 ŞEHİR 
Tüccar/ sanayici 19 5,7 ADANA 300 72,8 
Esnaf 36 10,8 NİĞDE 112 27,2 
Emekli 38 11,4    
Serbest meslek        
(Avukat vb) 41 12,3    

İşsiz 10 3,0    
Ev Hanımı 37 11,1    
Çiftçi 2 ,6    

 

Tüketici Etnosentrizminin Belirlenmesi 

CETSCALE sonuçlarına göre tüketici etnosentrizm 
düzeyinin belirlenmesi için daha önce konuyla ilgili 
başka ülkelerde ve Türkiye’de yapılan çalışmalar 
referans alınmıştır. Bu çalışmanın referans alınan bu 
araştırmalardan tek farkı, özellikle yurt dışında yapılan 
çalışmalarda ölçeğin 7’li kullanımının tercih 
edilmesine karşın mevcut çalışmada 5’lisinin tercih 
edilmesidir.  

Tüketici etnosentrizmi düzeyi her bir maddeye verilen 
cevapların ortalamalarının toplamının, alınabilecek en 
yüksek değerle karşılaştırılması sonucunda elde 
edilmektedir. Ölçeğin 17 maddesinden (item) her 
birine verilecek en yüksek değer 5 (kesinlikle 
katılıyorum)’tir. Ölçeğe göre, en yüksek tüketici 
etnosentrizmi düzeyine sahip bir bireyin alacağı 
maksimum skor 85’tir (17x5) (Aysuna, 2006: 154, 
Arı, 2007: 41).  

Daha önce de belirtildiği gibi, farklı ülkelerde yapılan 
araştırmalarda ölçeğin 7’li hali kullanıldığı için burada 
alınacak en yüksek skor 85 iken, diğer araştırmalarda 
bu skor 119 (17x7)’dur. Bu sebeple Tablo 3’de 
bulunan 54,51’lik değerin önceki araştırmaların 
ortalama skoruyla doğrudan karşılaştırılması mümkün 
değildir.  

Tablo 3’de 54,51 olarak hesaplanan CETSCORE 
tüketiciler için yüksek bir etnosentrizm düzeyini mi 
düşük bir etnosentrizm düzeyini mi ifade ettiğini 
anlamak için ise şu varsayım kullanılmıştır. 
Alınabilecek minimum skor olan 17 (1x17) ile en 
yüksek skor olan 85 (17x5)’in orta noktasını 
bulabilmek için tüm maddelere verilen cevapların 
ortalamasının (3 = Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum) 
orta nokta olduğu varsayılacaktır. Buna göre 51 
(17x3) tam orta noktayı yani yüksek etnosentrizm 
düzeyiyle, düşük etnosentrizm düzeylerinin tam 
ortasındaki değeri ifade etmektedir. Bu noktadan 
hareketle Adana ve Niğde illerinden çalışmaya destek 
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veren tüketicilerin etnosentrizm düzeyleri orta 
bulunmuştur. Bir başka ifadeyle, bu araştırmanın 
sonuçlarına göre tüketicilerin etnosentrizm eğilimleri 
çok yüksektir veya çok düşüktür şeklinde uç 

yargılarda bulunmak imkânsızdır. Saptanan 54,51 
skoru; Türk tüketicilerin orta düzeyde bir etnosentrizm 
derecesine sahip olduklarını göstermektedir (Aysuna, 
2006: 155). 

 
Tablo 3: Etnosentrizm 

Yabancı Menşeli Ürünlere Kıyasla Yerli Ürünlerin Tercih 
Edilmesi Eğilimleri  
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Türk halkı her zaman ithal ürünler yerine Türk yapımı ürünler 
satın almalıdır. 39 124 79 127 43 3,03 

Sadece Türkiye’de bulunmayan ürünler ithal edilmelidir. 22 73 88 146 83 3,47 

Türk yapımı ürünleri satın almak, Türkiye çalışanını korur. 20 57 123 150 62 3,43 

Türk yapımı ürünler her şeyden önce gelir. 26 84 119 121 62 3,26 

Yabancı ülkede yapılmış ürünleri satın alma Türklüğe aykırıdır. 58 133 80 93 47 2,85 

Yabancı ürünleri satın almak doğru değildir, çünkü, Türklerin 
işsiz kalmasına neden olur.  36 130 109 90 47 2,96 

Gerçek bir Türk, her zaman Türk yapımı ürünler satın almalıdır. 30 99 122 112 48 3,12 

Diğer ülkelerin bizim üzerimizden zengin olmasına müsaade 
etmek yerine, Türkiye’de üretilmiş ürünler satın almalıyız. 19 71 139 125 58 3,32 

Her zaman Türk ürünlerini satın almak en iyisidir. 23 96 96 121 75 3,31 

 Zorunlu haller dışında, diğer ülkelerden ürünler satın alımı 
veya ticaret çok az olmalıdır. 25 88 82 120 97 3,43 

Türk işletmelerine zarar verdiği ve işsizliğe neden olduğu için, 
Türkler yabancı ürünleri satın almamalıdır. 35 112 88 98 79 3,18 

Tüm ithal ürünlerine engeller konulmalıdır. 59 101 96 96 60 2,99 

Uzun dönemde bana maliyetli olabilir, fakat yine de, Türk 
ürünlerini destekleyerek, tercih ederim. 28 76 113 137 58 3,29 

Yabancıların pazarlarımıza ürünlerini sokmalarına izin 
verilmemelidir. 56 119 92 92 52 2,91 

Türkiye’ye girişinin azaltılması için yabancı ürünler, yüksek 
oranda vergilendirilmelidir. 38 106 83 114 71 3,18 

Sadece ülkemiz içerisinde elde edemediğimiz ürünleri, yabancı 
ülkelerden satın almalıyız. 21 70 82 137 102 3,56 

Diğer ülkelerde üretilen ürünleri satın alan Türk tüketicileri, 
vatandaşları olan Türk halkının işsizliğine neden olmakla 
sorumludurlar. 

25 97 111 119 60 3,22 

TOPLAM  54,51 

 
Tüketici etnosentrik eğilimlerini ölçen CETSCALE 
ölçeğine verilmiş olan yanıtların toplam skorunu veren 
CETSCORE,  farklı skorlar içermekte olduğu için 
analiz kolaylığı sağlamak ve farklı etnosentrik 
düzeyleri değerlendirebilmek için deneklerin 
skorlarına göre 3 gruba ayrılmıştır.  

Gruplandırma yapılırken beşli Likert ölçeği esas 
alınmış, her iki uca (1 ve 5) eşit mesafede bulunan 3 
değerinin her iki taraftan 0,5 birim alınarak 
oluşturulan aralık gruplamanın orta değeri olarak 
kabul edilmiş, bu aralığın altı düşük etnosentrik, üzeri 
yüksek etnosentrik olarak alınmıştır.  

Tablo 4: Gruplandırılmış Etnosentrizm 

 Frekans Yüzde 
Toplam 
Yüzde 

Yüksek 
Etnosentrik 130 31,6 31,6 

Orta Etnosentrik 213 51,7 83,3 

Düşük Etnosentrik 69 16,7 100,0 

Toplam 412 100,0   

Buna göre “etnosentrik eğilimi düşük “ olarak ifade 
edilen grubun bulunduğu birinci aralık (1 – 2,5 
aralığı), 17 * 2,5 = 42,5 (43 olarak alınacak); “orta 
etnosentrik eğilimli“ olarak adlandırılan grubun 
bulunduğu ikinci aralık (2,5 – 3,5 aralığı), 17 * 3,5 = 
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59,5 (43 – 60 olarak alınacak); “etnosentrik eğilimi 
yüksek“ olarak adlandırılan üçüncü grubun bulunduğu 
son aralık ise 61’den başlayıp (3,5 – 5 aralığı), 17 * 5 
= 85 üst sınırı ile sınırlandırılmıştır (Arı, 2007: 64). 
Yani gruplandırma özet olarak aşağıdaki Tablo 4’de 
olduğu gibi bir dağılım göstermiştir.  

Tablodan görüldüğü gibi en kalabalık grup % 51,7 ile 
“orta etnosentrik” gruptur. Deneklerin % 31,6’sı da 
yüksek etnosentrik grup içerisinde yer almaktadır.  

Tüketicilerin Satın alma Davranış Niyetleri 

Tüketicilerin etnosentrik skorlarının onların satın alma 
davranışlarını da etkileyeceği düşünülmektedir. 

Buradan hareketle tüketicilerin davranışsal 
niyetlerinin tespitine yönelik olarak 5’li likert ölçeği 
kullanılarak yakın bir gelecekte Türk yapımı olmayan 
bir ürün satın almayı düşünüp düşünmedikleri ve 
geçmişte Türk yapımı olmayan bir ürün satın alıp 
almadıkları sorulmuştur. 

Her iki yargıya deneklerin katılım düzeyleri 
ortalamalarına bakılarak yorumlanmıştır. Buna göre 
denekler her iki yargıya da “Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum’a” karşılık gelen bir cevap vermişlerdir.  

 

Tablo 5: Satın-Alma Davranış Niyetleri 

Satın-alma Davranış Niyeti 
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Yakın gelecekte Türk yapımı olmayan bir ürünü satın 
almayı düşünmüyorum 57 124 158 52 20 2,64 

Geçmişte Türk yapımı olmayan bir ürünü birçok kez 
satın aldım 34 85 136 83 73 3,18 

 

Etnosentrik Gruplar ve CETSCALE 

Deneklerin içerisinde yer aldıkları etnosentrik gruplar 
ile etnosentrik davranışları açısından aralarında 
anlamlı bir farklılığın olup olmadığını görebilmek 

amacıyla ANOVA Testi yapılmıştır. Denekler daha 
önce bahsedildiği gibi üç farklı (Düşük, Orta ve 
Yüksek etnosentrik) grubta almış oldukları 
CETSCORE’larına göre ayrılmışlardır. ANOVA 
testinin sonuçları Tablo 6’daki gibidir. 

Tablo 6: ANOVA 
 F Anlamlılık 

Türk halkı her zaman ithal ürünler yerine Türk yapımı ürünler satın almalıdır. 84,170 ,000 

Sadece Türkiye’de bulunmayan ürünler ithal edilmelidir. 56,654 ,000 

Türk yapımı ürünleri satın almak, Türkiye çalışanını korur. 53,824 ,000 

Türk yapımı ürünler her şeyden önce gelir. 94,169 ,000 

Yabancı ülkede yapılmış ürünleri satın alma Türklüğe aykırıdır. 77,116 ,000 

Yabancı ürünleri satın almak doğru değildir, çünkü, Türklerin işsiz kalmasına neden olur.  84,525 ,000 

Gerçek bir Türk, her zaman Türk yapımı ürünler satın almalıdır. 56,645 ,000 

Diğer ülkelerin bizim üzerimizden zengin olmasına müsaade etmek yerine, Türkiye’de 
üretilmiş ürünler satın almalıyız. 61,562 ,000 

Her zaman Türk ürünlerini satın almak en iyisidir. 124,683 ,000 

 Zorunlu haller dışında, diğer ülkelerden ürünler satın alımı veya ticaret çok az olmalıdır. 64,742 ,000 

Türk işletmelerine zarar verdiği ve işsizliğe neden olduğu için, Türkler yabancı ürünleri 
satın almamalıdır. 68,508 ,000 

Tüm ithal ürünlerine engeller konulmalıdır. 85,062 ,000 

Uzun dönemde bana maliyetli olabilir, fakat yine de, Türk ürünlerini destekleyerek, tercih 
ederim. 61,637 ,000 

Yabancıların pazarlarımıza ürünlerini sokmalarına izin verilmemelidir. 90,168 ,000 

Türkiye’ye girişinin azaltılması için yabancı ürünler, yüksek oranda vergilendirilmelidir. 91,361 ,000 

Sadece ülkemiz içerisinde elde edemediğimiz ürünleri, yabancı ülkelerden satın almalıyız. 81,134 ,000 

Diğer ülkelerde üretilen ürünleri satın alan Türk tüketicileri, vatandaşları olan Türk 
halkının işsizliğine neden olmakla sorumludurlar. 93,224 ,000 
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Tablo 6’da da görüldüğü gibi üç grup arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmaktadır. Ancak gruplardan 
hangisinin istatistiki olarak bu farklılığa yol açtığını 
görebilmek maksadıyla Post – Hoc testi yapılması 
gerekmektedir. Grup birimleri birbirine eşit olmadığı 
için Scheffe testi yapılmıştır. Test sonucunda da 
farklılığın bütün gruplardan kaynaklandığı 
belirlenmiştir. 

Hipotezlerin Test Edilmesi 

Araştırma modeli çerçevesinde geliştirilen hipotezler 
uygun analiz teknikleri kullanılarak test edilmeye 
çalışılmıştır.  

H1: Tüketicilerin sosyo – demografik özellikleri ile 
etnosentrik davranışları arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

 H1 hipotezini test edebilmek amacıyla CETSCALE 
ölçeğindeki yargılara katılım düzeyleri ile deneklerin 
–özellikle- siyasi yelpazedeki yerleri ve yaşadıkları 
şehir açısından aralarında anlamlı bir farklılığın olup 
olmadığına bakılmıştır. 

Yaşadıkları yer büyük şehir ve küçük şehir olan 
deneklerin etnosentrik davranışları açısından 
aralarında bir farklılığın olup olmadığını açıklayan 
Tablo 7 aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 7: Yaşadıkları Yer ve Etnosentrik Davranışları Arasındaki Farklılık 

Yabancı Menşeli Ürünlere Kıyasla Yerli Ürünlerin Tercih Edilmesi 
Eğilimleri  P 

Türk halkı her zaman ithal ürünler yerine Türk yapımı ürünler satın 
almalıdır. ,000 

Sadece Türkiye’de bulunmayan ürünler ithal edilmelidir. ,560 
Türk yapımı ürünleri satın almak, Türkiye çalışanını korur. ,000 
Türk yapımı ürünler her şeyden önce gelir. ,195 
Yabancı ülkede yapılmış ürünleri satın alma Türklüğe aykırıdır. ,000 
Yabancı ürünleri satın almak doğru değildir, çünkü, Türklerin işsiz 
kalmasına neden olur.  ,928 

Gerçek bir Türk, her zaman Türk yapımı ürünler satın almalıdır. ,001 
Diğer ülkelerin bizim üzerimizden zengin olmasına müsaade etmek yerine, 
Türkiye’de üretilmiş ürünler satın almalıyız. ,248 

Her zaman Türk ürünlerini satın almak en iyisidir. ,064 
 Zorunlu haller dışında, diğer ülkelerden ürünler satın alımı veya ticaret çok 
az olmalıdır. ,150 

Türk işletmelerine zarar verdiği ve işsizliğe neden olduğu için, Türkler 
yabancı ürünleri satın almamalıdır. ,044 

Tüm ithal ürünlerine engeller konulmalıdır. ,000 
Uzun dönemde bana maliyetli olabilir, fakat yine de, Türk ürünlerini 
destekleyerek, tercih ederim. ,367 

Yabancıların pazarlarımıza ürünlerini sokmalarına izin verilmemelidir. ,012 
Türkiye’ye girişinin azaltılması için yabancı ürünler, yüksek oranda 
vergilendirilmelidir. ,538 

Sadece ülkemiz içerisinde elde edemediğimiz ürünleri, yabancı ülkelerden 
satın almalıyız. ,405 

Diğer ülkelerde üretilen ürünleri satın alan Türk tüketicileri, vatandaşları 
olan Türk halkının işsizliğine neden olmakla sorumludurlar. ,001 

 

Yapılan Mann Whitney U testi sonucunda da 
görülmektedir ki; “Türk halkı her zaman ithal ürünler 
yerine Türk yapımı ürünler satın almalıdır”. “Türk 
yapımı ürünleri satın almak, Türkiye çalışanını korur” 
yargıları itibariyle küçük şehirde yaşamak istatistiki 
bir farklılık yaratırken, “Yabancı ülkede yapılmış 

ürünleri satın alma Türklüğe aykırıdır”. “Gerçek bir 
Türk, her zaman Türk yapımı ürünler satın almalıdır”. 
“Türk işletmelerine zarar verdiği ve işsizliğe neden 
olduğu için, Türkler yabancı ürünleri satın 
almamalıdır”. “Tüm ithal ürünlerine engeller 
konulmalıdır”. “Yabancıların pazarlarımıza ürünlerini 
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sokmalarına izin verilmemelidir”. “Diğer ülkelerde 
üretilen ürünleri satın alan Türk tüketicileri, 
vatandaşları olan Türk halkının işsizliğine neden 
olmakla sorumludurlar” yargıları itibariyle ise büyük 
şehirde olmak istatistikî olarak anlamlı bir farklılık 
oluşturmaktadır. Diğer yargılar itibariyle ise istatistikî 
olarak herhangi bir farklılık meydana gelmemiştir.  

Deneklerin siyasi yelpaze içerisindeki yerleri ile 
etnosentrik davranışları arasında istatistikî olarak 
anlamlı bir farklılığın olup olmadığına bakıldığında 
ise Kruskal Wallis testinin sonucu Tablo 8’deki gibi 
gerçekleşmiştir. 

 
Tablo 8: Siyasi Yelpazedeki Yeri ve Etnosentrik Davranışlar 

Yabancı Menşeli Ürünlere Kıyasla Yerli Ürünlerin Tercih Edilmesi 
Eğilimleri  Anlamlılık 

Türk halkı her zaman ithal ürünler yerine Türk yapımı ürünler satın almalıdır. ,001 

Sadece Türkiye’de bulunmayan ürünler ithal edilmelidir. ,007 

Türk yapımı ürünleri satın almak, Türkiye çalışanını korur. ,123 

Türk yapımı ürünler her şeyden önce gelir. ,601 

Yabancı ülkede yapılmış ürünleri satın alma Türklüğe aykırıdır. ,280 

Yabancı ürünleri satın almak doğru değildir, çünkü, Türklerin işsiz kalmasına 
neden olur.  ,059 

Gerçek bir Türk, her zaman Türk yapımı ürünler satın almalıdır. ,745 

Diğer ülkelerin bizim üzerimizden zengin olmasına müsaade etmek yerine, 
Türkiye’de üretilmiş ürünler satın almalıyız. ,258 

Her zaman Türk ürünlerini satın almak en iyisidir. ,520 

 Zorunlu haller dışında, diğer ülkelerden ürünler satın alımı veya ticaret çok 
az olmalıdır. ,099 

Türk işletmelerine zarar verdiği ve işsizliğe neden olduğu için, Türkler 
yabancı ürünleri satın almamalıdır. ,377 

Tüm ithal ürünlerine engeller konulmalıdır. ,004 

Uzun dönemde bana maliyetli olabilir, fakat yine de, Türk ürünlerini 
destekleyerek, tercih ederim. ,079 

Yabancıların pazarlarımıza ürünlerini sokmalarına izin verilmemelidir. ,754 

Türkiye’ye girişinin azaltılması için yabancı ürünler, yüksek oranda 
vergilendirilmelidir. ,400 

Sadece ülkemiz içerisinde elde edemediğimiz ürünleri, yabancı ülkelerden 
satın almalıyız. ,498 

Diğer ülkelerde üretilen ürünleri satın alan Türk tüketicileri, vatandaşları olan 
Türk halkının işsizliğine neden olmakla sorumludurlar. ,556 

 

Tablo 8 incelendiğinde; “Türk halkı her zaman ithal 
ürünler yerine Türk yapımı ürünler satın almalıdır” 
yargısında tüm sağ eğilimli denekler ile merkezde yer 
alan gruplar istatistikî farklılık ortaya çıkarırken, 
“Sadece Türkiye’de bulunmayan ürünler ithal 
edilmelidir”. “Tüm ithal ürünlerine engeller 
konulmalıdır” yargıları itibariyle ise siyasi yelpazede 
merkez sol ve merkez sağa yakın yerlerde bulunan 
denekler istatistikî olarak bir farklılık 
oluşturmuşlardır. Diğer yargılar itibariyle herhangi bir 
istatistikî farklılık gözlenmemiştir. 

H2: Tüketicilerin etnosentrik davranışları ile satın 
alma niyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

Satın alma niyetleri ve etnosentrik gruplararası 
farklılık 

Deneklerin satın alma niyetleri ile içinde yer aldıkları 
etnosentrik gruplar arasında anlamlı bir farklılığın 
olup olmadığını görebilmek için ANOVA testi 
yapılmıştır. Böylece satın alma davranışları ile bu 
gruplarda yer alanlar açısından farklılık var mıdır 
varsa hangi gruptan kaynaklanmaktadır sorusuna 
Tablo 9 ve 10’da cevap aranmıştır. 

Tablo 9’da görüldüğü gibi anlamlı bir farklılığın 
olduğu görülmüştür. Yukarda ifade ettiğimiz diğer 
sorunun cevabını bulabilmek için Tablo 10’da Post – 
Hoc testlerinden Schefeye başvurulmuştur.  
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Tablo 9: ANOVA 

 F P 

Yakın gelecekte Türk 
yapımı olmayan bir ürünü 
satın almayı 
düşünmüyorum 

14,304 ,000 

Geçmişte Türk yapımı 
olmayan bir ürünü birçok 
kez satın aldım 

13,610 ,000 

 

Tablo 10: Scheffe testi  

Bağımlı Değişkenler (I) Değer Grup (J) Değer Grup Anlamlılık 
Orta Etnosentrik ,002

Düşük Etnosentrik Yüksek Etnosentrik ,000
Düşük Etnosentrik ,002

Orta Etnosentrik Yüksek Etnosentrik ,023
Düşük Etnosentrik ,000

Yakin gelecekte Türk 
yapımı bir ürünü satın 

almayı düşünmüyorum. 
Yüksek Etnosentrik Orta Etnosentrik ,023

Orta Etnosentrik ,001
Düşük Etnosentrik Yüksek Etnosentrik ,000

Düşük Etnosentrik ,001Orta Etnosentrik Yüksek Etnosentrik ,081
Düşük Etnosentrik ,000

Geçmişte Türk yapımı 
olmayan bir ürünü 

birçok kez satın aldım 
Yüksek Etnosentrik Orta Etnosentrik ,081

 

Sonuçlar; “Yakın gelecekte Türk yapımı olmayan bir 
ürünü satın almayı düşünmüyorum” yargısı itibariyle 
farklılık üç gruptan kaynaklanırken, “Geçmişte Türk 
yapımı olmayan bir ürünü birçok kez satın aldım” 
yargısında ise farklılık orta ve yüksek etnosentrik 
gruptan kaynaklanmaktadır. 

Sonuç 

İşletmelerin büyümelerinde farklı ulusların pazarlarına 
girme stratejileri teknolojik ve bilginin gelişim hızına 
ve ülkeleri yöneten siyasi partilerin siyasi 
politikalarına bağlı olarak –özellikle son zamanlarda- 
büyük bir artış göstermektedir. Küreselleşme bir 
anlamda da işletmelerin uluslararası pazarlara girme 
stratejilerinin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
tehdit veya fırsat oluşturabilecek her iki yönlü 
etkisinin siyasetçiler,  siyaset bilimciler ve 
sosyologlarca çok yönlü olarak değerlendirildiği ve 
tartışıldığı bilinmektedir. Konunun önem kazandığı 
odak noktalarından birisi de yabancı firmaların yerli 
pazarları ele geçirmesinin tehdit ve fırsat oluşturan 
sonuçlarıdır. Bu sonucun tüketici tarafından nasıl 
sorgulandığı ve satın alma davranış niyetlerine nasıl 
yansıdığı sorusu konuyu pazarlama alanına taşımıştır. 
Irk merkezcilik anlamına gelen etnosentrizm, 
pazarlamada tüketici etnosentrizminin oluşumuna 
zemin hazırlamıştır. 

Tüketici etnosentrizm düzeyi dünya ülkelerinde 
CETSCALE ölçeği temel alınarak saptanmaya 
çalışılmaktadır. Adana ve Niğde illerini kapsayan bu 
çalışmada CETSCALE ölçeğinin geçerliliği Türkiye 
için benzer çalışmalara ek olarak doğrulanmıştır. Türk 
tüketicilerinin etnosentrizm düzeylerinin yarısından 
fazlası için (%51.7) orta etnosentrik, %31.6 ‘sı yüksek 
etnosentrik, %16.7’si ise düşük etnosentrik düzeylerde 
olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma gerçekleştirilen örneklem kitlesinin siyasi 
duruşları %39,4’ü merkezde, %37.5’u sola yakın 
bölümünde %23.1’ide sağa yakın bölümünde 
belirlenmiştir. CETSCALE ölçeğinde ifade 
edilen“Türk halkı her zaman ithal ürünler yerine Türk 
yapımı ürünler satın almalıdır; yargısında tüm sağ 
eğilimli denekler ile merkezde yer alan gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
belirlenmiş olup, “Sadece Türkiye’de bulunmayan 
ürünler ithal edilmelidir; Tüm ithal ürünlerine 
engeller konulmalıdır” yargıları itibariyle ise siyasi 
yelpazede merkez sol ve merkez sağa yakın yerlerde 
bulunan denekler istatistikî olarak bir farklılık 
oluşturmuşlardır. Diğer yargılar itibariyle herhangi bir 
istatistikî farklılık gözlenmemiştir. Bu sonuç -aynı 
zamanda- CETSCALE ölçeğinde ifade edilen Türk 
yapımı ürünlere karşı yabancı menşeli ürünlere eğilimi 
yansıtan 17 ifadenin sadece 3’ün de tüketicilerin siyasi 
duruş farklılığının önemli olduğu diğerlerinde ise 
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önemli olmadığını belirtmektedir. Her zaman ithal 
ürünler yerine Türk yapımı ürünlerin satın alınmasına 
sağ ve merkezde siyasi görüşe sahip tüketiciler daha 
fazla önem vermektedirler. 

Araştırma gerçekleştirilen örnek kitlesinin büyük şehir 
ve küçük şehir olarak ayrılması tüketicilerin 
etnosentrizm eğilimlerinin belirlenmesinde 
istatistiksel olarak bir farklılığa yol açmaktadır. “Türk 
halkı her zaman ithal ürünler yerine Türk yapımı 
ürünler satın almalıdır”. “Türk yapımı ürünleri satın 
almak, Türkiye çalışanını korur” yargıları itibariyle 
küçük şehirde olmak istatistiki bir farklılık yaratırken, 
“Yabancı ülkede yapılmış ürünleri satın alma 
Türklüğe aykırıdır”. “Gerçek bir Türk, her zaman 
Türk yapımı ürünler satın almalıdır”. “Türk 
işletmelerine zarar verdiği ve işsizliğe neden olduğu 
için, Türkler yabancı ürünleri satın almamalıdır”. 
“Tüm ithal ürünlerine engeller konulmalıdır”. 
“Yabancıların pazarlarımıza ürünlerini sokmalarına 
izin verilmemelidir”. “Diğer ülkelerde üretilen 
ürünleri satın alan Türk tüketicileri, vatandaşları olan 
Türk halkının işsizliğine neden olmakla 
sorumludurlar” yargıları itibariyle ise büyük şehirde 
olmak istatistikî olarak anlamlı bir farklılık 
oluşturmaktadır. Diğer yargılar itibariyle ise istatistikî 
olarak herhangi bir farklılık meydana gelmemiştir. 
Görüldüğü gibi büyük şehir ve küçük şehirde yaşayan 
tüketiciler 17 etnosentrizm eğilimini ölçen ifadelerden 
8’inde farklılık göstermektedir. 

Tüketicilerin etnosentrizm düzeyleri yabancı yapımlı 
ürünleri satın alma davranış niyetlerinin oluşmasında 
farklılığa neden olmaktadır. Farklılık “Yakın gelecekte 
Türk yapımı olmayan bir ürünü satın almayı 
düşünmüyorum” yargısı itibariyle üç gruptan –orta, 
yüksek, düşük etnosentrik- kaynaklanırken, “Geçmişte 
Türk yapımı olmayan bir ürünü birçok kez satın 
aldım” yargısında ise farklılık orta ve yüksek 
etnosentrik gruptan kaynaklanmaktadır. Düşük 
etnosentrik grup farklılık oluşturmamaktadır. 

Sonuç olarak; bu çalışma benzerlerinden farklı olarak 
etnosentrizm eğilimlerinin büyük şehir küçük şehir 
ayrımında farklılık oluşturduğunu ortaya koymaktadır.  
Yine etnosentrizm eğilimlerinin siyasi duruş ve satın 
alma niyetlerinde farklılığa yol açması bulguları 
benzer araştırmaların sonuçlarını doğrular niteliktedir. 

Uygulayıcı ve Araştırmacılara Öneriler 
Uluslararası pazarlamanın önem kazandığı 
günümüzde önemli bir pazar bölümlendirme kriteri 
olan sosyo-demografik özellikler içerisinde yer alan 
siyasi duruş ve şehir ayrımının –özellikle yabancı 
yapımlı ürünlerde- tüketici davranışlarının önemli bir 
belirleyicisi olduğu –hem teoride hem de uygulamada- 
kabul edilmelidir. Uluslararası pazarlamada tüketici 
etnosentrizm eğilimini içeren strateji, politika ve 
araçlar geliştirilmelidir. Daha da önemlisi siyasi 
partiler siyasi pazarlama programlarına Türk 
tüketicilerinin önem verdiği ve siyasi duruşları 
arasında anlamlı bir farklılığa yol açtığı bu araştırma 
sonuçları ile ortaya konulan tüketici etnosentrizmi 
özelliklerini kapsayan konuları ekleyerek, uygun 

siyasi iletişim platformlarında da -bu konuda- gerçek 
bilgiler sunarak, kamuoyunu aydınlatmalıdırlar. 
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Özet: Bu çalışmada, tüketicilerce önemsenen ambalaj özellikleri ve ambalajın diğer ürün özellikleri arasındaki yeri 
incelenmiştir. Ayrıca ambalaj özelliklerinin satın alma davranışlarıyla ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada ele alınmak 
üzere paketlenmiş süt ve çamaşır deterjanı ürünleri seçilmiştir. Elde edilen bulgular, her iki üründe de ambalajın 
önemine dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, iki üründe farklı ambalaj özelliklerinin ön plana çıktığı ve ambalaj 
özelliklerinin tüketicilerce dikkate alınan ve önemsenen ürün özellikleri olduğu görülmüştür. Diğer yandan, her iki 
üründe de ambalajın görsel özellikleri ile plansız satın alma davranışları arasında anlamlı ilişkilerin olduğu 
gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ambalaj, paketlenmiş süt, çamaşır deterjanı, satın alma 

 

THE PERCEIVED IMPORTANCE OF PACKAGING FEATURES AND THE EFFECT 
OF PACKAGING ATTRIBUTES ON CONSUMER BEHAVIOR FOR FOOD AND 

CLEANING PRODUCTS: THE CASE OF İSTANBUL 
Abstract: In this study, packaging features and the importance of packaging among the other product attributes 
were investigated. Also the relationship between packaging features and purchasing behavior were analyzed. 
Packaged milk and automatic machine detergent were chosen for this investigation. The results showed that 
packaging is very important for each product. Besides, for each product different packaging features are important 
for the customers and the customers are considering the packaging features.  In addition there is a significant 
relationship between visual package attributes and impulsive purchasing behavior. 

Keywords: Package, packaged milk, laundry detergent, purchasing 

 

GİRİŞ  

Hem ulusal, hem de küresel alanda giderek 
yoğunlaşan rekabet, firmaların ürettikleri ürünlere 
yeni ve farklı özellikler katarak pazarda başarılı olma 
çabalarını gerektirmektedir. Bu anlamda ürüne 
farklılık katan, bunun da ötesinde ürünü raflarda 
sunan, ürünün ve markanın bir parçası haline gelmiş 
olan ambalaj, üreticilerin ve tüketicilerin giderek daha 
da fazla önem verdikleri bir konu haline gelmektedir 
(Butkeviciene ve diğ. 2008:57). Bir başka ifade ile, 
sürdürülebilir rekabet avantajı sağlanması 
bakımından, ambalajın ürüne değer katan önemli bir 
faktör olduğunu söylemek mümkündür. 

Ambalajın önemi  

Ambalaj sadece ürüne ait özelliklerin yansıtılmasında 
bir araç olarak karşımıza çıkmamaktadır. Bunun yanı 

sıra ürünün korunmasında, taşınmasında, ürünün 
maliyetini düşürmede vb. fayda ve kolaylık 
sağlamaktadır (Zhu, 2006:8).   

Ancak asıl önemlisi, firmaların içinde bulundukları 
rekabet ortamı, üretim süreçlerinde etkinliğin yanı sıra 
pazarlama faaliyetlerinde de başarılı olmayı 
kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bağlamda firmalar 
tüketicileri daha yakından tanıma zorunluluğuyla karşı 
karşıyadırlar. Bu açıdan bakıldığında tüketicilerin 
ürün seçim sürecinde hangi faktörleri göz önünde 
bulundurdukları yanıtlanması gereken önemli bir soru 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatür bilgileri 
incelendiğinde, psikolojik ve duygusal faktörlerin yanı 
sıra, ambalaj ve fiyat gibi dışsal faktörlerin de seçim 
sürecinde önemli rol oynadığı görülmektedir. Bu 
bağlamda ambalaj özellikle kalite göstergesi olarak 
önemli bir dışsal faktör haline gelmektedir. Hem 
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çekicilik, hem de bilgi verme özelliğiyle kalite 
algılamasının gerçekleşmesinde katkı sağlamaktadır  
(De Souza ve diğ., 2006:116). Bir başka ifadeyle 
tüketicileri satın alma konusunda etkilemektedir 
(Dantas ve diğ. 2004:72) . Bu bağlamda, ambalajın 
tüketiciler ve firmalar açısından önemini ortaya koyan 
faktörleri kısaca şöyle özetlemek mümkündür 
(Butkeviciene ve diğ., 2008:58). 

Geleneksel tutundurma yöntemlerinin önemi  
azalırken, ambalajın iletişim aracı olarak etkisi 
artmaktadır.  

Tutundurma yöntemlerinin önemi, geleneksel reklam 
araçlarından pazar ortamındaki tanıtım araçlarına 
doğru kaymaktadır.   

Tüketici bilincindeki marka farklılaştırmasının önemi 
azalmakta, buna karşın farklılaştırma ve tanımlama 
aracı olarak ambalajın önemi artmaktadır.   

Ürün kalitesi ve kaliteyi koruma gerekliliği 
artmaktadır.   

Ürün ve müşteri güvenliği gereksinimi artmaktadır.   

Ürün hakkındaki bilgilerin tüketiciye sunulması 
gerekliliği artmaktadır.   

Ambalaj sayesinde ürüne ilişkin artı değer oluşturmak 
mümkün hale gelmektedir.   

Ambalajın önemini ortaya koyan faktörlerden belki de 
en önemlisi, giderek en etkin pazarlama iletişim 
araçlarından biri halini almasıdır. Çünkü, ambalaj  
tüm potansiyel müşterilere ulaşabilmektedir, 
tüketiciye karar verme aşaması gibi en gerekli bir anda 
ulaşmaktadır ve tüketiciler ürünle karşılaştıklarında 
doğru bilgiye ulaşmak için ambalajı incelemektedirler 
ve iletişim sürecine aktif olarak hazırdırlar 
(Butkeviciene ve diğ., 2008:58). Bu bağlamda ambalaj 
marka kimliğinin oluşturulmasında ve tüketicilere 
iletilmesinde en önemli uyaranlardan biri haline 
gelmektedir ve tüketici-marka ilişkisinin 
güçlenmesine katkıda bulunmaktadır (Rex ve diğ., 
2004:1).   

Ambalajın tüketicilerin ürünü kolayca fark 
edebilmeleri, uygun boyutta satın alabilmeleri gibi 
birçok faydası göz önüne alındığında, ambalaj 
özelliklerinin artık tüketiciler açısından bir “beklenti” 
haline geldiği görülmektedir (Dantas ve diğ., 
2004:72). Kalite, satış sonrası hizmetler, uygun fiyat 
gibi birçok unsuru içeren tüketici beklentileri, uygun 
ambalaj özellikleri gibi farklı bir boyutla karşımıza 
çıkmaktadır. Tüketici beklentilerinin karşılanması 
müşteri tatmini bakımından gerekli olduğundan, 
firmaların tüketicilerin beklediği ambalaj özelliklerini 
uygulamaları kaçınılmaz hale gelmektedir.  

Ambalajın fonksiyonları  

Ambalajı sadece ürünün taşınmasında kolaylık 
sağlayan bir unsur olarak ele almak yeterli 
görülmemektedir. Ambalajın tüketicinin ürünle 
karşılaştığında ilk göze çarpan ürün özelliği olduğunu 
unutmamak gerekir. Bu nedenle firmaların ambalajın 
fonksiyonlarını ve önemini iyi kavramaları ve 

müşterilerini en iyi şekilde tatmin edecek ambalaj 
özelliklerini uygulamaları gerekmektedir. Bu 
bağlamda literatürde ambalajın kapsama, koruma, 
iletişim ve fayda sağlama olmak üzere dört önemli 
fonksiyonunun olduğu belirtilmektedir.  

Kapsama özelliği ambalajın en temel fonksiyonu 
olarak görülmektedir ve daha çok sağlamlık özelliği 
ile ilişkilendirilmektedir.  

Ambalajın koruma fonksiyonu ise dış etkilere karşı 
içindeki ürüne zarar gelmesini engelleme özelliği ile 
ilgilidir. Bu fonksiyon ambalajın materyal ve dış 
etkilere karşı koyabilme yeteneği özellikleri ile 
ilişkilendirilmektedir.  

Tüketici ürün ambalajı ile karşılaştığında kendisinde 
geçmiş deneyimlerine dayalı bir yarar ya da ambalajla 
ilgili pozitif duygular uyandırması, ürünün satışını 
kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda ambalajın iletişim 
fonksiyonu önem kazanmaktadır. Tüketici ürün ya da 
ambalajla karşılaştığında geçmiş deneyimlerine 
dayanarak kendisine ne tür bir yarar sağlayacağını 
değerlendirmektedir. Buna göre ambalaj kişiye doğru 
mesajı verebilmelidir. İletişimi sağlayan özellikler ise 
ürünün şekli, boyutu ve çeşidi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bunun yanı sıra ambalaj üzerindeki 
çeşitli grafikler, etiketler, mesajlar, markalama ve 
ürünle ilgili bilgiler ambalajın iletişim fonksiyonu ile 
ilişkilendirilen özellikler arasında yer almaktadır.  

Fayda fonksiyonu ise ürün kullanımında ambalajın 
sağladığı kolaylık ile ilgili bir fonksiyondur. Açma, 
kapama, tekrar kullanma ve depolamada ambalajın 
sağladığı kolaylık tüketiciler tarafından önemsenen 
ambalaj özellikleri arasında yer almaktadır. Bunun 
yanı sıra geri dönüşümü olan ambalaj özelliği de fayda 
fonksiyonu içinde yer alan bir özellik olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Whaling, 2007:8-10).  

Gıda ve temizlik ürünlerinde ambalaj özellikleri  

Ambalajın hem tüketiciler, hem de firmalar açısından 
algılanan önemi, tüketicilerin ambalajda görmek 
istedikleri özelliklerin incelenmesini giderek daha da 
önemli hale getirmektedir. Öyle ki, ambalajın 
günümüzde fiyat kadar önemsenen bir unsur haline 
geldiği görülmektedir (IRI, 2006:5). Tüketiciler artık 
raflarda şaşırtıcı, ikna edici ambalaj fonksiyonları ve 
duygusal etkilerle bilgilendirilmek, inandırılmak, 
şaşırtılmak istemektedirler (Müller, 2006:3).  
Literatürde tüketicilerin bekledikleri ambalaj 
özelliklerini inceleme amacıyla gerçekleştirilmiş 
birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu 
çalışmalar farklı ürün gurupları için farklı ambalaj 
özelliklerinin ön plana çıktığını göstermektedir. Bu 
nedenle ürün guruplarına yönelik yapılan çalışmaların 
yanı sıra, belirli ürünler ele alınarak yapılmış 
çalışmalar da literatürde yer almaktadır. Belirli ürünler 
bağlamında yapılmış bazı çalışmalarda elde edilmiş 
bulguları şöyle özetlemek mümkündür:  

Örneğin patates cipsi söz konusu oluğunda, ambalajın 
boyut, şekil ve renginin karar verme sürecinde 
oldukça etkili olduğu belirtilmektedir. Ambalajın yanı 
sıra fiyat, marka, lezzet ve kalitenin de önemsenen 
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ürün özellikleri olduğu görülmektedir (Rex ve diğ., 
2004).  

Şarap ürünü üzerine yapılan bir çalışmada ise 
tüketicilerin şişenin rengi, boyutu ve şeklinin yanı sıra 
etiket ve şişe mantarından da etkilendikleri 
gözlemlenmiştir (Roccihi ve Stefani 2005).  

Bunun yanı sıra paketlenmiş taze et ürünlerinin 
tercihinde de ambalajın önemli rol oynadığı 
görülmektedir. Etin rengi ve ambalajlanma biçimi 
satın alma kararını etkilemektedir (Carpenter ve diğ, 
2001).  

Vişne suyu bağlamında ise tüketiciler, içindeki ürünü 
görme imkânı sağlayan cam şişeyi tercih 
etmektedirler. Bunun yanında ambalajın doğal 
malzemeden üretilmiş, sağlam, geri dönüşümlü, kolay 
boşaltılabilen, tekrar kapatılabilen, kolay taşınabilen 
ve kullanımı kolay olması tüketiciler tarafından tercih 
edilmektedir (Whaling, 2007).  

Taze işlenmiş sebze ürününde ise ambalajın rengi ve 
içindeki ürünün görülebilme özelliği ön plana 
çıkmaktadır. Özellikle yeşil renkli ambalajlar tercih 
edilmektedir (Dantas ve diğ. 2004).     

Çalışmanın amacı  

Tüketicilerin tercih ettikleri ambalaj özelliklerinin 
incelendiği çalışmalara bakıldığında, farklı ürünlerde 
farklı ambalaj özelliklerinin dikkate alındığı göze 
çarpmaktadır. Bununla birlikte ambalajın diğer ürün 
özellikleri arasındaki yeri ve önemi de farklılık 
göstermektedir. Ancak çalışmaların ortak özelliğinin, 
ambalajın tüketiciler açısından önemli bir tercih 
nedeni olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı 
ise, paketlenmiş süt ve otomatik çamaşır makinesi 
deterjanı ürünleri bağlamında ambalajın ürün 
özellikleri arasındaki yerini ve tüketicilerin bu ürünler 
açısından hangi ambalaj özelliklerini önemsediklerini 
incelemektir. Ayrıca ambalaj özellikleri ile satın alma 
davranışı arasında anlamlı ilişkilerin varlığını 
araştırmaktır. Böylece araştırmacıların ve firmaların 
dikkatlerini ambalajın tüketiciler bakımından önemine 
çekmektir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Bu çalışmada literatürde yer alan ve ülkemizde 
yapılmış birçok çalışmadan farklı olarak, ambalaj 
özellikleri sadece etiket ya da ambalajın sağlık 
yönünden değerlendirilmesi gibi belirli özellikler 
üzerine yoğunlaşmanın ötesinde, ambalajın literatürde 
belirtilen dört fonksiyonu da dikkate alınarak tüm 
ambalaj özellikleri aynı anda ve özel olarak iki ürün 
bağlamında incelenmiştir. Bu noktada örneğin gıda 
ürünleri genel olarak ele alınmamıştır. Bunun nedeni 
her bir gıda ürünü için farklı özelliklerin ön plana 
çıkma olasılığıdır. Çalışmada incelenen ürünler 
paketlenmiş süt ve otomatik çamaşır makinesi 
deterjanıdır. Bu ürünlerin seçilmesinde ana neden her 
iki ürünün de tüketicilerce farklı ambalaj beklentileri 
içermesi ve tüketicilerin her bir ürün için farklı 
ambalaj özelliklerini önemseme olasılıklarıdır. 

Yukarıda belirtildiği gibi yabancı yayınlarda elde 
edilen bulgular bu konunun önemine işaret etmektedir.  

Bu bağlamda, araştırmada ele alınan ürünlere göre, 
diğer ürün özellikleri arasında ambalajın yerinin ne 
olduğu, tüketicilerin hangi ambalaj özelliklerini 
önemsedikleri, ambalaj özellikleri ile satın alma 
davranışı arasında bir ilişkinin olup olmadığı 
sorularına yanıt aranmaktadır.  

Literatüre bakıldığında, günümüzde farklı ambalaj 
özelliklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Yapılan 
bir çalışmada firma temsilcilerinin getirdikleri 
görüşler, günümüzde ambalaj eğilimlerinin daha 
küçük ebatlı ambalaj, ürünü koruma özelliği, kolay 
taşınabilirlik ve duygusal çekicilik üzerine 
yoğunlaştığını göstermektedir. Özellikle renk ve 
çekicilik duygusal tepki uyandırmaktadır (Denise, 
2002). Ayrıca, çalışmanın daha önceki bölümlerinde 
de belirtildiği gibi, özellikle ambalajın şekil ve renk, 
sağlamlık, şeffaflık gibi özelliklerinin satın alma 
kararını etkilediği görülmektedir (Rex ve diğ., 2004; 
Roccihi ve Stefani 2005; Carpenter ve diğ, 2001; 
Whaling, 2007; Dantas ve diğ., 2004). Bu bağlamda, 
çeşitli ambalaj özelliklerinin satın alma davranışını 
etkileyen faktörler olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
yapılan bu çalışmalar genel olarak belirli deney 
guruplarının tercih ettikleri ambalaj özelliklerini 
yansıtmaktadır. Satın alma eyleminin şeklini 
göstermemektedir. Bu konudaki bilgiler 
incelendiğinde, şampuan, tuvalet kağıdı gibi hızlı 
tüketilen ürünler için (fast moving consumer goods) 
bu ürünleri satın alan tüketicilerin fazla araştırma 
yapmadan ve düşünmeden satın aldıkları ve genellikle 
seçim aşamasında görsel uyaranlardan etkilendikleri 
ve alışveriş sırasında karar verdikleri belirtilmektedir 
(Brodersen ve Monolova, 2008:86). Bu bağlamda 
tüketicileri görsel olarak uyaran ambalaj özelliklerinin 
tüketicilerin satın alma davranışını etkilediği 
söylenebilir. Bununla birlikte, ambalaj üzerindeki tarif 
ve bilgilerin müşteri sadakatini artırdığı yönünde bir 
görüş de mevcuttur (Paperboard Packaging, 2004:10). 
Buna göre farklı ambalaj özelliklerinin farklı satın 
alma davranışlarına neden olduğu söylenebilir.  

Böylece, araştırmanın hipotezini aşağıdaki gibi ifade 
etmek mümkündür: 

H1: Ambalaj özellikleri satın alma davranışlarını 
etkiler.  

Araştırmanın evreni çamaşır deterjanı ve paketlenmiş 
süt ürünleri satın alan tüketicilerden oluşmaktadır. 
Çalışmada, kolayda örnekleme yönteminden 
yararlanılmış ve örneklem farklı demografik özellikler 
gösterdiği düşünülen İstanbul’ un Kadıköy, Pendik, 
Avcılar ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde ikamet eden 
tüketicilerden oluşturulmuştur.  

Yapılan pilot çalışmanın ardından, araştırmamıza 
katılmak isteyen 550 kişi örnekleme alınmıştır. 
Böylece, veri toplama tekniği olarak yararlanılan 
anketler Mart-Nisan 2008 tarihlerinde, araştırmaya 
katılmak isteyen kişilere uygulanmıştır. Bir deneğe iki 
ürün grubu için hazırlanan anketler verilerek 
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cevaplanması istenmiştir. Anlaşılamayan ve boş 
bırakılan soruların fazla olduğu anketler elenerek, 435 
anket değerlendirmeye alınmıştır.  

Ankette katılımcıların demografik özelliklerini 
belirlemeye yönelik soruların yanı sıra, hangi ürün 
özelliklerini daha fazla önemsediklerini, paketlenmiş 
süt ve çamaşır deterjanı ürünleri için ayrı ayrı olmak 
üzere hangi ambalaj özelliklerini, hangi etiket 
bilgilerini önemsediklerini ve hangi açma kapama 
yöntemini tercih ettiklerini belirlemeye yönelik 
sorulara yer verilmiştir. Ambalajın fonksiyonları 
dikkate alındığında (kapsama, koruma, iletişim ve 
fayda sağlama), belirli bir ambalajın tercihi “kapsama 
ve koruma”, etiketleme bilgileri “iletişim”, açma 
kapama yöntemi ve ambalajın geri dönüştürülebilmesi 
gibi özellikler ise “fayda sağlama” fonksiyonlarını 
inceleyen ambalaj özellikleridir. Bu bağlamada 
tüketicilerin ambalajın fonksiyonları bakımından 
önemsedikleri tüm özellikler incelenmiştir. Bununla 
birlikte ankette satın alma davranışına ilişkin sorulara 
da yer verilmiştir. Böylece tercih edilen belirli ambalaj 
özellikleri ile satın alma davranışı arasında anlamlı 
ilişki olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. 
Katılımcıların fiyat, kalite, ambalaj gibi hangi ürün ve 

ambalaj özelliklerini öncelikli olarak tercih ettiklerini 
belirlemeye yönelik ifadeler IRI (2006) tarafından 
yapılan araştırmadan ve Butkeviciene ve diğ. (2008)’ 
nin çalışmasından adapte edilmiştir. Satın alma 
davranışına ilişkin ifadelerin oluşturulmasında ise 
Zhao (2004)’ nun çalışmasından yararlanılmıştır. 
Ayrıca ürünle ilgili bilgi içeren etiket bilgileri ve ürün 
kullanımında kolaylık sağlayan açma kapama yöntemi 
ile ambalaj şekli tercihine yönelik ifadeler her bir ürün 
için satış noktalarında ve firmaların internet sayfaları 
incelenerek ayrı ayrı belirlenerek hazırlanmıştır.  

Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir.  

VERİ ANALİZİ VE BULGULAR 

Bu çalışmada, çamaşır deterjanı ve paketlenmiş süt 
ürünlerinin satın alımında ambalajın önemi ve 
tüketiciler tarafından önemli görülen ambalaj 
özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda, izleyen kısımda önce çamaşır deterjanı için 
daha sonra da paketlenmiş süt ürünü için analizlere 
yer verilecektir. Ancak, öncelikle araştırmaya katılan 
deneklerin demografik özelliklerine değinilecektir.  

 
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Cinsiyet  F % Meslek  F % 

Kadın  244 56,6 İşçi  52 12,4 
Erkek  187 43,4 Memur  50 11,9 

Yaş  F % Emekli  27 6,4 
18 ve altı  11 2,6 Tüccar  9 2,1 
1925  157 36,9 Ev Hanımı  104 24,8 
2630  69 16,2 Serbest  Meslek  52 12,4 
3135  56 13,2 Öğrenci  73 16,8 
3640  36 8,5 Çalışmıyor  33 7,9 
4145  42 9,9 Diğer  20 5,3 

    Eğitim Durumu  F % 
4650  32 7,5 İlköğretim  94 22,6 
5155  13 3,1 Lise  161 38,7 
5660  7 1,6 Önlisans  121 29,1 

61 ve üstü  2 0,5 Lisans  35 8,4 
Medeni Durum  F % Yüksek Lisans ve 

Doktora 
5 1,2 

    Bekar  202 46,9 Aile Büyüklüğü  F % 
    Evli  229 53,1 Tek Kişi  12 2,8 

Gelir  F % 2 Kişi  40 9,4 
500 YTL ve altı  25 5,9 3 Kişi  92 21,6 
501–1500 YTL  238 56,5         4 Kişi  165 38,8 
1501–2500 YTL  99 23,5 5 Kişi ve üzeri  116 27,3 
2501–3500YTL  30 7,1     
35014500 YTL  20 4,8     
4501 ve üstü  9 2,1     

 

Katılımcıların yaklaşık %57’si kadındır. Yaklaşık 
olarak %67’sinin yaşı 19–35 arasındadır. Yaş grupları 
açısından değerlendirildiğinde örneklemin yarısından 
fazlasının genç tüketicilerden oluştuğu görülmektedir.  

Meslek grupları açısından ise, katılımcıların yaklaşık 
%25’i ev hanımı, %12’si memur, yaklaşık %17’si 
öğrenci, %25’i işçi ve serbest meslek sahibidir. 

Eğitim durumu değerlendirildiğinde, katılımcıların 
yaklaşık %39’unun lise ve yaklaşık %40’ının ön lisans 
ve üzerinde eğitim seviyesinin olduğu görülmektedir. 

Gelir açısından, ankete katılanların yaklaşık %56.5’i 
501-1500 YTL,  %23.5 ise 1500-2500 YTL gelir 
aralığındadır.  
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Katılımcıların %53,1’i evlidir. Ankete katılanların 
%27,3’ünün aile büyüklüğü 5 kişi ve üzeri, %38.8’i 4 
kişi, %21.6’sı 3 kişi, %9,4’ü 2 kişidir.  

Çamaşır Deterjanı Ambalajına Yönelik Analizler 

Katılımcıların çamaşır deterjanı satın alırken ürün ile 
ilgili en önemli gördüğü üç etken belirlenmeye 
çalışılmış ve ambalajın bu etkenler arasındaki yeri 
tespit edilmek istenmiştir. Tablo 2’de yer alan 
frekanslar, çamaşır deterjanı satın alırken söz konusu 
özellikleri en önemli gören (birinci sırada seçen) 
katılımcı sayısını vermektedir.  

Ağırlıklı puanlara göre sıralama yapıldığında çamaşır 
deterjanının kalitesi en önemli görülen özellik olarak 
karşımıza çıkmakta ve onu fiyat ve temizleme gücü 
izlemektedir. Ambalaj ise altıncı sırada yer almakta ve 
bu bağlamda orta düzeyde önemli görülmektedir.  

Katılımcıların Tablo 3’te yer alan ambalaj 
özelliklerinden en önemli gördükleri üç tanesini önem 
düzeyine göre sıralamaları istenmiştir. Tabloda yer 
alan frekanslar, ambalajın söz konusu özellikleri en 
önemli gören (birinci sırada seçen) katılımcı sayısını 
vermektedir.  

Ağırlıklı puanlar değerlendirildiğinde, katılımcılar, 
çamaşır deterjanı ambalajının ürünü koruma 
özelliğine, dayanıklılığına, sıvı deterjanların açtıktan 
sonra tekrar kapanabilir oluşuna ve ergonomik 
oluşuna daha fazla önem vermektedirler. Diğer yandan 
ambalajın yenilikçi olması, üzerindeki şekil ve 

grafikler, ambalajın rengi ise görece en az öneme 
sahip olan özellikler olarak tespit edilmiştir. 

 

Tablo 2: Katılımcıların Çamaşır Deterjanı Satın 
Alırken Önemli Gördüğü Özellikler 

Özellikler Frekanslar Ağırlıklı 
Puan* 

Kalite 102 574 
Fiyat 77 449 
Temizleme gücü 79 427 
Koku 43 260 
Marka 16 187 
Ambalaj 43 162 
Ürünün özelliği (renkli, 
beyaz, yünlü çamaşırlar 
için uygun olması) 

16 139 

Miktarı 9 116 
Tavsiye 15 91 
Reklâm 16 78 
Satın alma alışkanlığı 11 66 
Yeni bir ürün olması 2 34 

*Ağırlıklı puanlar her bir özellik için, önem sırası 
tersine kodlanarak ve frekansları ile çarpılıp toplam 
değeri alınarak hesaplanmıştır (Örneğin; Kalite için: 
1.önem düzeyi 3 ile, 2. önem düzeyi 2 ile ve 3. önem 
düzeyi 1 ile tersine kodlanmış ve frekansları ile 
çarpılıp toplanmıştır: 

[(3*102)+(2*103)+(1*62)=574] 

 
Tablo 3: Çamaşır Deterjanı İçin Önemli Bulunan Ambalaj Özellikleri 

Özellikler Frekanslar Ağırlıklı 
Puan* 

Ürünü koruma özelliği 122 471 
Dayanıklılığı 41 308 
Açıldıktan sonra tekrar kapanabilme özelliği (sıvı 
deterjanlarda) 

35 273 

Ergonomiklik (kullanımının kolay olması) 38 231 
Ambalajı açma yöntemi 47 198 
Etiket bilgileri 24 197 
Büyüklüğü 17 132 
Ambalajın şekli 30 127 
Ürünün fiyatını düşürücü etkisi olması 20 124 
Yeniden dönüştürülebilen (doğa dostu) malzemeden 
yapılmış olması 

8 123 

Taşımada kolaylık sağlaması 21 118 
Görünüşünün çekici olması 17 112 
Yenilikçi olması 4 62 
Üzerindeki grafik, şekil ve resimler 7 49 
Rengi 5 43 
 
Katılımcıların çamaşır deterjanının ambalajında yer 
alan bilgilerin önemini değerlendirmeleri Tablo 4’te 
yer almaktadır.  

Bulgular değerlendirildiğinde, katılımcıların çamaşır 
deterjanı ambalajında yer alan bilgilerden görece en 
önemli gördükleri, deterjanın markası, çevreye duyarlı 
olduğunu gösteren yazı ve işaretler, ürünün gramajı ve 

tüketici danışma merkezi telefonu olarak sıralanabilir. 
Söz konusu bilgilere verilen önem tüketicilerin satın 
alımlarında ne kadar bilinçlendiğinin de bir göstergesi 
olarak yorumlanabilir. 

Katılımcıların çamaşır deterjanı ürünü ve ambalajına 
yönelik bazı ifadelere katılım düzeyleri belirlenmeye 
çalışılmış ve Tablo 5’teki bulgular elde edilmiştir. 
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Tablo 4: Çamaşır Deterjanı Ambalajında Yer Alan Bilgilerin Önem Düzeyi 

Ambalaj üzerinde yer alan bilgiler Ortalama 
Üzerindeki slogan 2,79 
Üretici firma adı 2,14 
Markası 1,73 
Çevreye duyarlı olduğunu gösteren yazı ve işaretler 1,76 
Ürünün gramajı 2,03 
İçindekiler listesi 2,11 
Kullanım talimatı 2,36 
Tüketici danışma merkezi telefonu 2,08 
Üretim yeri 2,59 

Ölçümler: 1=Çok önemli, 2=Önemli, 3= Ne önemli ne de önemsiz, 4= Önemsiz, 5= Hiç önemli değil 

Tablo 5: Katılımcıların Çamaşır Deterjanı Ambalajına Yönelik İfadeleri Değerlendirmeleri 
İfadeler Ortalama 

Ambalajın rengine önem veririm 2,97 
Ambalajın üzerindeki resim ve grafikler ilgimi çeker 2,97 
Ambalajın büyüklüğünü (kilogram) dikkate alırım 1,96 
Ambalajın şekli tercihim üzerinde etkilidir 2,70 
Ambalajın üretildiği maddeyi önemserim 2,18 
Ürünün markası benim için önemlidir 1,83 
Üretici firma çamaşır deterjanı tercihimde etkilidir 2,13 
Ambalaj üzerindeki bilgileri dikkate alırım 2,14 
Ambalajların üzerinde kullanma talimatlarına yer 
verilmelidir 

2,03 

Ambalaj kullanım kolaylığına sahip olmalıdır 1,85 
Ambalaj çevre dostu malzemeden üretilmiş olmalıdır 2,02 
Ambalajın yeni teknoloji ile üretilmiş olması önemlidir 2,26 
Çamaşır deterjanı ambalajı sıradan bir ambalaj da olabilir 3,19 

Ölçümler: 1=Tamamen katılıyorum, 2=Katılıyorum, 3= Ne katılıyorum ne de  katılmıyorum, 4= Katılmıyorum,  5= 
Hiç katılmıyorum (Cronbach Alpha=0,745). <Ölçeğin güvenilirlik katsayısı asgari kritik değer olan 0,70’in 
üzerindedir.> 

Bulgular dikkate alındığında, ifadelerin yaklaşık 
olarak tamamına katılım düzeyleri yüksek 
görünmektedir. Ancak, bir sıralama yapıldığında 
ürünün markasına önem verme, ambalajın kullanım 
kolaylığına sahip olması, ambalajın büyüklüğü, 
çevreye zarar vermeyen malzemeden üretilmiş olması 
ve üzerinde kullanma talimatlarına yer verilmesi 
katılımcıların daha yüksek katılım düzeyine sahip 
ifadeler olarak değerlendirilebilir. Ambalajın rengine, 
üzerindeki resim ve grafiklere önem verme gibi 
ifadelerin görece daha az öneme sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu bulgular, Tablo 3 ve Tablo 4’teki 
bulgularla örtüşmektedir 

Çamaşır Deterjanı Ambalaj Özellikleri ile Satın 
Alma Davranışı Arasındaki İlişkiler 

Çalışmada satın alma davranışları ile ambalaj 
özellikleri arasında ilişki olup olmadığı, başka bir 
deyişle ambalaj özelliklerinin satın alma kararında 
eltili olup olmadığı da araştırılmıştır. Satın alma 
davranışları Tablo 6’da yer alan ifadeler ile ölçülmüş 
ve katılımcıların bu ifadelere verdikleri cevapların 
ortalamaları da verilmiştir. 

 
Tablo 6: Çamaşır Deterjanı için Satın Alma Davranışları  
Satın Alma Davranışlarına Yönelik İfadeler Ortalama 
Belirli promosyon dönemlerinde sunulan avantajlı (aynı fiyata daha fazla miktar içeren) 
ambalajları satın alırım 

2,14 

Markete girmeden önce aklımda olan çamaşır deterjanını satın alırım 2,33 
Genellikle daha önce almayı tasarlamadığım çamaşır deterjanını satın alırım 2,63 
Market içindeyken genellikle o anda karar verdiğim çamaşır deterjanını satın alırım 2,93 
Eğer bir markayı beğenirsem aynı markayı satın almaya devam ederim 1,91 
Çamaşır deterjanı satın alırken her zaman belirli markaları tercih ederim 2,10 

Ölçümler: 1=Tamamen katılıyorum, 2=Katılıyorum, 3= Ne katılıyorum ne de katılmıyorum, 4= Katılmıyorum,  5= 
Hiç katılmıyorum 
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Tablo 6 da yer alan son iki ifadenin ortalamalarına 
göre, katılımcıların belirli bir çamaşır deterjanı 
markasına bağlı oldukları görülmektedir. Bununla 
birlikte belirli promosyon dönemlerinde kendileri 
açısından avantajlı görülen ambalaja sahip çamaşır 
deterjanlarını satın aldıkları gözlenmektedir. 

Paketlenmiş Süt Ürünü Ambalajına Yönelik 
Analizler 

Katılımcıların paketlenmiş süt satın alırken en önemli 
gördüğü üç özellik belirlenmeye çalışılmış ve 
ambalajın bu özellikler arasındaki yeri belirlenmek 
istenmiştir. Bu bağlamda Tablo 7’deki bulgulara 
ulaşılmıştır. Tabloda yer alan frekanslar, paketlenmiş 
süt satın alırken söz konusu özellikleri en önemli 
gören (birinci sırada seçen) katılımcı sayısını 
vermektedir. 

Bulgular değerlendirildiğinde, katılımcıların 
paketlenmiş süt satın alımlarında en önemli gördükleri 
faktörler kalite başta olmak üzere, sırasıyla son 
kullanma tarihi, fiyat, ambalaj ve markadır. 
Görüldüğü gibi, önemli görülen faktörler 
sıralamasında ambalaj üst sıralarda yer almakta hatta 
markanın önüne geçmektedir. Bu bağlamda, 
katılımcıların ambalaj özelliklerinden hangilerini 
önemli gördükleri tespit edilmeye çalışılmış ve Tablo 
8’deki bulgulara ulaşılmıştır.  

Ağırlıklı puanlar, ambalajın sağlıklı olmasının en 
önemli özellik olarak görüldüğünü ortaya 

koymaktadır. Bunu ambalajın ürünü koruma özelliği, 
açıldıktan sonra tekrar kapanabilme özelliği ve 
ambalajı açma yöntemi izlemektedir. Bu özellikler, 
tüketicilerin süt ürünü satın alımlarında öncelikle 
sağlık faktörünü düşündüklerini göz önüne 
sermektedir. Daha sonra ise ambalajın açma yöntemi 
değerlendirilmektedir.  

Tablo 7: Katılımcıların Paketlenmiş Süt Satın 
Alırken Önemli Gördüğü Özellikler 

Özellikler Frekanslar Ağırlıklı 
Puan* 

Kalite 108 593 
Son kullanma tarihi 97 476 
Fiyat 52 349 
Ambalaj 71 276 
Marka 23 263 
Miktar 6 96 
Koku 10 87 
Tavsiye 19 84 
Reklam 17 82 
Satın alma alışkanlığı 11 62 
Ürünün içeriği (meyve 
aroması, vitamin katkısı, 
yağ oranı vs.) 

4 60 

Tat 15 48 
Yeni bir ürün olması 3 24 

 

Tablo 8: Paketlenmiş Süt İçin Önemli Bulunan Ambalaj Özellikleri 

Özellikler Frekanslar Ağırlıklı 
Puan* 

Sağlıklı olması 137 688 
Ürünü koruma özelliği 84 425 
Açıldıktan sonra tekrar kapanabilme özelliği 44 318 
Ambalajı açma yöntemi 74 263 
Dayanıklılığı 15 207 
Etiket bilgileri 19 150 
Ambalajın şekli 25 106 
Ergonomiklik (kullanımının kolay olması) 6 81 
Yeniden dönüştürülebilen (Doğa dostu) malzemeden yapılmış olması 2 76 
Taşımada kolaylık sağlaması 10 58 
Büyüklüğü 3 42 
Yenilikçi olması 4 38 
Ürünün fiyatını düşürücü etkisinin olması 2 38 
Üzerindeki grafik, şekil ve resimler 4 35 
Başka bir amaçla tekrar kullanılabilmesi 2 33 
Rengi 3 33 
Görünüşünün çekici olması 3 28 

 

Buradan hareketle, tüketicilerin paketlenmiş süt ürünü 
ambalajında hangi açma kapama tekniğini tercih 
ettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 9, bu 
konudaki tüketici tercihlerini göstermektedir. 

Bulgulardan, katılımcıların yaklaşık %67’sinin 
ambalajda çevrilebilir kapağı tercih ettiği 
görülmektedir. Bu yöntemde, kapağın açıldıktan sonra 

yeniden kapanabilme özelliği olduğundan ürünün 
saklanmasını da kolaylaştırdığı düşünülmektedir. 
Bastırıp çekmeli olarak tanımlayabildiğimiz plastik 
kapakların da açıldıktan sonra tekrar kapanma 
özelliğinin olmasına rağmen tüketiciler, bu tür kapağı 
fazla tercih etmemektedirler. Diğer yandan cam 
şişelerin kapanmasında kullanılan folyo kapaklar da 
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tercih edilmektedir. Bu tür kapakları tercih eden 
tüketicilerin sütü cam şişede satın almak istediği 
düşünülmektedir. Çalışmada ayrıca, tüketicilerin 
paketlenmiş süt ürününü hangi tür ambalajda satın 
almak istedikleri incelenmiş ve Tablo 10’daki 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

Tablo 9: Katılımcıların Paketlenmiş Süt 
Ambalajında Tercih Ettikleri Açma Kapama 
Yöntemleri 

Açma Kapama Yöntemi Frekans % 
Çevrilebilir kapak 286 66,7 
Yırtarak ya da keserek açma 20 4,7 
Folyo kapak 48 11,2 
Bastırıp çekmeli plastik kapak 46 10,7 
Fark etmez 29 6,7 

Tablo 10: Paketlenmiş Süt Ambalaj Türlerindeki 
Tercihler 

Ambalaj Türü Frekans % 
Plastik şişe 80 18,7 
Karton kutu 176 41,2 
Cam şişe 123 28,8 
Keserek açılan plastik torba 10 2,3 
Üzerinde kapağı olan plastik 
torba 

21 4,9 

Üzerinde pipeti olan karton kutu 17 4,0 

Bulgular, katılımcıların %41’inin paketlenmiş süt 
ambalaj tercihlerinde karton kutuyu, yaklaşık 
%29’unun da cam şişeyi tercih ettiklerini 
göstermektedir. Katılımcıların yaklaşık %19’u ise 
plastik şişeyi tercih etmektedir. 

Tüketiciler açısından paketlenmiş süt ürünü 
ambalajında yer alan bilgilerin ne düzeyde önemli 
olduğu da belirlenmiş ve Tablo 11’deki bulgulara 
ulaşılmıştır. 

Bulgular, ambalaj üzerindeki bilgilerden sütün üretim 
ve son kullanma tarihinin en fazla önemsendiğini 
göstermektedir. Ayrıca ürünün markası, kalite 
standardına yönelik işaretin bulunması ve üretici firma 
adı da tüketiciler açısından oldukça önemli 
görülmektedir. Buradan, katılımcıların ürünün sağlıklı 
ve güvenilir bir ürün olup olmadığına yönelik bilgi 
almak istediklerini göstermektedir. Tablo 8’deki 
bulgular da sağlık açısından katılımcıların ne kadar 
duyarlı olduklarına işaret etmektedir. Diğer yandan, 
tüketici danışma merkezi telefonu ve üretim yerine ait 
bilgilerin ise yeterince önemli görülmediği 
söylenebilir. 

Katılımcıların paketlenmiş süt ürünü ve ambalajına 
yönelik bazı ifadelere katılım düzeyleri belirlenmeye 
çalışılmış ve Tablo 12’deki bulgulara ulaşılmıştır.  

İfadelere katılım düzeyleri değerlendirildiğinde, 
katılımcıların özellikle ürünün markasına önem 
verme, ambalajın kullanım kolaylığına sahip olmasını 
önemseme ve ambalajın üretildiği malzemeyi dikkate 
alma eğilimlerinin olduğu görülmektedir. 

Tablo 11: Paketlenmiş Süt Ambalajında Yer Alan 
Bilgilerin Önem Düzeyi 

Ambalaj üzerinde yer alan bilgiler Ortalama
Üretim ve son kullanma tarihi 1,12 
Üretici firma adı 1,86 
Markası 1,64 
Kalite belgesi işareti 1,65 
Çevreye duyarlı olduğunu gösteren 
işaretler 

2,03 

Ürünün gramajı 2,12 
İçindekiler listesi 2,14 
Kullanım talimatı 2,33 
Tüketici danışma merkezi telefonu 2,65 
Üretim yeri 2,47 

Ölçümler: 1=Çok önemli, 2=Önemli, 3= Ne önemli ne 
de önemsiz, 4= Önemsiz, 5= Hiç önemli değil 

Tablo 12: Katılımcıların Paketlenmiş Süt 
Ambalajına Yönelik İfadeleri Değerlendirmeleri 

İfadeler Ortalama 
Ambalajın rengine önem veririm 2,92 
Ambalajın üzerindeki resim ve grafikler 
ilgimi çeker 

2,97 

Ambalajın büyüklüğünü (litre) dikkate 
alırım 

2,07 

Ambalajın şekli tercihim üzerinde 
etkilidir 

2,53 

Ambalajın üretildiği maddeyi (cam, 
plastik vb.) önemserim 

1,77 

Ürünün markası benim için önemlidir 1,73 
Üretici firma paketlenmiş süt tercihimde 
etkilidir 

2,00 

Ambalaj üzerindeki bilgileri dikkate 
alırım 

2,01 

Ambalajların üzerinde kullanma 
talimatlarına yer verilmelidir 

2,05 

Ambalaj kullanım kolaylığına sahip 
olmalıdır 

1,75 

Ambalaj çevre dostu malzemeden 
üretilmiş olmalıdır 

1,95 

Ambalajın yeni teknoloji ile üretilmiş 
olması önemlidir 

2,06 

Paketlenmiş süt ambalajı sıradan bir 
ambalaj da olabilir 

3,49 

Ölçümler: 1=Tamamen katılıyorum, 2=Katılıyorum, 
3= Ne katılıyorum ne de katılmıyorum, 4= 
Katılmıyorum,  5= Hiç katılmıyorum (Cronbach 
Alpha=0,715) 

 

Paketlenmiş Süt Ambalaj Özellikleri ile Satın Alma 
Davranışı Arasındaki İlişkiler 

Satın alma davranışlarına yönelik ifadeler ve 
katılımcıların bu ifadelere verdikleri cevapların 
ortalamaları Tablo 13’te yer almaktadır. 
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Tablo 13: Paketlenmiş Süt İçin Satın Alma 
Davranışları  

Satın Alma Davranışlarına Yönelik 
İfadeler 

Ortalama 

Belirli promosyon dönemlerinde sunulan 
avantajlı (aynı fiyata daha fazla miktar 
içeren) ambalajları satın alırım 

2,45 

Markete girmeden önce aklımda olan 
paketlenmiş sütü satın alırım 

2,24 

Genellikle daha önce almayı 
tasarlamadığım paketlenmiş sütü satın 
alırım 

2,69 

Market içindeyken genellikle o anda 
karar verdiğim paketlenmiş sütü satın 
alırım 

2,86 

Eğer bir markayı beğenirsem aynı 
markayı satın almaya devam ederim 

1,87 

Paketlenmiş süt satın alırken her zaman 
belirli markaları tercih ederim 

2,00 

Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, 
katılımcıların belirli bir paketlenmiş süt markasına 
bağlı oldukları görülmektedir.  

Bu çalışmada ayrıca, paketlenmiş süt ve çamaşır 
deterjanının ambalaj özellikleri ile katılımcıların satın 
alma davranışı arasındaki ilişkiler 2χ   analizi 
kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen bulgular 
sonucunda sadece istatistiksel açıdan anlamlı bulunan 

2χ istatistikleri Tablo 14 ve Tablo 15’ te 
gösterilmiştir.  

Elde edilen bulgular incelendiğinde her iki üründe de 
benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. 
Literatürde plansız satın alma davranışı “tüketicinin 
düşünmeden, ani, çoğu kez kuvvetli ve ısrarlı bir satın 
alma arzusu içinde olması ve derhal bir şey satın alma 
isteği” olarak tanımlanmaktadır (Altunışık ve Çallı, 
2004). Bu bağlamda ambalajın rengi, şekli, üzerindeki 
resim ve grafik özellikleri gibi ambalajın görsel 
yönüne ilişkin özellikler ile plansız olarak yapılan 
alışveriş arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir.  

 

Tablo 14:  Paketlenmiş Süt İçin Ambalaj Özellikleri ile Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkiler 

  Genellikle daha önce almayı 
tasarlamadığım paketlenmiş sütü 
satın alırım. 

Market içindeyken genellikle o anda 
karar verdiğim paketlenmiş sütü 
satın alırım. 

Ambalajın rengi 2χ =31,753  
df=16, (0,011)* 

 

Ambalajın 
üzerindeki resim ve 
grafikler 

2χ =31,516 
df=16, (0,012)* 

2χ =39,424 
df=16, (0,001)* 

Ambalajın şekli  2χ =35,669 
df=16, (0,003)* 

*Parantez içindeki rakamlar, anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 15:  Çamaşır Deterjanı İçin Ambalaj Özellikleri ile Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkiler 

 Genellikle daha önce almayı 
tasarlamadığım çamaşır deterjanını 
satın alırım.  

Market içindeyken genellikle o anda 
karar verdiğim çamaşır deterjanını 
satın alırım 

Ambalajın rengi 2χ =44,883 
df=16, (0,000)* 

2χ =36,218 
df=16, (0,003)* 

Ambalajın 
üzerindeki resim ve 
grafikler 

2χ =38,491 
df=16, (0,001)* 

2χ =51,390 
df=16, (0,000)* 

Ambalajın şekli 2χ =31,583 
df=16, (0,011)* 

2χ =39,245 
df=16, (0,001)* 

*Parantez içindeki rakamlar, anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çamaşır deterjanı ve paketlenmiş süt ürünlerinin satın 
alımında ambalajın önemi, tüketiciler tarafından 
önemli görülen ambalaj özelliklerinin belirlenmesi ve 
ambalaj özellikleri ile satın alma davranışı arasındaki 
ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen 

bu çalışmada ulaşılan sonuçlara ilişkin 
değerlendirmeler şu şekilde sıralanabilir: 

1. Katılımcıların çamaşır deterjanı ve ambalajlı süt 
satın alırken en çok önem verdiği unsurun söz 
konusu ürünlerin kalitesi olduğu belirlenmiştir. 
Bu bağlamda ambalajın kalite algılamasında 
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önemli bir unsur olduğu düşünüldüğünde, 
firmalarca ambalaja yeterince önem verilmesinin 
gerekliliği açıktır. Çamaşır deterjanı açısından 
ambalajın, önem verilen unsurlar arasında orta 
sıralarda yer aldığı görülmektedir. Paketlenmiş 
süt için önemli görülen faktörler sıralamasında 
ambalaj daha üst sıralarda yer almakta hatta 
markanın önüne geçmektedir. Dolayısıyla, 
tüketicilerin paketlenmiş süt tercihinde ambalajın 
satın alma kararı üzerinde etkili olduğu 
söylenebilir. Ancak özellikle toz çamaşır 
makinesi deterjanlarının ambalajlarının birbirine 
çok benzer plastik torbalar şeklinde piyasaya 
sürülmüş olması katılımcıların ambalaj 
özelliklerini ayırt etmelerini 
engelleyebileceğinden, bu özelliğin bu üründe 
daha az önemsendiğini söylemek mümkündür. 
Yukarıdaki veriler dikkate alındığında 
katılımcıların ambalajın büyüklüğünü ve kullanım 
kolaylığını görece daha fazla önemsedikleri 
görülmektedir. Bu bağlamda firmaların 
sundukları ambalaj özelliklerindeki benzerlikler 
ambalajın yeterince ayırt dilmesini engellediği 
söylenebilir.  

2. Katılımcılar tarafından önemli olarak 
değerlendirilen ambalaj özellikleri incelendiğinde 
ise, paketlenmiş süt ürününde ambalajın sağlıklı 
olması, deterjanda ise ürünü koruma özelliğinin 
en önemli olarak değerlendirilen ambalaj 
özellikleri olduğu görülmektedir. Pazardaki 
ürünlerin ambalajları incelendiğinde, deterjanın 
özellikle nemden koruma özelliğine sahip olan 
plastik torbalarla ambalajlandığı görülmektedir. 
Süt ürünü ise sağlıklı tetrapak ve cam şişelerde 
sunulmaktadır. Dolayısıyla bu özellikler 
tüketicilerin birinci derecedeki beklentilerini 
karşılamaktadır. Etiket bilgileri ise her iki üründe 
de altıncı sırada önemsenmektedir. Ancak 
ambalajın tekrar kapanabilme özelliği her iki 
üründe de üçüncü sırada önemsenmesine rağmen, 
toz deterjanlarda bu özelliğin bulunmadığı dikkat 
çekmektedir. Sıvı deterjanlar için oldukça önemli 
olarak değerlendirilen bu özellik bu açıdan dikkat 
çekicidir. Ambalajın rengi, üzerindeki grafikler ve 
görünümünün çekici olması gibi görsel özellikler 
ise her iki üründe de en alt sırada değerlendirilen 
özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
durumun, her iki ürünün de kolayda ve satın alım 
sırasında tüketicilerin üzerinde fazla düşünme 
ihtiyacı hissetmedikleri ürünler olmasından 
kaynaklanabileceği düşünülebilir.  

3. Katılımcılara ambalajda yer alan hangi bilgileri 
önemsedikleri sorulduğunda alınan yanıtlar, süt 
ürünü için üretim ve son kullanma tarihinin en 
önemli bilgi olduğu görülmektedir. Gıda ürünü 
olması dolayısıyla bu bilginin önemsenmesi 
oldukça anlaşılır bir bilgidir. Deterjanda ise 
marka ve ürünün çevreye duyarlı olduğunu 
gösteren işaretler en önemli bilgiler olarak 
değerlendirilmiştir. Deterjanın kimyevi maddeler 
içeren bir ürün olmasından dolayı çevreye zarar 

vermemesi istenmektedir. Dolayısıyla bu durum, 
katılımcıların çevreye oldukça duyarlı olduklarını 
göstermektedir.  

4. Katılımcıların ambalajla ilgili kendilerine 
yöneltilen çeşitli ifadelere verdikleri yanıtlar 
değerlendirildiğinde, her iki üründe de “ürünün 
markası benim için önemlidir” ifadesinin katılım 
derecesinin en yüksek ifade olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda verilen yanıtların 
marka bilgisini önemseme ve aynı markayı satın 
alma davranışına verilen yanıtlarla tutarlı olduğu 
görülmektedir. Çalışmada ele alınan ürünlerin, 
kolayda ürünler olmaları dikkate alındığında, 
marka bağlılığının ve ambalajdaki marka 
bilgisinin önemsenmesinin ilginç bir sonuç 
olduğu söylenebilir. Ancak bu sonuçlar 
katılımcıların söz konusu ürünleri satın alırken 
çok fazla düşünme gereği duymadıklarını ve bir 
kez beğendikleri ve markasına güvendikleri 
ürünleri sürekli satın aldıklarını 
düşündürmektedir. Bununla birlikte her iki üründe 
de ambalaj ve markanın birbirine yakın önemde 
değerlendirilmiş olması ambalaja da gereken 
önemin verilmesi gerektiğini göstermektedir.  

5. Ambalajla ilgili çeşitli ifadelere verilen yanıtlar 
değerlendirildiğinde ise her iki üründe de 
markanın önemsendiği, süt ürününde özellikle 
ambalajın üretildiği maddenin önemsendiği 
görülmektedir. Bu yanıt öncesinde ambalajın 
sağlıklı olmasının en fazla önemsenen ambalaj 
özelliği olduğu dikkate alındığında verilen 
yanıtların tutarlı olduğu ve firmaların bu konuya 
özen göstermeleri gerektiği söylenebilir. Ancak 
katılımcılara süt ürünü için hangi ambalaj türünü 
tercih ettikleri sorulduğunda karton kutu ve cam 
şişenin en fazla tercih edilen ambalaj çeşidi 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, market 
raflarında katılımcıların yaklaşık üçte biri 
tarafından tercih edilen cam şişenin çok fazla yer 
almamasının firmalarca dikkate alınması gereken 
bir konu olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca 
katılımcıların çevrilebilir kapakları en fazla tercih 
etmeleri, ambalajın kolaylık sağlama özelliğinin 
de tüketicilerce önemsenen bir özellik olduğunu 
göstermektedir.  

6. Ambalaj özellikleri ile satın alma davranışları 
arasındaki ilişkiler incelendiğinde, ambalajın 
üzerindeki grafikler, rengi, şekli gibi görsel 
özelliklerinin, plansız satın alma davranışına 
etkisinin olduğu görülmektedir. Bu durum, belirli 
bir markaya bağlı olmayan tüketicilerin, satın 
alma esnasında ambalajın görsel özelliklerinden 
etkilendiklerini ve anlık etkilenme sonucunda 
satın aldıklarını gösteren bir ilişki olarak 
değerlendirilebilir. Bu bulgular çalışmanın önceki 
bölümlerinde belirtilen literatür bilgileriyle 
örtüşmektedir ve araştırmanın hipotezini 
desteklemektedir.  

Araştırmadan elde edilen bulgular genel olarak 
değerlendirildiğinde, ambalajın satın alma davranışını 
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etkileyen bir ürün özelliği olması, ele alınan ürünler 
bağlamında belirli ambalaj özelliklerinin ve etiket 
bilgilerinin ön plana çıkması dikkat çekmektedir. 
Özelikle mağaza içi anlık karar sonucu gerçekleşen 
alışverişlerde ambalajın renk ve şeklinin ürün seçimini 
etkileyen önemli özellikler olduğu görülmektedir. Bu 
bağlamda bu bulguların hızlı tüketilen ürünlerde 
firmaların ambalaj özelliklerini belirlerken daha 
dikkatli olmaları gerektiğine işaret ettiğini söylemek 
mümkündür.   

Bu çalışmanın, firmaların ambalaj özelliklerine daha 
fazla önem vermeleri ve ambalajı ürünün 
pazarlanmasında önemli bir faktör olarak görmeleri 
açısından önemsenebilecek bilgiler içerdiği 
söylenebilir. Bununla birlikte elde edilen bulguların 
bu tür çalışmaların firmalarca daha fazla 
uygulanmasını teşvik etmesi de beklenmektedir.  

Ayrıca her ürün için farklılık gösterebilecek ambalaj 
özelliklerinin farklı ürünlere yönelik çalışmaları 
gerektirdiği de açıktır. Bununla birlikte buna benzer 
çalışmaların, derinlemesine mülakat gibi niteliksel 
çalışmalar ve anlık tüketici tepkilerini ölçebilecek 
deneysel çalışmalarla desteklenmesi ve genişletilmesi 
konunun daha iyi anlaşılması ve açıklanması 
bakımından oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Bunun yanı sıra, bu çalışmada elde edilen bulgular, 
araştırmanın örneklemi ile sınırlıdır. Ancak ileride 
yapılacak çalışmalara ışık tutması bakımından önemli 
sonuçlar içerdiği düşünülmektedir. 
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Özet: Çalışmada Nevşehir’de bulunan 4 yıldızlı otellerde çalışanların mevcut içsel pazarlama uygulamalarına bakış 
açılarının belirlenmesi ve demografik özellikler itibariyle bu değerlendirmelerin farklı olup olmadığının saptanması 
amaçlanmaktadır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir: içsel pazarlama faktörleri, eğitim ve içsel ürün ile ilişkili çabalar, 
finansal ve finansal olmayan ödüller, içsel iletişim ve dağıtım kararları, içsel bütünleşme, fiyat kararları, içsel ürün 
kararları ve motivasyonu etkileyen diğer faktörler olarak saptanmıştır; çalışanların gelir, medeni durum ve eğitim 
düzeyleri ile içsel pazarlama uygulamalarından tatmin olma durumu arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. 
İçsel pazarlama faktörlerinden tatmin olma düzeyi her bir değişkeninin alt grupları açısından farklılık taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İç Müşteri, İçsel Pazarlama, Çalışan Tatmini, Hizmet Pazarlaması, Otel İşletmeleri. 

 

DIVERSIFICATION OF INTERNAL CUSTOMER SATISFACTION IN INTERNAL 
MARKETING ACCORDING TO DEMOGRAPHIC FACTORS: A STUDY ON  FOUR 

STAR HOTEL’S EMPLOYEES IN NEVSEHIR 
 

Abstract: This study aims to determine the point of view of employees working in four star hotels in Nevşehir to 
current internal marketing practices and figure out if there are differences exist according to demographic factors. 

The results of the study are as follows: Internal marketing factors are determined as training and internal product 
related efforts, financial and non financial rewards, internal communication and distribution decisions, internal 
integration, price decisions, internal product decisions and other factors affecting motivation. A significant 
difference has been determined according to employee’s level of education, income, marital status and their 
satisfaction from internal marketing activities. The level of satisfaction from each variable sub group has 
differences.  

Key Words: Internal Customer, Internal Marketing, Employee Satisfaction, Service Marketing, Hotel 
Establishments. 

 

GİRİŞ 

Çalışanlar, işletme faaliyetlerinin sürekliliği için 
bedensel ve düşünsel yeteneklerini işletmeye sunan ve 
bunun karşılığında işletmeden beklentileri olan 
işletme içi bir çıkar çevresidir. İşletmeler, dış 
müşterilerini mutlu etmek ve kârlarını artırmak 
istiyorlarsa çalışanlarını çok iyi anlayıp, onları mutlu 
etme yollarını aramalıdırlar. Bu nedenle, işletmenin 
üst kademe yöneticilerinden en alt kademedeki 

personeline kadar işletme amaçlarına yönelik olarak 
faaliyet sunan tüm çalışanlar, iç müşteri olarak 
adlandırılmaktadır (Yapraklı ve Özer, 2001:60; Harrel 
ve Fors, 1995:47).  

İç müşteri tatmini ve dış müşteri tatmini arasında 
doğrusal bir ilişki olduğu aşağıdaki modellerden ve 
açıklamalardan kolaylıkla anlaşılmaktadır:  
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• Tatmin olmuş iç müşteri, tatmin olmuş dış 
müşterilere yol açmakta ve tatminkâr müşteriler 
de personelin işlerinde tatmin olma duygusunu 
güçlendirmektedir (Öztürk, 2000:96). Pierchy, 
dış müşteri tatmini ile iç yapı ilişkisini, iç ve dış 
müşterilerin tatmin seviyelerinin yüksek ve 
düşük olmasına göre analiz etmektedir (Ay ve 
Kartal, 2003:19; Pierchy, 1998:218). Analiz 
sonucuna göre, iç müşteri tatmini ve bunun dış 
müşteriye yansıması sinerjik etki yaratmakta ve 
işletme başarısına yol açmaktadır. Aksi 
durumda ise, işletmeden yabancılaşma ve 
uzaklaşma söz konusu olmaktadır.  

• Heskett ve arkadaşları tarafından geliştirilen 
hizmet-kâr zincirinde ise kârlılık, müşteri 
sadakati, işgören tatmini ve işgören sadakati 
arasında ilişki kurulmaktadır. Müşteri sadâkati, 
kâr ve büyümeyi artırmaktadır; sadâkat müşteri 
tatmininin doğrudan sonucudur; tatmin ise 
büyük oranda müşterilere sağlanan hizmetin 
değerinden etkilenmektedir; değer, tatmin 
olmuş, sadık ve verimli çalışan tarafından 

yaratılmaktadır; çalışan tatmini ise temel olarak 
yüksek kalitede destek hizmetlerinin ve 
işgörenlerin bu sonuçları müşterilere 
ulaştırmasını mümkün kılacak politikaların bir 
sonucudur (Heskett vd., 1994:164-165). 
Görüldüğü gibi Heskett ve arkadaşları, iç 
müşteri tatmini sağlamanın dış müşteri 
tatminine yol açacağını göstermektedir. Aksi 
durumda ise işletmenin kârlılığı azalacaktır. 

• Alıcı-satıcı ilişkileri işletmelere pazarlama 
fırsatı sağlamakta olup, bunu başarmanın yolu, 
içsel pazarlamanın uygulanmasıdır. Çünkü içsel 
pazarlama, mutlu müşteriler elde etme yolunun 
mutlu ve tatmin olmuş iç müşteriden geçtiğini 
ifade etmektedir. Başka bir deyişle, içsel 
pazarlama çabalarıyla etkili dışsal pazarlama 
davranışı için uygun iklim sağlanmaktadır 
(Çoban, 2004: 91;Ballantiyne, 2000:276). 

• İçsel ve dışsal başarı zinciri modelinde Bruhn 
içsel pazarlama aktivitelerinin hem içsel hem 
de dışsal performansı artırdığını ifade 
etmektedir (Bruhn, 2003:1190). 

 

Şekil 1: İçsel ve Dışsal Başarı Zinciri Modeli. 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Bruhn M.; “Internal Service Barometers Conceptualization and Empirical Results of A Pilot Study In Switzerland”, 

European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 9, 2003, pp. 1187-1204. 

İçsel pazarlama, içsel müşteriler olarak tüm çalışanlara 
ve bölümlere yaklaşmakta ve işletme içerisinde 
çalışanları ve bölümleri içsel tedarikçi olarak 
incelemektedir. Bu yaklaşımın temel varsayımı, içsel 
müşteriler ile hizmet işlemlerinin kalitesini artırmanın 
işletmenin dışsal müşterilerle hizmet işlemlerinin 
kalitesini pozitif bir şekilde etkileyebildiğidir. 
Bununla birlikte, söz konusu varsayıma iç müşteri 
odaklılık konusu da eklenmekte ve çalışanların 
tatminini sağlayacak olan eğitim, ücretlendirme, 
haberleşme gibi politikaların önemi vurgulanmaktadır 
(Lings, 2004:407). Dolayısıyla çalışanların tatmin 
oldukları bir ortam yaratmanın yolu, onların müşteri 
olarak algılanması ve iç müşterilere yönelik pazarlama 
uygulamalarının benimsenmesinden geçer (Varey and 
Lewis, 1999:928). 

İçsel pazarlama yaklaşımı, hizmet pazarlamasında 
insan faktörü ile birleşmekte ve hizmet pazarlaması 
(içsel, dışsal ve interaktif) üçlüsünde tanımlanan 
ilişkileri düzenlemektedir (Kotler, 1994:171). 
Dolayısıyla, hizmet sektöründe yer alan ve iç-dış 
ilişkilerin önem kazandığı sektörlerden biri olan otel 
işletmelerinin araştırma kapsamında yer alması uygun 
görülmüştür.  

Otel işletmeleri içsel pazarlamaya önem verdiklerinde, 
müşterinin hizmet kalitesi konusundaki düşüncelerini 
etkileyeceklerdir. İçsel pazarlama aynı zamanda otel 
personelinin işletmenin vizyonu konusunda 
bilgilenmelerini sağlayarak, performanslarını, çalışma 
koşullarını ve iş tatminlerini etkileyecektir. Bununla 
birlikte, oteller emek yoğun özelliğe sahip işletmeler 
olduklarından personel devir hızları da oldukça 
yüksektir. İşgücünün bir otel işletmesinin başarısı için 
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gerekli faktörlerden biri olduğu göz önüne 
alındığında, içsel pazarlama aracılığıyla personele 
verilen değerin gösterilmesi önemlidir (Rdyberg ve 
Lyttinen, http://epubl.ltu.se/1404-5508/2005/183/ 
LTU-SHU-EX-05183-SE.pdf) 

Arnett, Laverie ve McLane otel işletmelerinde 
yaptıkları çalışmalarında; içsel pazarlamada iş 
tatminin bir araç olarak kullanılabileceğini ve örgütsel 
performansın artırılmasında içsel pazarlamanın 
önemini ortaya koymuşlardır (Arnett vd., 2002:87-97). 
İş tatmini ve içsel pazarlama arasındaki ilişkiyi ele 
alan Hwang ve Chi, 2005’de Tayvan’da bulunan 
uluslararası otellere yönelik bir araştırma 
gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırmanın sonuçlarına 
göre, otelin performansı, iş tatmini ve içsel pazarlama 
arasında önemli korelasyonlar bulmuşlardır. Ayrıca, 
otellerde içsel pazarlamanın örgütsel performans 
üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır (Hwang ve Chi, 2005: 285-292). 
Gounaris ise 2008 yılında Rodos Adası’ndaki 5 
yıldızlı otellerde çalışan personelle yaptığı görüşmeler 
sonucunda iş tatmini ile içsel pazarlamanın 
uygulanması arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. 
Ayrıca içsel pazarlamanın, iş tatminin açıklanmasında 
önemli bir değişken olduğu sonucuna ulaşmıştır 
(Gounaris, 2008: 68-90). 

Sonuç olarak otel işletmelerinde çalışanlar, 
müşterilere işletmenin dağıtım hizmetlerini sağlayan 
kişilerdir. Burada personelin bir kısmı dağıtım 
hizmetlerini yerine getirirken bir kısmı müşterilerle 
doğrudan iletişim içinde olan personeldir. Otel 
işletmelerinde iç müşteri olan çalışanlar, bir çeşit 
promosyon ve farklı bir otel imajı yaratma aracıdır. 
Bu bağlamda, otel yönetiminde etkinlik sağlamak için 
çalışanların tatmin edilmesine yönelik planlı ve 
sistemli çalışmaların yapılması gerekir. 

Demografik Özelliklerine Göre Otel Çalışanlarının 
İçsel Pazarlama Uygulamalarına Bakış Açılarının 
Tespitine Yönelik Bir Araştırma 

Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Çalışmada otel işletmelerinde iş gören tatminine 
yönelik uygulamaları içsel pazarlama kapsamında 
incelemek ve bu uygulamalardan tatmin olma 
düzeyinin çalışanların demografik özellikleri itibariyle 

anlamlı bir farklılık taşıyıp taşımadığını açıklamak 
amaçlanmaktadır. Böylece, gruplar arası oluşabilecek 
düşünce farklılıklarından yola çıkarak işletme 
yöneticilerine çözüm önerilerinde bulunmaya 
çalışılmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın ana 
hipotezi şu şekilde oluşmaktadır: 

• Ana hipotez: 

H1: Çalışanların demografik özellikleri ile içsel 
pazarlama faktörlerinden tatmin olma düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

• Alt hipotezler: 

H1a: Eğitim düzeyine göre içsel pazarlama 
faktörlerinin değerlendirilmesi farklılık 
taşımaktadır. 

H1b: Alan eğitimi alma durumuna göre içsel 
pazarlama faktörlerinin 
değerlendirilmesi farklılık taşımaktadır. 

H1c: Gelire göre içsel pazarlama faktörlerinin 
değerlendirilmesi farklılık taşımaktadır. 

H1d: Medeni duruma göre içsel pazarlama 
faktörlerinin değerlendirilmesi farklılık 
taşımaktadır. 

H1e: Yaş ile içsel pazarlama faktörlerinin 
değerlendirilmesi arasında anlamlı bir 
farklılık vardır. 

H1f: Cinsiyete göre içsel pazarlama 
faktörlerinin değerlendirilmesi farklılık 
taşımaktadır. 

H1g: Çalışma süresi ile içsel pazarlama 
faktörlerinin değerlendirilmesi arasında 
anlamlı bir farklılık vardır. 

B. Araştırma Modeli 

Şekil 2’de görüldüğü gibi araştırma, çalışanların 
demografik özellikleri ile iç müşteri tatminine yönelik 
içsel pazarlama faktörleri arasındaki farklılığı 
açıklamaya çalışan tanımlayıcı araştırma modeli 
çerçevesinde yürütülmüştür.   

 

Şekil 2: Araştırma Modeli 

Demografik özellikler 
• Eğitim durumu 
1. Eğitim düzeyi 
2. Turizm eğitimi alma  
• Gelir  
• Medeni hal 
• Yaş  
• Cinsiyet  
• Çalışma süresi 

 

İçsel pazarlama faktörleri 
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C. Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

 Araştırma teorik ve uygulama olmak üzere iki 
aşamadan oluşmaktadır. Teorik düzeyde hizmet 
işletmelerinde iş gören tatmini ve içsel pazarlama 
olgusu, ikincil kaynak verilerine dayalı olarak 
incelenmiştir. Uygulama safhasında ise teorik 
bilgilerden hareketle hazırlanan anket, Nevşehir’de 
bulunan 4 yıldızlı otel çalışanları üzerinde 
uygulanmıştır. Anket soruları, iki seçenekli ve çoktan 
seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca, iç müşteri 
tatminini etkileyen yönetim uygulamaları, literatürden 
elde edilen 22 ifadeden oluşmakta ve likert ölçeğine 
dayalı olarak (1: kesinlikle katılıyorum, 2: 
katılıyorum, 3: kararsızım, 4: katılmıyorum, 5: 
kesinlikle katılmıyorum) anket formunda yer 
almaktadır. Hazırlanan anket soruları, özel 
sayılabilecek nitelik taşıdığından otel yöneticileri ile 
görüşülerek onlardan izin alınmış ve anketler 1 hafta 

sonra teslim alınmak üzere ilgili bir personele 
bırakılmıştır. Nevşehir’in turistik bir il olması 
nedeniyle çok sayıda otel mevcuttur. Bu sebeple 
çalışmanın kapsamının daraltılması ve sadece 4 
yıldızlı otel çalışanlarına tam sayım uygulanması 
uygun görülmüştür.  

Nevşehir merkez ve ilçelerinde 14 adet 4 yıldızlı otel 
vardır. Bu otellerden 2’si kapanmıştır, 3 otel işletmesi 
anket uygulamasını kabul etmemiş ve 9 otel 
işletmesinden cevap alınmıştır. Her otelde geçici 
çalışanlar da dahil olmak üzere ortalama 60 çalışan 
mevcut olup toplam çalışan sayısı 540’dır Ancak, iade 
edilen anket formu 209’dur. Katılımcıların demografik 
özellikleri Tablo 1’de görüldüğü gibidir. Bu rakamlara 
bakıldığında, anketin cevaplanma oranı %39 olarak 
tespit edilmektedir. Bu kapsamda, araştırma 
sonuçlarının Nevşehir ili 4 yıldızlı otel çalışanları 
kapsamında genelleştirilebileceği söylenebilir. 

 

Tablo 1: Demografik Verilerin Dağılımı. 

Demografik özellikler 
A.Cinsiyet  F % E. Çalışma Süresi  F % 
Erkek 
Kadın 

163 
46 

78 
22 

1-5 
6-10 
11 Yıl ve Daha Fazlası 

94 
52 
63 

45 
25 
30 

B.Medeni Hal F % F. İşletmede çalışma 
süresi 

F % 

Evli 
Bekar 

115 
94 

55 
45 

1-5 
6-10 
11 Yıl ve Daha Fazlası 

130 
48 
31 

62 
23 
15 

C.Eğitim Durumu F % G. Yaş F % 
İlköğretim 
Lise 
Ön lisans ve Üniversite 

64 
102 
43 

30 
49 
21 

25 ve altı 
26-35 arası 
35’den fazla 

70 
84 
55 

34 
40 
26 

D. Turizm Eğitimi Alma 
Durumu 

F % H. Gelir F % 

Alan 
Almayan 

94 
115 

45 
55 

500 ve altı 
501 ve 750 arası 
751’den fazla 

66 
89 
54 

32 
42 
26 

Toplam  209 100 Toplam 209 100 

 

Anketlerin değerlendirilmesinde ve analizinde SPSS 
15.00 hazır paket programı kullanılmıştır. Çalışanların 
demografik özelliklerinin saptanmasında frekans 
dağılımından, çalışan tatminine yönelik içsel 
pazarlama uygulamalarının belirlenmesinde faktör 
analizinden ve demografik özellikler ile çalışanların 
tatminine yönelik yönetim uygulamalarında saptanan 
içsel pazarlama faktörlerinin değerlendirilmesi 
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit 
etmek üzere manova analizinden yararlanılmıştır (bkz. 
Nakip 2004:277-393-447). Cronbach alpha 
güvenilirlik analizinde ise bu değer, %85 olarak 
saptanmıştır.  

D. Araştırmadan Elde Edilen Bulgular 

İş Gören Tatminini Etkileyen İçsel Pazarlama 
Faktörlerinin Tespiti  

İçsel pazarlama ile ilgili 22 uygulamanın faktör 
analizine tabi tutulması sonucu, 7 ana faktör 
oluşmaktadır. Bu faktörler içsel pazarlama 
modellerinden esinlenerek adlandırılmakta ve analiz 
bu çerçevede yürütülmektedir. Tablo 2’de görüldüğü 
gibi, Barlett’s testi analiz sonucunun anlamlı olduğunu 
göstermektedir (sig:0,00<0.05).  

1. Faktör, eğitim ve içsel ürün ile ilişkili çabalardır ve 
toplam varyansı açıklama oranı 13,380’dir. Bu 
faktörün temsil edebildiği değişkenler arasında 
eğitimin uzmanlar tarafından verilmesi, iş başında 
eğitime daha fazla önem verme, ikramiye 
uygulamaları yeterliliği ve açıklığı sayılabilir. 2. 
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Faktör, finansal ve finansal olmayan ödüllerdir ve 
toplam varyansı açıklama oranı %10,576’dır. Bu 
faktörün temsil edebildiği değişkenler ise, başarının 
takdir edilmesi, ilerleme şansının verilmesi, yönetimin 
çalışanların düşüncelerine önem vermesi, ücret artış 
politikasının yaşam standartlarına uygun olmasıdır. 3. 
faktör, içsel iletişim ve dağıtım kararlarıdır ve toplam 
varyansı açıklama oranı %9,726 ’dır. Bu faktörün 
temsil edebildiği değişkenler, çalışanlarla yönetim 
arasında etkin bir iletişimin varlığı, çalışanlar arası 
düzenli ve etkili iletişim, iş yükünün dengeli 
dağıtımına önem vermedir. 4. Faktör, içsel 
bütünleşmedir ve toplam varyansı açıklama oranı, 

%8,538’dir. Bu faktörün temsil edebildiği değişkenler 
ise,  iş atmosferinin uygunluğu, üst düzey yöneticilere 
ulaşabilme ve yönetimin iş ile ilgili problemleri 
dinlemesi ve çözüm aramasıdır.  5. Faktör, fiyat 
kararlarıdır ve toplam varyansı açıklama oranı, 
%8,279’dur. Bu faktörün temsil edebildiği 
değişkenler ücret düzeyinin yeterliliği, iş ile ilgili her 
türlü araç ve gereç desteğinin sağlanmasıdır.6. 
Faktör, içsel ürün kararlarıdır ve toplam varyansı 
açıklama oranı %7,558’dir. Bu faktörü oluşturan 
değişkenler, farklı oteller ile işletmenin sunduğu 
hizmetin karşılaştırmalı tatmini, iş garantisi, işletmede 
amaçların benimsenmesidir. 

 

Tablo 2: İç Müşteri Tatminini Etkileyen İçsel Pazarlama Faktörleri 

Faktörler Faktör Bileşenleri Fak.Y  T.Var. 
A.Or.% 

Faktör 1:  
Eğitim ve içsel ürün 

Eğitimin uzmanlar tarafından verilmesi 
İhtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi 
İş başında eğitime daha fazla önem verme 
İkramiye uygulamalarının yeterliliği ve açıklığı  

,792 
,749 
,725 
,723 

13,380 
 

Faktör 2:  
Finansal- Finansal 
Olmayan Ödüller 

Başarının takdir edilmesi, 
İlerleme şansının verilmesi 
Yönetimin çalışanların düşüncelerine önem vermesi,  
Ücret artış politikasının yaşam standartlarına uygun olması  

,744 
,675 
,595 
,478 

10,576 

Faktör 3:  
İçsel iletişim ve 
dağıtım  

Çalışanlarla yönetim arasında etkin bir iletişimin varlığı 
Çalışanlar arası düzenli ve etkili iletişim 
İş yükünün dengeli dağıtımına önem verme 

,801 
,786 
,462 

9,726 
 

 
Faktör 4:  
İçsel Bütünleşme 

İş atmosferinin uygunluğu 
Üst düzey yöneticilere ulaşabilme 
Yönetimin iş ile ilgili problemleri dinlemesi ve çözüm 
araması 

,698 
,666 
,652 

8,538 
 

Faktör 5:  
Fiyat 

Ücret düzeyinin yeterliliği 
İş ile ilgili her türlü araç ve gereç desteğinin sağlanması  

,718 
,531 

8,279 
 

Faktör 6:  
İçsel Ürün 

Farklı oteller ile işletmenin sunduğu hizmetin 
karşılaştırmalı tatmini 
İş garantisi 
İşletmede amaçların benimsenmesi 

 
-,714 
,696 
,457 

7,558 

Faktör 7: 
Motivasyonu 
arttırıcı diğer 
faktörler  

Sosyal etkinliklerin uygunluğu 
Yemekhane hizmetlerinin tatmin ediciliği 
Ödüllendirmede hak faktörünün dikkate alınması  

,582 
,580 
,570 

6,954 

Kaiser-Meyer-Olkin örnek ölçüm yeterliliği:   ,836                       
Barlett’s test of sphericity Ki- kare değeri: 1396,862    Ser. Der.:231    sig:,000<0,05 

 

7. Faktör, motivasyonu etkileyen diğer faktörlerdir ve 
toplam varyansı açıklama oranı, %6,954’dür. Bu 
faktörü oluşturan değişkenler ise, kurum içi iletişimi 
geliştirmede sosyal etkinliklere önem verme, 
yemekhane hizmetlerinin tatmin ediciliği, 
ödüllendirmede hak faktörünün dikkate alınmasıdır.  

2. Demografik Özellikleri İtibariyle Otel 
Çalışanlarının İçsel Pazarlama Faktörlerine Bakış 
Açıları 

İşletmelerde uygulanan içsel pazarlama faaliyetleri, 
bir bütün olarak çalışanların tatminini artırmaya 
yönelik planlı çabalar olmakla birlikte çalışanlar arası 
farklılıklar, uygulamalardan elde edilmek istenen 
sonuçları etkileyebilir. Bu sebeple işletmeler 

demografik özellikleri itibariyle çalışanların içsel 
pazarlama faktörlerine yönelik değerlendirmelerini 
dikkate almaları başarı için gerekli olacaktır. Bu 
amaçla yapılan manova analizinde yaş, çalışma süresi 
ve cinsiyet açısından çalışanların içsel pazarlama 
faktörlerine bakış açıları anlamlı bir farklılık 
taşımadığı saptanmıştır. Eğitim, gelir ve medeni 
durum açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Eğitim Durumuna Göre İçsel Pazarlama 
Faktörlerinin Değerlendirilmesi. 

Çalışmada eğitim, 2 aşamalı olarak ele alınmaktadır. 
İlk basamakta çalışanların genel eğitim düzeyleri ve 
ikinci basamakta ise çalışanların turizm eğitimi alıp 
almadıkları ile ilişkilidir. Bilindiği gibi eğitim 



 

 273

düzeyine bağlı olarak bireylerin olaylara bakış açıları 
ve değerlendirme ölçütleri farklılaşabilmektedir. 
Ayrıca bir çalışma alanına yönelik eğitim alanlar ile 
almayanların iş tatmini ve genel olarak tatmin 
düzeyleri değişebilmektedir. 

 a. Eğitim düzeyi: Yapılan manova analizinde 
Hotelling's Trace testi sonucu, eğitim düzeyi ile içsel 
pazarlama uygulamalarından tatmin olma düzeyi 
arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir 
(sig: ,022< 0,05). Başka bir ifadeyle H1a hipotezi kabul 
edilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde, bu farklılığın içsel 

iletişim ve içsel bütünleşme ve içsel ürün 
faktörlerinden kaynaklandığını görmek mümkündür. 
Aritmetik ortalamalara bakıldığında eğitim ve içsel 
ürün, finansal ve finansal olmayan ödüller, içsel 
iletişim ve dağıtım, fiyat ve motivasyonu arttırıcı diğer 
faktörler açısından gruplar arasında anlamlı bir farlılık 
bulunmamaktadır. Bu faktörler itibariyle her üç 
grubun tatmini açısından kararsızlık vardır. İçsel 
iletişim-içsel bütünleşme ve içsel ürün faktörlerinde 
tatmin düzeyi, ön lisans ve üniversite mezunlarında 
daha yüksektir. 

 

Tablo 3: Eğitim Durumuna Göre İçsel Pazarlama Faktörlerinin Değerlendirilmesi. 

Fak. R.ort Faktör bil. Art or.  
 Faktörler  İlk.öğr Lise Ön  lis. ve 

ün  
İlk.öğ Lise Ön  lis. ve 

ün 

F Sig 

Eğitim ve içsel ürün -,195 ,087 ,083 2.65 2.90 2.90 1,768 ,173 
Finansal-Finansal Olmayan 
Ödüller 

-,193 ,105 ,038 2.70 2.91 2.92 1,812 ,166 

İçsel iletişim ve dağıtım  ,046 -,091 ,148 2.75 2.72 2.75 0,972 ,380 
İçsel İletişim ve İçsel Bütünleşme ,103 ,076 -,337 2.45 2.38 2.09 3,156 ,044 

Fiyat ,031 ,017 -,088 2.78 2.71 2.65 0,214 ,808 
İçsel Ürün ,284 -,086 -,219 2.84 2.96 2.73 4,130 ,017 
Motivasyonu arttırıcı diğer 
faktörler  

,117 -,115 ,098 3.05 3.16 3.18 1,329 ,267 

Hotelling's Trace: ,136       F: 1,936     Ser. Der.:14000       Sig: ,022<0,05 

 

 b. Turizm eğitimi alma durumu: Yapılan 
manova analizinde Hotelling's Trace testi sonucu, 
turizm eğitimi alma durumu ile içsel pazarlama 
uygulamalarından tatmin olma düzeyi arasında 
anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (sig: 
,089> 0,05). Başka bir ifadeyle H1b hipotezi kabul 
edilmemektedir. Bununla birlikte, tablo 4 
incelendiğinde, içsel ürün faktörü açısından gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık vardır (sig:,012<,05). 
Aritmetik ortalamalara bakıldığında eğitim ve içsel 
ürün, finansal ve finansal olmayan ödüller, içsel 

iletişim ve içsel bütünleşme, içsel iletişim ve dağıtım, 
fiyat ve motivasyonu arttıran diğer faktörler açısından 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır. Bu faktörler itibariyle her iki 
grubun tatmini açısından kararsızlık vardır. İçsel ürün 
faktöründe ise turizm eğitimi almayanların tatmin 
düzeyi, turizm eğitimi alanlara göre daha yüksek 
olduğu söylenebilir. Bunun nedeni turizm eğitimi alan 
çalışanların almayan çalışanlara göre işletmeden 
beklentilerinin daha yüksek olması olabilir. 

 

Tablo 4: Turizm Eğitimi Alma Durumuna Göre İçsel Pazarlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 

Fak. R.or. Fak.bil. Ar. ort.  
 Faktörler Alan Almayan Alan Almayan 

F Sig 

Eğitim ve içsel ürün ,080 -,067 2.94 2.75 1,143 ,286 
Finansal-Finansal  
Olmayan Ödüller 

,070 -,058 2.93 2.78 0,853 ,357 

İçsel iletişim ve dağıtım  ,110 -,091 2.86 2.66 2,132 ,146 
İçsel İletişim ve İçsel Bütünleşme -,018 0,015 2.32 2.33 ,061 ,805 

Fiyat ,099 -, 082 2.81 2.65 1,730 ,190 
İçsel Ürün -,188 ,157 2.98 2.80 6,382 ,012 
Motivasyonu arttırıcı diğer faktörler  -,292 ,024 3.22 3.04 0,144 ,700 
Hotelling's Trace: ,063      F: 1, 800    Serbestlik Der.:7000    Sig: ,089>0,05 
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2.2. Gelir Durumuna Göre Çalışanların İçsel 
Pazarlama Faaliyetlerine Bakış Açıları 

Hotelling's Trace testi sonucuna göre gelir durumu ile 
içsel pazarlama uygulamalarından tatmin olma düzeyi 
arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir 
(sig: ,004<0,05). Başka bir ifadeyle H1c hipotezi kabul 
edilmemektedir. Bununla birlikte, tablo 5 
incelendiğinde, içsel iletişim ve dağıtım faktörü 
açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır 
(sig:,028<,05). Aritmetik ortalamalara bakıldığında 

eğitim ve içsel ürün, finansal ve finansal olmayan 
ödüller, içsel iletişim ve içsel bütünleşme, içsel ürün, 
fiyat ve motivasyonu arttıran diğer faktörler açısından 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır. Bu faktörler itibariyle her üç 
grubun tatmini açısından kararsızlık vardır. İçsel 
iletişim ve dağıtım faktöründe ise gelir düzeyi 500 
ve altı olan çalışanların tatmin düzeyi diğerlerine göre 
daha fazladır.  

 

Tablo 5: Gelir Durumuna Göre Çalışanların İçsel Pazarlama Faktörlerine Bakış Açıları.  

Faktör R. ort. Fak. Bil.Art. ort. 
Gelir Gelir 

 
 Faktörler 

500 ve 
altı 

501 ve 
750 

arası 

751’de
n fazla

500 ve 
altı 

501 ve 
750 

arası 

751’ 
den fazla 

F Sig 

Eğitim ve  içsel ürün ,106 ,061 -,231 2,98 2,84 2,54 2,002 ,138 
Finansal -Finansal  
Olmayan Ödüller ,213 

-,056 -,166 3,03 2,83 2,65 2,425 ,091 

İçsel iletişim ve dağıtım -,245 ,039 ,235 2,62 2,80 2,73 3,655 ,028 
İçsel İletişim ve İçsel Bütünleşme ,178 -,014 -,193 2,52 2,30 2,10 2,084 ,127 
Fiyat ,135 ,015 -,190 2,86 2,67 2,58 1,608 ,203 
İçsel Ürün ,074 ,071 -,209 3,01 2,89 2,78 1,610 ,202 
Motivasyonu arttırıcı diğer faktörler ,181 -,031 -,169 3,34 3,14 2,84 1,919 ,149 
Hotelling's Trace:,166   F:2,361    Serbestlik Derecesi : 14000    Sig: 0,004 <0,05 

 

2.3. Medeni Duruma Göre Çalışanların İçsel 
Pazarlama Faaliyetlerine Bakış Açıları 

Hotelling's Trace testi sonucuna göre medeni durum 
ile içsel pazarlama uygulamalarından tatmin olma 
düzeyi arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 
söylenebilir (sig: ,228>0,05). Başka bir ifadeyle H1d 

hipotezi kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, tablo 
6 incelendiğinde, içsel ürün faktörü açısından gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir 
(sig:,238>,05). Evli olan çalışanların tatmin düzeyi 
kısmen bekar çalışanlardan daha yüksektir. Bunun 
sebebi, evli olmanın çalışanlara yüklediği 
sorumluluklar olabilir.  

 

Tablo 6: Medeni Duruma Göre Çalışanların İçsel Pazarlama Faktörlerine Bakış Açıları 

Faktör R.or.  Fak bil. Art. or 
Medeni durum Medeni durum 

 
 Faktörler 

Evli Bekar 
 

Evli Bekar 
 

F Sig 

Eğitim ve  içsel ürün -,019 ,028 2.78 2.85 0,099 ,754 
Finansal-Finansal  
Olmayan Ödüller -,068 ,083 2.82 2.87 1,203 ,274 

İçsel iletişim ve dağıtım  ,092 -,114 2.77 2.71 2,196 ,140 
İçsel İletişim ve İçsel Bütünleşme -,024 ,029 2.31 2.33 ,149 ,700 
Fiyat -,071 ,087  2.71 2.79 1,318 ,252 
İçsel Ürün ,129 -,158 2.84 2.96 4,343 ,038 
Motivasyonu arttırıcı diğer faktörler ,022 -,027 3.08 3.19 ,129 ,720 
Hotelling's Trace:,047   F:1,352    Serbestlik Derecesi :7000     Sig:  0,228>0,05     

 

III. SONUÇ 

Hizmetlerin genel özelliklerinin somut mallardan 
farklı olması nedeni ile bu işletmelerde başarı 

sağlamanın yolu, klasik dışsal pazarlamaya ilave 
olarak ilişkisel ve içsel pazarlamanın da 
uygulanmasına bağlıdır. İçsel pazarlama yaklaşımı 
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bahis konusu edilen diğer iki pazarlama yaklaşımının 
başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda içsel 
pazarlama,  algılanan hizmet kalitesine ve bir rekabet 
aracı olarak girişimcinin etkili dışsal pazarlama 
yapmasına yardımcı olmak amacıyla çalışanları 
çekme, elde tutma ve motivasyonu hedefleyen bir 
pazarlama anlayışıdır. Başka bir anlatımla içsel 
pazarlama, çalışanları bir çıkar çevresi olarak 
algılayan ve onların tatminine odaklanan bir yönetim 
yaklaşımdır. 

Bir hizmet işletmesi olarak otel işletmelerinde 
çalışanlar, hem dış müşteriye hizmeti sunan hem de 
tutum ve davranışlarıyla işletmeye müşteri çeken 
kişilerdir. Dolayısıyla, çalışanların tatminini 
sağlayacak yönetim uygulamaların planlanması ve 
uygulanması gerekir. Bu bağlamda çalışmada, 
çalışanların mevcut uygulamalara bakış açılarının 
demografik kriterler itibariyle anlamlı bir farklılık 
taşıyıp taşımadığını saptanması amaçlanmaktadır. 
Böylece işletmelerin kendi uygulamalarını 
değerlendirmeleri ve daha etkin içsel pazarlama 
uygulamaları yapmaları sağlanabilir. Çalışmada 
aşağıdaki veriler elde edilmiştir: 

a. İşgören tatmininin sağlanmasında uygulanan 
içsel pazarlama çabaları birbirinden bağımsız 
olarak düşünülemez. Dolayısıyla söz konusu 
uygulamaları bütünün birer parçası olarak 
düşünmek gerekir. Bununla birlikte halkalardan 
bazıları zayıf bazıları ise güçlü olabilir. Bu 
çalışmada en temel faktörler önem sırasına göre 
eğitim ve içsel ürün ile ilişkili çabalar, finansal 
ve finansal olmayan ödüller, içsel iletişim ve 
dağıtım kararları, içsel bütünleşme, fiyat 
kararları, içsel ürün kararları ve motivasyonu 
etkileyen diğer faktörler olarak saptanmıştır.  

b. Söz konusu faktörler itibari ile tatmin düzeyi 
çalışanların demografik özelliklerine göre farklı 
olabilir. Başka bir anlatımla yaş, cinsiyet, gelir, 
medeni durum, eğitim durumu gibi değişkenler 
çalışanların yönetimin uyguladığı içsel 
pazarlama çabalarından tatmin olma düzeyini 
etkiler. Yapılan çalışmada çalışanların gelir, 
medeni durum ve eğitim düzeyleri ile içsel 
pazarlama uygulamalarından tatmin olma 
durumu arasında anlamlı bir farklılık ortaya 
çıkmıştır. İçsel pazarlama faktörlerinden tatmin 
olma düzeyi her bir değişkeninin alt grupları 
açısından farklılık taşımaktadır.  

İçsel pazarlama ile ilgili ifadelerin aritmetik 
ortalamalarından çıkan sonuç tatmin düzeyinin 
genelde düşük (3’e yakın) olmasıdır. Bu sebeple etkili 
uygulama yapabilmek için öncelikle içsel pazarlamayı 
yönetim düzeyinde işlevsel hale getirmek ve 
çalışanlara önem vermek gerekir. Ayrıca içsel 
pazarlama, işletmelerde özellikle insan kaynakları 
yönetimi ve pazarlama departmanı işbirliği ile oluşan 
bir anlayıştır. Dolayısıyla, iç müşteri odaklı yönetim 
felsefesinin bu departmanlarca özümsenmesi 
sağlanmalıdır. Ayrıca bazı konularda iç müşteri 
tatmini tam anlamıyla ölçümlenmeli ve gerekli 

düzeltici çalışmalar yapılmalıdır. Bu konular; 
işletmede açık ve kesintisiz bir iletişim sistemi 
oluşturmak, çok çeşitli beklentileri olan çalışanların 
ürün, dağıtım ve fiyat açısından mümkün olduğunca 
tatmin edilmesini sağlamak, çalışanların 
motivasyonlarını arttırıcı etkinliklerde bulunmak, 
ödüllendirme sistemini yeniden gözden geçirmek 
şeklinde sıralanabilir. 
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İLİŞKİ KALİTESİ BİLEŞENLERİNİN OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ 
SADAKATİNE ETKİSİ 

Murat Selim SELVİ 

Dr., Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  
e-posta: muratselimselvi@duzce.edu.tr 

Özet: Uzun vadeli kaliteli müşteri ilişkileri geliştirmek ve yönetmek, hizmet işletmelerine rekabetçi üstünlük 
kazandırmada yardımcı olmaktadır. Bu bakımdan sadece müşterileri elde tutmak yeterli olmamakta, onları sadık 
müşterilere dönüştürmek gerekmektedir. Sadık müşterilerin sayısının ve onların harcama ve sadakat seviyelerinin 
artması, firmanın finansal kârlılığına ciddi katkılar yapmaktadır. İlişkisel pazarlama yaklaşımı, müşterileri 
işletmenin görünmeyen varlıkları olarak görmekte ve kaliteli müşteri ilişkileri ile oluşturulan müşteri sadakatinin 
işletmelere sağlayacağı faydalara işaret etmektedir. Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, müşteri güveni, taahhüt 
(bağlılık) gibi ilişki kalitesi bileşenleri müşteri sadakati oluşturma sürecinde güçlü bir etkiye sahip olabilmektedir. 
Bu çalışma, ilişki kalitesi bileşenlerinin otel işletmelerinde müşteri sadakati üzerindeki etkisini incelemektedir. 
Araştırmanın ana hipotezi “ilişki kalitesi bileşenleri otel işletmelerinde müşteri sadakatini olumlu etkilemektedir”. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış; ilişki kalitesi bileşenlerinin otel işletmelerinde hangi 
düzeyde uygulandığı ve müşteri sadakati ölçülmüştür. Bu bağlamda ilişki kalitesi bileşenleri olan bağımsız 
değişkenlerinin (hizmet kalitesi, memnuniyet, güven ve taahhüt) bağımlı değişken (müşteri sadakati) üzerindeki 
etkisi araştırılmıştır. Araştırmada Bağımsız Örneklemler için Varyans Analizi ile Korelasyon ve Çoklu Doğrusal 
Regresyon Analizi uygulanmıştır. Regresyon analizi sadakat ile ilişki kalitesi bileşenleri arasında pozitif yönlü bir 
ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca hizmet kalitesinin en yüksek derecede ilişkiye sahip bileşen olduğu ortaya 
çıkmıştır. Araştırmanın ana hipotezi doğrulanmıştır. Bu araştırma müşteri ilişkilerini arttırma ve sadakat oluşturma 
çabaları sürecinde ilişki kalitesi bileşenlerini iyi anlama ve başarılı bir ilişkisel pazarlama programı yürütülmesinde 
otel işletme yönetimlerine bazı önemli çıkarımlar ve öneriler sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İlişkisel Pazarlama, İlişki Kalitesi, Müşteri Sadakati, Otel İşletmesi. 

IMPACTS OF RELATIONSHIP QUALITY COMPONENTS ON CUSTOMER LOYALTY 
IN HOTEL ENTERPRISES 

Abstract: Building and developing long term qualified customer relationships/partnerships can help service 
companies gain competitive advantages. In this respect, it is not sufficient any more only customer retention efforts, 
it’s necessary to convert them to loyal customers. The increasing number of loyal customers and their expenditure 
and loyalty level have been making serious contributions to service company’s financial profitability. Relationship 
marketing approach considers the customers as invisible assets of the firm and indicates the benefits of customer 
loyalty builted through qualified customer relationship to the companies. Relationship quality components such as 
service quality, customer satisfaction, customer trust and customer commitment can have a strong influence on the 
process of building customer loyalty. This study examines impacts of relationship quality components on customer 
loyalty in hotel enterprises. The main hypothesis to be tested in this study is (that); relationship quality components 
positively influence customer loyalty in hotel enterprises. Questionnaire was used to collect data; to what extent 
were applied relationship quality components and customer loyalty was measured in hotel enterprises. In this 
context, it was investigated that the impacts of independent variables (such as service quality, customer satisfaction, 
trust and commitment) on dependent variable (customer loyalty). Analysis of Variance for Independent Samples and 
Multiple Regression/Correlation Analysis were applied in this study. Application of the multiple linear regression 
analysis revealed that there was a positive correlation between customer loyalty and relational quality components. 
In addition, the regression analysis also revealed that service quality had the highest degree of correlation among 
relational quality components. Main hypothesis of this research was verified. This study seems to provide some 
significant managerial implications and recommendations for hotel business managements in terms of seeing and 
understanding the relationship quality components in the process of increasing customer relations and building 
loyalty efforts and, using them on the successful implementation of a relationship marketing program.  

Key words: Relationship marketing, relationship quality, customer loyalty, hotel enterprise. 
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I. GİRİŞ 

İşletmeyle ilişkisini sürdürmeye niyetli olan ve bu 
ilişkisini devam ettiren müşteriler olmadan işletmeler 
varlıklarını devam ettiremezler. Bu bakımdan 
müşteriler işletmelerin geleceğidir. Rekabet halindeki 
pek çok firma doğal olarak müşterileri etkilemek, 
onları kazanmak ve elde tutmak için yoğun çaba 
harcamakta ve bazı maliyetlere katlanmaktadırlar. 
Baydaş (2004) sadakat, memnuniyet ve kalite gibi 
kavramların işletmelerin rekabet gücü ve yeteneklerini 
gösteren birer ölçüt haline geldiğini belirtmektedir. 
Çünkü bugün pazarlama anlayışı satış öncelikli 
olmaktan çıkıp, müşteri yönlü ve ilişki temelli bir 
ivme kazanmıştır. İşletmelerin rekabette üstünlük 
sağlayabilmek için kaliteli ürün sunmanın yanı sıra 
ilişkisel pazarlamanın temel yararlarından olan 
müşterilerle uzun vadeli ilişkilerin de geliştirilmesi 
gerekmektedir  (Varinli, 2006: 99). Müşterilerle uzun 
vadeli, kalıcı ve istikrarlı kaliteli ilişkiler geliştirmek 
hizmet işletmelerine rekabetçi üstünlük sağlayabilir. 
Satış öncelikli işlevsel pazarlamadan uzun vadeli 
kaliteli ilişkilerin kurulmasına yönelik ilişkisel 
pazarlama uygulamalarına geçiş, hizmet 
işletmelerinde rekabet avantajı sağlayan taklit 
edilemez bir strateji haline gelmiştir. Odabaşı (2004) 
müşteri sadakati oluşturma, müşterinin daha fazla ve 
sıklıkla satın alması gibi nedenlerle ilişkisel 
pazarlamanın son yıllarda firmalar için vazgeçilmez 
ve kaçınılmaz bir uygulama olduğunu belirtmektedir. 
Çünkü müşterilerle kurulan ilişkilerin uzun vadeye 
yayılması ve sadakate dönüştürülmesi işletmelerin 
finansal kârlılığını etkilemektedir. Bu bakımdan 
hizmet sektöründe yer alan ve diğer hizmet 
işletmelerinden farklı olarak günün 24 saati 
müşterilerle bire bir iletişim halinde olan ve hizmet 
veren otel işletmeleri için konu daha da önemli hale 
gelmektedir. Otel işletmelerinde müşteri sadakati 
yaratmak ve bunu sürdürülebilir kılmanın başarısı ise 
kurulacak ve geliştirilecek müşteri ilişkilerinin kalitesi 
ile yakından ilgilidir. Müşteri tatmini, hizmet kalitesi, 
güven, taahhüt, imaj, iletişim, müşteri değeri, şikâyet 
çözümleme yetisi gibi değişkenler ilişki kalitesi 
bileşenleri olup, davranışsal ve tutumsal sadakat 
ölçümlerinde sıklıkla kullanılmaktadır (Brady ve 
Robertson, 2001; Cronin vd 2000; Sirdeshmukh vd. 
2002). Ancak bu araştırmada ilişki kalitesinin temelini 
oluşturan sadece “hizmet kalitesi, müşteri 
memnuniyeti, güven ve taahhüt (bağlılık) bileşenleri 
kullanılmıştır. İlişkisel pazarlama kapsamında 
yürütülen ve ilişki kalitesini oluşturan elamanların 
hizmet işletmeleri için ne anlam ifade ettiği 
akademisyen ve uygulamacılar için özel bir araştırma 
konusu olmaktadır. Hizmet işletmeleri ile müşteriler 
arasında kurulan ilişkilerin kalitesini ölçmeye ve 
araştırmaya ilişkin yapılan akademik çalışmaların 
sayısı da oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu bakımdan 
ilişki kalitesi bileşenlerinin uzun vadede müşteri 
ilişkileri kanalıyla müşteri sadakati üzerindeki etkileri 
bu çalışmanın temel araştırma konusunu 
oluşturmaktadır. 

II. MÜŞTERİ SADAKATİ VE BOYUTLARI 

Firmaların müşterileriyle iş yapmaya devam etmesi ve 
onlarla uzun vadeli ilişkiler kurarak işletmeye 
bağlaması, son yıllarda pazarlama akademisyenleri ve 
firma yetkililerinin üzerinde durduğu ciddi konular 
arasındadır. Literatürde bazı akademisyenlerin müşteri 
sadakatine ilişkin bazı tanımlamaları şu şekildedir: 
Uncles vd (2003) sadakati “müşterilerin mağazalara, 
markalara, hizmetlere, ürün kategorilerine ya da 
aktivitelere karşı gösterdiği davranış şekli” olarak 
tanımlamıştır. Dick ve Basu (1994) sadakati “bir 
ürün/hizmete müşteri olma sıklığı ve ürünlere karşı 
pozitif duygular besleme halidir.” Kim ve Yoon’a 
(2004) göre müşteri sadakati, “bir müşterinin alışveriş 
yaptığı bir işletmeyi diğer kişilere tavsiye etmesi ya da 
ilişkisini sürdürme arzusudur”. Yazara göre müşteri 
sadakati işletmeye duyulan güveni ve diğer insanlara 
tavsiye etme istekliliğini içermektedir. Benzer şekilde 
müşteri sadakati “müşterinin bir seçim hakkı 
olduğunda aynı markayı satın alma ya da benzer 
ihtiyaçlarına çözüm bulmak için her zamanki sıklıkla 
aynı mağazayı tercih etme eğilimi, arzusu ve 
eylemidir” (Odabaşı, 2004: 17). Baytekin (2005) ise 
müşteri sadakatinin, müşterilerin firmanın mal ve 
hizmetlerini kullanmadaki kararlığı ve rekabetçi 
sunumlara karşı direnme ölçüsü olduğunu ifade 
etmektedir. Sadakat işletme markasının yanı sıra 
müşterilerin rekabetçileri nasıl gördüğüne de bağlıdır. 
Müşteriler sadık kalarak en çok faydayı elde 
ettiklerine ya da yeni bir hizmet elde etmek için 
zaman, emek, para gibi değerli bir şeyleri bırakmaları 
ya da kaybetmeleri gerektiğine inanmaktadırlar. 
Sadakat ilişki geliştirmenin bir sonucu olarak satın 
alma davranışını gerektirmektedir. Ancak, hemen 
kendini göstermemekte sistematik olarak planlamayı 
ve yaratılmayı gerektirmektedir. Ayrıca iyi yönetilmiş 
müşteri sadakat programları (yeniden satın alanları 
ödüllendirme gibi teşvikler) müşteri sadakati 
oluşturmada etkili olmaktadır. Bu görüşü bazı yazarlar 
da destekleyerek bu tür uygulamaların davranışsal 
sadakat üzerinde olumlu etki yaratabileceğine 
inanmaktadırlar (Sharp ve Sharp 1997; Can, 1999; 
Kumar ve Shah, 2004). 

Bugün işletmeler, yüksek harcama seviyesine sahip 
müşterilerin düşük profilli müşteri gruplarına 
dönüşmemesi ve müşterilerin niçin farklı seviyelerde 
sadakat gösterdiğini ve sadakat göstergelerinin neler 
olduğunu öğrenmek için, sürekli araştırmalar yapıp, 
elde ettikleri bulguları analizler etmek ve yeni müşteri 
dilimleri belirlemek durumundadırlar. Mevcut 
literatürde sürekli alışveriş yapan müşteri olma ve 
başkalarına tavsiye etme en göze çarpan sadakat 
göstergeleri olarak ortaya çıkmaktadır. (Ör. Hong ve 
Goo, 2004; Mattila, 2004; Olsen ve Johnson, 2003; 
Wong ve Sohal, 2003). Bunlar; sadakatin davranışsal 
ve tutumsal boyutlarıdır (Dick ve  Basu, 1994;  Knox, 
1998; Rundle-Thiele ve Mackay, 2001). Müşteriler, 
sadakat niyetlerini davranışsal ve tutumsal olarak 
çeşitli eylemlerle biçimlendirebilirler. Örneğin, 
ağızdan ağza iletişim yoluyla başkalarına tavsiye 
etme, sürekli müşteri olma, yeniden satına alma 



 

 279

sıklığı, gelecekteki satın alma hacminin artırılması, 
satıcıya geri bildirimler sağlama gibi eylemler sadakat 
göstergeleri arasındadır (Soderlund, 2006: 81). 
Davranışsal sadakat, müşteri payı (Baumann vd., 
2005), satın alma sıklığı (Bolton vd. 2000), satın alma 
hacmi (Gremler ve Brown, 1999), ilişki süresi 
(Rundle-Thiele ve Mackay, 2001) gibi boyutlar 
açısından incelenmektedir. Tutumsal sadakat ise, 
müşterinin zihinsel durumu ve sosyal çevresiyle ilgili 
olup, tüketici zihnindeki psikolojik değişkenleri 
kullanmaktadır. Ağızdan ağıza iletişim (Kim ve Yoon, 
2004), tercihler (Pritchard vd., 1999), vaatler, niyetler 
(Zeithaml vd., 1996) tutumsal sadakat göstergeleri 
olarak bilinmektedir.  

Müşteri sadakati yeniden satın alma davranışına ek 
olarak, işletmeleri daha düşük maliyetlerle satış 
yapma, müşterileri ürün/hizmetleri tavsiye etme 
istekliliğine ve işletmeye karşı taahhüde yönlendiren, 
böylece rakip firmalara karşı işletmelerin rekabet 
avantajı elde edebileceğine işaret etmektedir (Ercan, 
2006: 9). Müşteriler arasında gerçekleşen bilgi 
alışverişi sadakat eğilimleri üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olabileceğinden ağızdan ağza iletişim müşteri 
sadakatinin önemli bir boyutu olarak ele alınmaktadır 
(Kim ve Yoon, 2004). Yoon ve Uysal (2005) daha 
önceki ziyaretlerinden memnun kalan müşterilerin 
işletmeyi çevrelerindeki diğer kişilere tavsiye 
ettiklerini ve potansiyel müşteriler için en önemli bilgi 
kaynağı olduklarını belirtmektedirler. Gerçekten 
müşteri sadakati, müşteri belirli bir ürün ya da hizmete 
ilişkin markanın kendisi için en iyisi olduğuna 
inandığı ve bu inancını tekrar satın almayla 
kanıtladığında kazanılmış olmaktadır. Sadakat 
gerçekleştiğinde, yukarıda kimi yazarların da 
savunduğu gibi, müşteri yalnızca satın aldıktan bir 
süre sonra markayı desteklemekle kalmaz, aynı 
zamanda daha yüksek fiyatlandırmayı daha yüksek 
algılanan değerle ilişkilendiren bir tutum 
sergilemektedir. 

Literatürde sadakat seviyelerine göre bazı müşteri 
gruplandırmaları yapılmaktadır. Örneğin Sorce’a 

(2002) göre duygusal sadık müşteriler, alışık sadık 
müşteriler ve düşünen sadık müşteriler mevcuttur. 
Tek’e (1999) göre ise müşteriler sadakat dereceleri 
açısından dörde ayrılmaktadır. Bunlar; kayıtsız şartsız 
sadık olanlar, iki veya üç markaya sadık olanlar,  iki 
marka arasında sürekli değişiklik yapanlar ve hiçbir 
markaya sadakat göstermeyen müşterilerdir. Dick ve 
Basu’nun (1994) sadakat modelinde dört farklı 
sadakat türü tanımlanmıştır. Bunlar, gerçek sadakat, 
gizli sadakat, sahte sadakat ve sadakatsizliktir. Bu 
modelde müşterilerin tutum ve davranış boyutları ele 
alınarak, sadakat türleri ortaya konmuştur. Bugün her 
işletmenin müşteri sadakat profili pazarın çeşidine ve 
durumuna göre değişebilir. 

III. İLİŞKİ KALİTESİ VE BİLEŞENLERİ 

Müşterilerle kaliteli ilişkiler oluşturmak hem uzun 
dönemli hem de taklit edilmesi zor bir iş olup, 
müşteriyi firmaya ya da ürünlerine karşı bağlılığı 
sağlayan temel bir unsurdur. İlişkisel pazarlama, firma 
ile müşterisi arasında kaliteli ilişkilerin kurulup 
geliştirilmesini ileri süren bir pazarlama yaklaşımıdır. 
İlişkisel pazarlama yaklaşımına göre müşterilerle 
kurulan ilişkinin kalitesi ilişkinin süresini tayin 
etmektedir. 

Müşterilerle ilişkilerde kalite hassas bir denge 
unsurudur. Mal ve hizmet sunumunda kalite seviyesi, 
kurulacak ilişkinin yapısını ve ömrünü tayin edebilir; 
hatta müşteri tatminini güçleştirebilir. İlişki kalitesi ise 
büyük ölçüde müşterinin bakış açısı ile ilişkinin 
uygunluk derecesini yansıtan sınırlı sayıda yapının 
belirlediği müşteri sadakati temeline dayanmaktadır 
(Hennig-Thurau ve Klee, 1997: 751). İlişki kalitesi 
hizmet sağlayıcılar ile hizmeti alanlar arasındaki 
etkileşim ve algılamaları da içermektedir. Çalışanların 
müşteri istek ve arzularına karşı olumlu veya olumsuz 
tutum ve davranışları yine ilişki kalitesi ile 
açıklanabilir. İlişki kalitesi müşteri sorunları 
karşısında çalışanların tavırları ile devam eden 
karşılıklı etkileşim boyunca müşterilerin zihinsel ruh 
halini içermektedir (King ve Garey,1997: 40).  
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İlişki kalitesi, bir ilişkinin müşteri ihtiyaçlarını 
karşılayabilme özelliğini ifade eder. İlişki kalitesinin 
temel taşlarını ise hizmet kalitesi, memnuniyet, güven, 
taahhüt, iletişim, müşteri ilişkileri, koordinasyon, 
ortak problem çözme, amaç uygunluğu, yatırımlar, 
güç ve kâr oluşturur (Naude-Buttle, 2000: 355). 
İlişkisel pazarlamada kaliteli ilişkilerin kurulabilmesi 
için, güven, taahhüt, iletişim, bağlılık, değer, empati 
ve karşılıklılık gibi bileşenler üzerinde durulmaktadır 
(Sin vd., 2005: 187). Diğer taraftan pazarlama 
literatüründe hizmet sunucusunun performansından 
kaynaklanan müşteri memnuniyetinin, hizmet 
sunucusuna olan güvenin ve hizmet işletmesi ile 
ilişkideki taahhüdün ilişkisel kalitenin kilit bileşenleri 
olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardır.  

Dolayısıyla ilişki kalitesinin, memnuniyet, güven ve 
taahhüt (bağlılık) üçlüsünden oluşan bir yapı olarak 
değerlendirildiği görülmektedir (Henning-Thurau ve 
Klee, 1997: 737; Henning-Thurau vd., 2002: 231; 

Belociuf vd., 2004: 338; Bennett ve Barkensjo, 2005: 
81). Diğer taraftan ise Beloucif vd (2004) hizmet 
kalitesinin de ilişki kalitesi modelinin temel 
bileşenlerinden biri olduğunu belirtmektedir. Bu 
çalışmada da ilişki kalitesinin sadece temel bileşenleri 
olarak kabul edilen; hizmet kalitesi, müşteri 
memnuniyeti, güven ve taahhüt (bağlılık) üzerinde 
durulacaktır. 

IV. ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL MODELİ  

Genel hatları ile düşünüldüğünde; hizmet kalitesi, 
müşteri memnuniyeti, taahhüt (bağlılık) ve güven, bir 
otel işletmesinin müşterileri (turistler) ile kuracağı 
ilişkinin kalitesine yön verecektir. Bu bakımdan bu 
çalışmada ilişki kalitesinin bu dört temel bileşeni ele 
alınmış ve araştırmanın kavramsal modeli buna göre 
geliştirilmiştir.  
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Hizmet kalitesi, memnuniyet, güven, taahhüt gibi 
ilişki kalitesinin temel bileşenleri, müşteri sadakatini 
doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir (Henning-
Thurau vd., 2002: 231).   

Hizmet Kalitesi: Yüksek hizmet kalitesi firmaya karşı 
müşteri tatminine önderlik eder. Tatmin ise müşteri 
taahhüdü oluşturma potansiyeline sahiptir Bu ise 
ilişkisel kalite veya firma ile müşteri arasında uzun 
dönemli ilişki oluşturur (Beloucif vd., 2004: 332; 
Keith vd., 2004: 14). Görüldüğü üzere yüksek hizmet 
kalitesi sonuçta yüksek ilişki kalitesi ile sonuçlanacak 
olan taahhüt ve memnuniyete yönlendirir. Başka bir 
deyişle hizmet kalitesinin yüksek olması durumunda, 
sürekli tatmine ulaşan müşteri işletmeye güven 
duyacak ve taahhüt altına girme olasılığı artacaktır. 
Hizmet kalitesi aynı zamanda işletmeye karşı güven 

oluşmasına katkıda bulunmakta sonuçta ilişki 
kalitesinin oluşmasına yardımcı olmaktadır (Henning-
Thurau ve Klee, 1997: 753). Bu bakımdan hizmet 
kalitesi, ilişki kalitesi modelinin temel bileşenidir. 
Turistik konaklama işletmelerinde sunulan hizmetlerin 
kalite seviyesinde yaşanacak düşüşler müşteri 
kayıplarına neden olabilir; hatta yeni müşterilerin 
kazandırılmasını da engelleyebilir. Bu nedenle hizmet 
kalitesi, genel olarak müşterinin elde tutulması,  
müşteri sadakatinin artırılması ve iş performansının 
geliştirilmesinde anahtar bileşenlerden biridir Bunların 
sağlanması, sonuçta yüksek hizmet kalitesini ve 
beraberinde müşteri tatminini getirecektir.   

Müşteri memnuniyeti; ilişki kalitesinin bir diğer 
önemli bileşeni olup, müşteriyi elde tutmanın ön 
koşullarından biridir (Kotler, 1994: 20). Eriksson ve 
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Vaghult (2000) memnun olmuş müşterinin firmaya 
bağlı kaldığını, ilişki memnuniyeti arttıkça müşteri 
sadakatinin de artacağını belirtmiştir.  Lam vd. (2004) 
memnuniyetin hem davranışsal hem de tutumsal 
sadakate etki ettiğini ileri sürmektedirler. Ancak 
hemen belirtmek gerekir ki, müşteri memnuniyetinin 
sağlanması hem tutumsal hem de davranışsal sadakat 
üzerinde olumlu etki yarattığı anlamına 
gelmemektedir. Bu etki çeşitli derecelerde olabilir. Bu 
görüş Soderlund’un (2006: 89) bulguları ile 
örtüşmektedir. Yazara göre müşteri memnuniyeti; 
yeniden satın alma (davranışsal sadakat) ve tavsiye 
(tutumsal sadakat) niyetleri üzerinde tek başına yeterli 
olmamaktadır. Ayrıca bulgular yeniden müşteri olma 
ve tavsiye etme niyetlerini aynı güçte 
etkilememektedir. 

Müşteri memnuniyeti için müşterilerle ilişkilerin 
iyileştirilmesi ve ilişki kalitesinin arttırılması 
kaçınılmazdır. Turizm endüstrisinde yerli ya da 
yabancı turistler daha önce denemedikleri ve 
görmedikleri turizm ürünlerini satın aldıklarından, 
satın alma öncesi birtakım beklentilere girebilirler. 
Satın alma deneyimi sonucunda içsel olarak bir 
değerlendirme yaparlar. Memnuniyet bu 
değerlendirme sürecinin bir neticesidir. Ziyaretçilerin 
beklentileri ile satın alma deneyimi sonrasındaki 
algılamaları arasındaki dengesizlik azaldıkça, 
memnuniyet seviyesi o kadar yükselecektir. Beklenen 
performansın gerçekleştirilmediği durumlarda 
tatminsizlik ortaya çıkar. Bir ilişki kalitesini ölçerken 
toplam tatmin düzeyinin rolü büyüktür (Storbacka vd., 
1994: 25). Müşteri memnuniyeti ve işletme başarısı 
arasında kuşkusuz bir bağlantı vardır. Müşteri 
memnuniyeti müşteri için yaratılan değerin sonucudur.  

Taahhüt (Bağlılık); müşteriyi işletmeye bağlayan 
psikolojik bir güçtür (Fullerton, 2005: 99). Taahhüt bir 
ilişkinin sürekli olabilmesi için, tarafların ciddi sözler 
vererek bağlayıcı bir anlaşma olduğunu ifade eder. 
Diğer taraftan Bernett ve barkensjo (2005) taahhüdün 
işletmeye karşı bağlılık ve sorumluluk şeklinde 
gösterilen yüksek seviyeli ilişkisel bağları temsil 
ettiğini belirtmektedir. Shoemaker ve Bowen (2003) 
taahhüdü “bir otel ya da markaya karşı müşterilerin 
duygusal bağlılığı” şeklinde tanımlamaktadır. 
Fullerton (2005) müşteri taahhüdünün bir ilişkisellik 
çatısı altında müşteri sadakatinin bir belirleyicisi 
olduğunu ileri sürmüştür. Garbarino ve Johnson 
(1999) ile Morgan ve Hunt (1994)  taahhüdün çeşitli 
sadakat boyutları üzerinde etkili olduğunu 
belirtmektedirler. Shoemaker ve Bowen (2003) 
müşteri sadakati oluşturmada duygusal taahhüdün 
önemli bir konu olduğunu vurgulamaktadırlar. 
Görüldüğü üzere taahhüt müşterinin ilişkisel 
davranışlarına öncülük eden merkezi bir ilişkisel yapı 
olup, müşterinin işletme ile pazarlama ilişkilerine olan 
adanmışlık duygusuna işaret etmektedir. Taahhüt 
ilişkinin gelişimi sırasında yavaşça gelişmektedir. 

Güven; ilişkide bulunan tarafların hareketlerini doğru 
tahmin edebilme ve fırsatçı davranışlar 
gösterilmeyeceğine olan inançtır (Jap vd., 1999: 305). 
Alışveriş yapan gruplar ortaklarının doğru ve 

dürüstlüğüne itimat ediyorsa güvenden söz edilebilir 
(Morgan ve Hunt, 1994: 23). Foster ve Cadogan 
(2000) güvenin tutumsal sadakatin bir öncülü 
olduğunu, Reicheld ve Schefter (2000) ise müşteri 
sadakati oluşturmak için öncelikle güvenin 
kazanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Chaduri ve 
Holbrook (2001) ve Delgado-Ballaster ve Manuera-
Aleman (2001) marka güveninin müşteri sadakati 
üzerindeki olumlu etkisi olduğunu kanıtlamışlardır.  

V. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI  

Bu çalışma, sadık müşteriler oluşturarak, satış ve 
pazarlama maliyetlerini azaltmak, müşteri cüzdan 
payını artırmak, dolayısıyla işletmenin finansal 
karlılığını artırmak gibi sadık müşterilerin sağladığı 
bazı avantajlardan yararlanmak isteyen otel, hastane, 
banka, ulaştırma gibi hizmet işletmelerine bir bakış 
açısı kazandırabilir. Çalışmada özellikle emek-yoğun 
özellik gösteren otel işletmeleri açısından müşteri 
sadakati oluşturma ve geliştirmenin onlarla kurulacak 
ilişkinin kalitesine bağlı olduğu, dolayısıyla ilişki 
kalitesi bileşenlerinin otel yönetimleri için ne anlama 
geldiği vurgulanmaktadır. Çünkü ilişkinin kalitesi otel 
müşterileri ile iş yapma süresini (yeniden ziyaret, para 
harcama, tavsiye etme niyeti) belirleyecektir. Ayrıca 
bu çalışmada otel yöneticileri için bazı önemli 
çıkarımlarda da bulunulmaktadır. Örneğin otel 
işletmelerinde sadık olan yerli ya da yabancı turistlerin 
memnuniyet ve harcama seviyeleri düşürülmemelidir. 
Bu çerçevede çalışmanın temel amacı ise ilişki kalitesi 
bileşenlerinin turizm ve seyahat endüstrisinin en 
önemli iş kollarından olan turistik konaklama 
işletmelerinde müşteri sadakati üzerindeki etkilerini 
belirlemektir.  

VI. YÖNTEM 

Bu araştırmada öncelikle ilişkisel pazarlama 
kapsamında ilişki kalitesi kavramı ve bileşenleri ile 
müşteri sadakati hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 
İlişki kalitesi bileşenlerinin otel işletmelerinde müşteri 
sadakati üzerindeki etkisini belirleyebilmek için 
Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarındaki 5 
yıldızlı otel işletmelerinde konaklayan yerli ve 
yabancı turistler üzerinde anket uygulaması 
yapılmıştır. Anket formunun geliştirilmesinde 
Soderlund’un (2006) sadakat ölçüm yaklaşımından 
yararlanılmıştır. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölüm otel işletmelerinde kalan yerli ve yabancı 
turistlerin demografik özelliklerini belirleyen 
sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm, müşteri 
sadakatini ölçen 6 adet Likert tipi ölçekten 
oluşmaktadır (1=Hiç katılmıyorum 5= Tamamen 
katılıyorum) Üçüncü bölümde ise 4 adet ilişki kalitesi 
bileşeninin otel işletmesinde hangi düzeyde 
gerçekleştiğini ölçen yine Likert tipi ölçeğe yer 
verilmiştir (1=Çok kötü, 5=Çok iyi). 

Müşterilere yönelik araştırmalarda sadakati ölçmek 
için 6 soru kullanılmıştır. Hayes’e (2007) göre tavsiye 
etme olasılığı, genel memnuniyet düzeyi,  aynı mal ya 
da hizmetleri satın almaya devam etme olasılığı, farklı 
mal ya da hizmetleri satın alma olasılığı, satın alma 
sıklığını artırma olasılığı, farklı mal ve hizmet 
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sağlayıcılara yönelme olasılığı bu sorular arasında yer 
almaktadır. Örneğin Reicheld (2006) müşteri 
sadakatini ölçmek için “tavsiye etme olasılığı” ile 
ilgili bir sorunun en iyi ölçüm araçlardan biri 
olabileceğini önermektedir. Fornell vd. (2006) ise 
müşteri sadakatini ölçmede “müşterinin genel 
memnuniyet düzeyi”ni kullanmaktadırlar. Diğer bir 
yaklaşım ise pek çok sadakat sorularından oluşan 
karma bir yapı kullanmaktır (Soderlund, 2006). Bu 
araştırmada da otel işletmelerinde konaklayan 
müşterilerin sadakatini ölçek üzere, genel memnuniyet 
düzeyi, davranışsal ve tutumsal sadakati belirlemeye 
yönelik karma bir yapı kullanılmış ve buna yönelik bir 
anket formu geliştirilmiştir. Anketler Türkçe, İngilizce 
ve Almanca dillerinde hazırlanmıştır. Anket 
uygulaması Ağustos 2008’de hem otel 
yönetimlerinden hem de yabancı turistlerden izin 
alınarak gerçekleştirilmiştir. Anketlerin anlaşılmayan 
ya da anlamsız olabilecek taraflarının olup olmadığını 
kontrol etmek için, her dilden 10’ar adet anket 
formunun rast gele seçilen yerli ve yabancı turistler 
tarafından doldurulması istenmiş ve böylelikle bir ön 
anket uygulaması yapılmıştır. Gerekli düzeltmeler 
yapıldıktan sonra anketler çoğaltılarak yerli ve 
yabancı turistler üzerinde uygulanmıştır. Anketler 
Bodrum, Alanya ve Antalya’da (Kemer, Kundu ve 
Tekirova) bulunan 5 adet 5 yıldızlı otel işletmesinde 
geceleyen yerli ve yabancı turistlere yapılmıştır.  

Konaklama işletmelerinde yapılan anketler gerek kat 
görevlileri tarafından odalara bırakılarak,  gerekse 
anketörlerin çabalarıyla lobi ve havuz barda yüz yüze 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bir kısım anket ise 
Bodrum’da yerel kültürü keşfetmek için gezintiye 
çıkan, alışveriş yapan 5 yıldızlı otel işletmelerinde 
geceledikleri belirlenen özellikle yabancı turistlere 
yine yüz yüze uygulanmıştır. Yerli ve yabancı 
turistlere yapılan anketlerle ilgili bilgiler Tablo 1 ve 
Tablo 2’de verilmektedir.  

Tablo 1. Geçerli ve geçersiz anket sayılarının dağılımı 

Turist 
Geçerli 
anket 
sayısı 

Geçersiz 
anket 
sayısı 

Toplam 
anket 
sayısı 

Yerli 190 43 233 

Yabancı 654 113 767 

Genel 
Toplam 844 156 1000 

Tablo 1’de görüldüğü üzere yerli ve yabancı turistlere 
toplam 1000 adet anket formu dağıtılmıştır. Geçerli 
anketlerin 190’ı yerli, 654’ü ise yabancı turistlerden 
elde edilmiştir. Böylelikle geçerli olan ve 
değerlendirmeye alınan toplam anket sayısı 844 
olmuştur.   
Tablo 2’ye bakıldığında ise geçerli olan yerli anket 
sayısı 190’dır. Yabancılar içinde ise en çok anket 
yapılan turistler sıralamasında ilk sırayı Alman (216) 
turistler alırken, bunu İngiltere (193) ve Rus (85) 
turistler izlemektedirler. 

Tablo 2. Geçerli anket sayısının turistlerin 
milliyetlerine göre dağılımı 

Milliyet Sayı Milliyet Sayı 
Türkiye 190 Slovakya 4 
İngiltere 193 Slovenya 5 
Almanya 216 Romanya 6 
Rusya 85 Mısır 4 
Hollanda 32 Ukrayna 4 
Finlandiya 16 Norveç 8 
ABD 12 İran 7 
İrlanda 3 Azerbaycan 6 
İsrail 5 Kazakistan 7 
Belçika 22   
Fransa 5 Yerli Toplam 190 
Bulgaristan 

6 
Yabancı 
Toplam 654 

Polonya 
8 

GENEL 
TOPLAM 844 

Hipotez Testi: “İlişki kalitesi bileşenlerinin müşteri 
sadakati üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu” 
araştırmanın ana hipotezini oluşturmaktadır. Bu 
bakımdan bu araştırmada aşağıda yer alan hipotezler 
test edilmektedir. 

H1. Otel işletmelerinde yüksek hizmet kalitesi müşteri 
sadakatini olumlu etkiler (artırır). 

H2. Otel işletmelerinde müşteri güveni sağlandıkça 
müşteri sadakati olumlu etkilenir (artar) 

H3. Otel işletmelerinde taahhütler yerine getirildikçe 
müşteri sadakati olumlu etkilenir (artar) 

H4. Otel işletmelerinde müşteri memnuniyetinin 
sağlanması müşteri sadakatini olumlu etkiler (artırır). 

İlişki kalitesi bileşenleri ile müşteri sadakati oluşturma 
ve geliştirmede bir nedensellik ilişkisinin olması 
nedeniyle hipotez, neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde 
Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Literatürde 
yapılan araştırmalara göre ilişki kalitesi bileşenlerinin 
“girdi” (neden), müşteri sadakatinin ise “çıktı” (sonuç) 
özelliği taşıdığı kabul edilerek böyle bir neden-sonuç 
ilişkisi kurulmuş ve elde edilen verilere Çoklu 
Doğrusal Regresyon analizi uygulanmıştır. Bu 
analizde müşteri sadakati bağımlı değişken, ilişki 
kalitesi bileşenleri ise (hizmet kalitesi, güven, taahhüt 
ve müşteri memnuniyeti) bağımsız değişken olarak ele 
alınmıştır. Analizde bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişkenler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan 
analiz sonucunda Cronbach’s Alpha 0,76 seviyesinde 
gerçekleşmiştir.  

Literatürde ilişki kalitesi bileşenlerinin müşteri 
sadakati ile sonuçlanacağını belirtildiğinden, ilişki 
kalitesi bileşenleri (girdiler) bağımsız değişken, 
müşteri sadakati (sonuç) ise bağımlı değişken olarak 
adlandırılmıştır.  

Araştırmada aşağıda belirtilen analizler yapılmıştır. 
Sonuçta çalışmaya ilişkin otel yönetimleri ile ilgili 
bazı çıkarımlarda bulunulmuş ve öneriler sunulmuştur. 
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• Öncelikle katılımcıların demografik özellikleri 
frekans ve yüzde dağılımları şeklinde 
verilmiştir. 

• Sadakat ve ilişki kalitesine ilişkin ankette 
belirtilen ifadelerin turistlerin uyruklarına göre 
karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklemler için 
Varyans Analizi kullanılmıştır. 

• Katılımcıların müşteri sadakatine ilişkin 
görüşlerinin demografik özelliklerine göre 
karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklemler için 
Varyans Analizi kullanılmıştır. 

• Müşteri sadakati ile ilişki kalitesi bileşenleri 
arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere Basit 
Korelâsyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon 
analizi kullanılmıştır. 

VII. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ankete katılan katılımcıların demografik özelliklerine 
ilişkin bazı özellikler aşağıda verilmektedir. 

Tablo 3’e göre katılımcıların % 54,9’u bay, yarısından 
fazlası 20–40 yaş arası ve üniversite mezunu, % 
46,7’si evli, % 25,1’i kamu görevlisi, %16,7’si serbest 
meslek sahibi ve % 37,2’si 1000 € ve daha az aylık 
gelire sahiptir. 

Katılımcıların müşteri sadakatine ilişkin görüşlerinin 
uyruklarına göre karşılaştırılması Tablo 4’te 
verilmektedir. Buna göre genel olarak tüm 
ortalamaların orta düzey olan 3’ün üzerinde olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte tablo ayrıntılı 
incelendiğinde Türk ve İngiliz turistlerin otel 
işletmelerinin beklentilerini karşılama ve her açıdan 
tatmin edici olması konusunda diğer tüm turistlere 
göre daha olumsuz görüş belirtirken, Almanlar ve 
Ruslar en olumlu görüşe sahiptirler. 

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler (n=844) 

Değişkenler Gruplar f % 
Bay 463 54,9Cinsiyet Bayan 381 45,1
20 ve daha az 108 12,8
21–30 242 28,7
31–40 240 28,4
41–50 143 16,9

Yaş 

50 ve daha fazla 111 13,2
Bekâr 306 36,3
Evli 394 46,7Medeni Hal 
Dul-boşanmış-ayrı 144 17,1
İlk/ortaokul 72 8,5 
Lise/meslek lisesi 298 35,3
Ön lisans (2 yıllık) 145 17,2
Lisans (4 yıllık) 209 24,8

Eğitim 

Yüksek Lisans-
Doktora 120 14,2

Çalışmıyor 77 9,1 
Emekli 95 11,3
Öğrenci 88 10,4
Memur/kamu 
görevlisi 212 25,1

Özel sektör çalışanı 94 11,1
Esnaf/işyeri sahibi 78 9,2 
Serbest meslek 141 16,7

Meslek 

Diğer 59 7,0 
1000 € ve daha az 314 37,2
1001–2000 € 212 25,1
2000–3000 € 170 20,1
3000–4000 € 79 9,4 
4001–5000 € 35 4,1 

Aylık Gelir 

5001 € ve daha fazla 34 4,0 

 
Tablo 4: Katılımcıların müşteri sadakatine ilişkin görüşlerinin uyruklarına göre karşılaştırılması 

Tü
rk
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r 
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. İFADELER 

Χ  Χ  Χ  Χ  Χ  F p 
Otel işletmesi beklentilerimi karşılamada 
yeterlidir. 3,57a 3,57a 3,85b 3,87b 3,81b 4,12 0,002* 

Otel işletmesi her açıdan tatmin edicidir. 3,34a 3,45a 3,91b 3,96b 3,76c 12,81 0,000* 

Bir sonraki tatilimi yine bu otelde 
geçirmeyi planlıyorum. 3,44 3,51 3,64 3,75 3,75 0,57 0,682 

Bir sonraki tatilimi yine bu otelde 
geçireceğimden eminim. 3,15 3,33 3,44 3,65 3,52 2,20 0,067 

Bu oteli diğer insanlara tavsiye edeceğim. 3,48a 3,59a 4,04b 3,94b 3,91b 4,02 0,003* 

Tanıdıklarımın tatilini bu otelde 
geçirmesini isterim. 3,63a 3,67a 4,01b 4,00b 3,96b 5,27 0,000* 

*p<0,05            a,b,c:  aynı satırda farklı harfleri içeren gruplar arasındaki fark önemlidir.  
 
Turist grupları arasında bir sonraki tatilin yine aynı 
otelde geçirilmesinin planlaması ve bundan emin 
olunması konusunda ciddi bir farklılık yoktur. Tablo 
4’e göre Türkler ve İngilizler, kaldıkları oteli diğer 
insanlara tavsiye etme ve tanıdık kişilerin de tatillerini 

yine bu otellerde geçirmelerini istemeleri konusunda 
diğer tüm turistlere göre daha olumsuz görüş 
belirtirken, Almanlar ve Ruslar en olumlu görüşe 
sahiptirler. 
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Tablo 5: Katılımcıların ilişki kalitesi bileşenlerine ilişkin görüşlerinin  uyruklarına göre karşılaştırılması 
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İlişki Kalitesi 
Bileşenleri 

Χ  Χ  Χ  Χ  Χ  F p 
Hizmet kalitesi 3,68a 3,59a 3,80b 3,95b 3,89b 2,61 0,03*
Güven 3,88 3,89 3,90 4,03 4,03 0,22 0,92 
Taahhüt  3,68 3,86 3,81 4,01 3,98 0,77 0,53 
Memnuniyet 3,60a 3,64a 3,95b 3,99b 4,02b 1,32 0,45 

*p<0,05     a,b: aynı satırda farklı harfleri içeren gruplar arasındaki fark önemlidir.  
 
Tablo 5’e genel olarak bakıldığında tüm ortalamaların 
orta düzey olan 3’ün üzerinde olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte Tablo 5 ayrıntılı incelendiğinde Türk 
ve İngiliz turistlerin kaldıkları otellere ilişkin hizmet 
kalitesi ve müşteri memnuniyeti konusunda diğer 
turistlere göre daha olumsuz düşündükleri 
görülmektedir. Ayrıca yerli ve yabancı turistlerin 
müşteri güveni ve müşteri taahhüdüne ilişkin görüşleri 
arasında ciddi bir farklılık yoktur.  

Katılımcıların müşteri sadakatine ilişkin görüşleri 
demografik özelliklerine göre incelenmiş ve cinsiyet 

değişkeni hariç olmak üzere yaş, medeni hal, eğitim, 
meslek ve gelir değişkenlerine göre farklılıklar 
gösterdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 6’daki bulgulara göre katılımcıların müşteri 
sadakatine ilişkin görüşleri yaş, medeni hal, eğitim, 
meslek ve aylık gelir değişkenlerine göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. Buna göre 30 ve daha az yaş 
grubundaki turistler, 31 ve daha fazla yaş grubundaki 
turistler göre daha olumsuz görüş belirtmektedirler. 

 
Tablo 6. Katılımcıların müşteri sadakatine ilişkin görüşlerinin demografik özelliklere göre karşılaştırılması 

Değişkenler Gruplar N Χ  s.s. Fark 

20 ve daha az 108 3,37a 0,93 
21–30 242 3,55b 0,84 
31–40 240 3,76c 0,89 
41–50 143 3,77c 0,96 

Yaş 

50 ve daha fazla 111 3,78c 1,04 

F=4,53 
 
p=0,001* 

Bekâr 306 3,51a 0,92 
Evli 394 3,77b 0,87 Medeni 

Hal 
Dul-boşanmış ayrı 144 3,62c 0,97 

F=6,97 
 
p=0,007* 

İlköğretim 72 3,71a 1,14 
Lise 298 3,51b 0,95 
Önlisans 145 3,60b 0,85 
Lisans 209 3,70a 0,85 

Eğitim 
Düzeyi 

Lisansüstü 120 3,93c 0,74 

F=5,04 
 
p=0,001* 

Çalışmıyor 77 3,74a 0,87 
Emekli 95 3,53b 0,97 
Öğrenci 88 3,36b 0,90 
Memur/kamu 
görevlisi 212 3,65c 1,00 

Özel sektör 94 3,72a 0,72 
Esnaf 78 3,87a 0,86 
Serbest meslek 141 3,52b 0,85 

Meslek 
 

Diğer  59 4,03d 0,80 

F=4,327 
 
p=0,000** 
 

1000 € ve daha az 314 3,48a 0,92 
1001–2000 € 212 3,67b 1,03 
2000–3000 € 170 3,76b 0,76 
3000–4000 € 79 3,81c 0,92 
4001–5000 € 35 3,76b 0,63 

Aylık Gelir 

5001 € ve daha fazla 34 4,02d 0,50 

F=4,432 
 
p=,001* 
 

             * : p<0,01                     ** : p<0,001   
             a,b,c,d: aynı sütundaki harfleri içeren gruplar arasındaki fark önemlidir. 
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Medeni durum açısından evli olanlar en olumlu, bekâr 
olanlar ise en olumsuz turist gruplarını 
oluşturmaktadır. Eğitim düzeylerine göre lisansüstü 
eğitim seviyesine sahip olan turistler en olumlu, lise 
mezunu turistler ise en olumsuz turist gruplarıdır. 
Meslekleri bakımından ise çalışmayanlar, esnaf 
olanlar ve diğer meslek gruplarına (yönetici, 
mühendis, danışman vb.) dâhil olan turistler kendi 
grupları içinde diğerlerine göre daha olumlu görüş 
belirtmişlerdir. Ayrıca aylık geliri (Avro cinsinden 
hesaplanmıştır) 1000 € ve daha az olan turistler kendi 
grubu içindeki diğer gruplara göre en olumsuz görüşe 
sahiptirler. 

Tablo 7’deki bulgulara göre sadakat ile ilişki kalitesi 
bileşenleri arasındaki korelasyon katsayıları anlamlı 
bulunmuştur (p<0,001). Bu katsayılar incelendiğinde, 
sadakat ile ilişki kalitesi bileşenleri arasındaki ilişkinin 
pozitif yönlü (doğru orantılı) olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan korelasyon katsayıları, sadakat ile en 
yüksek düzeyde ilişkili olan bileşenin hizmet kalitesi 
olduğunu göstermektedir (r=0,55). Tablo 7’deki 
bulgular H1, H2, H3, H4 hipotezlerinin kabul 
edildiğini doğrulamaktadır. 

 

 

Tablo 7. Sadakat ile ilişki kalitesi bileşenlerine yönelik korelasyon matrisi 

 
Hizmet  
Kalitesi 

Güven Taahhüt Memnuniyet 

r 0,55 0,28 0,31 0,29 
Sadakat 

P 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

     *p<0,001      

 

Tablo 8. Sadakat ile ilişki kalitesi bileşenlerine yönelik regresyon analizi 

Model βј Std. 
hata 

t p Anova 

Sabit 1,59 0,11 13,98 0,000* 

Hizmet Kalitesi 0,42 0,03 14,04 0,000* 

Güven 0,04 0,04 -1,27 0,009 

Taahhüt 0,11 0,04 3,24 0,001* 

Memnuniyet 0,06 0,02 3,15 0,002* 

 

F=90,26 

 

P=0,000* 

*p<0,01 

 

Tablo 8’deki bulgular Çoklu Doğrusal Regresyon 
Analizinin anlamlı olduğunu göstermektedir (p<0,01). 
Regresyon analiz sonuçları bütün katsayıların anlamlı 
olduğuna işaret etmektedir. Tablo 8’deki t değerleri 
incelendiğinde müşteri sadakati bağımlı değişkeni 
üzerinde en yüksek düzeyde etkisi olan ilişki kalitesi 
bileşeninin “hizmet kalitesi” olduğu görülmektedir. 
Bu bulgu korelasyon analizine ilişkin bulgularla 
paralellik göstermektedir. 

VIII. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İlişki kalitesi ilişkisel pazarlamanın öz varlığını 
yansıtır. İlişki kalitesi, otel işletmelerinin müşteri 
ilişkileri geliştirme sürecinde güçlü bir etkiye sahiptir. 
Turizm endüstrisinde hizmet üreten ve satan otel 
işletmesi ile bu hizmetleri alan yerli ve yabancı 
turistler arasındaki yüksek ilişki kalitesinin temelinde 
eş zamanlı olarak sağlanan karşılıklı yararlar 

yatmaktadır. Bu çalışmada ilişkisel pazarlama 
kapsamında ilişki kalitesi bileşenlerinin otel 
işletmelerinde müşteri sadakati üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır.  

Yerli ve yabancı turistlerin yarıdan fazlasının 
baylardan, genelde genç ve orta yaş grubundan, 
çoğunlukla üniversite eğitimi alan, kamuda çalışan 
ancak düşük gelire sahip kişilerden oluştuğu 
görülmektedir. 

Turist grupları arasında Almanlar ve Rusların 
kaldıkları otel işletmelerinden daha çok memnun ve 
başkalarına tavsiye etme konusunda daha yüksek 
tutumsal sadakat seviyesine sahip oldukları ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca yerli ve yabancı turist grupları 
arasında gelecek tatillere ilişkin aynı otelin tekrar 
tercih edileceği konusunda bir farklılık 
gözlemlenmemiştir. 
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Türk ve İngiliz turistler kaldıkları otelin hizmet 
kalitesi ve müşteri memnuniyeti bakımından diğer 
turistlere göre daha olumsuz düşünmektedirler. Yerli 
ve yabancı turistler otellerle ilgili müşteri güveni ve 
taahhütlerin sağlanması bakımından ise aynı görüşlere 
sahiptirler. 

Sadakat ile ilişki kalitesi bileşenleri arasında pozitif 
yönlü bir ilişki olduğu, en yüksek düzeyde ilişkiye 
sahip bileşenin ise hizmet kalitesi olduğu ortaya 
çıkmıştır. Araştırmanın ana hipotezi doğrulanmıştır.  

Bulgular müşteri sadakati bağımlı değişkeni üzerinde 
en yüksek düzeyde etkisi olan ilişki kalitesi 
bileşeninin “hizmet kalitesi” olduğunu göstermiştir. 
Karakaş vd. (2007) konaklama sektöründe, ilişki 
pazarlaması temelinde müşteriyle kurulan ilişkilerin 
ve sunulan kaliteli hizmetin, müşteri sadakati ve 
memnuniyetini sağlama konusundaki olumlu etkilerini 
elde ettikleri bulgularıyla desteklemektedirler. 
Konaklama hizmetleriyle ilgili olarak otele giriş ve 
çıkış işlemlerindeki kalite standartları, otel odaları 
tasarımı, rahatlığı ve konforu, otelin genel atmosferi, 
fiziksel görünüm, insan kaynakları, marka ismi ve 
ünü, parasal değer ve tüketicilere karşı doğrudan 
pazarlama çabaları ise müşteri sadakatine etki eden 
faktörler arasında sayılmaktadır (Dube-Renegan, 
1999: 890). Konaklama işletmelerinde müşteri 
sadakatinin sağlanması bakımından kaliteli ilişkilerin 
tesisi, ziyaretçilerin o tesisten yararlanmada daha 
hevesli ve istekli olmasını sağlayabilir. Bu bakımdan 
otel işletmelerinde müşteri sadakatini sağlamak 
amacıyla turistlerin tesislerde sunulan hizmetlere karşı 
olumlu ve olumsuz tutum ve davranışlarını anlamaya 
çalışmak, bu tutumların sadakate nasıl 
dönüştürüleceğini tespit etmek, otel yönetimleri 
açısından önemli bir çıkarım olacaktır. Turistlerin 
memnuniyet seviyesi, tesisleri yeniden ziyaretleri, 
olumlu görüş ve tavsiyeleri otel yönetimleri açısından 
müşteri gözüyle temel işletmecilikte başarı 
göstergeleri sayılabilir. Çünkü müşteri sadakatinin 
sağlanmasında gösterilecek işletme performansı, 
davranışsal sadakatin etkisiyle bir taraftan kârlılığı 
artırırken diğer taraftan tutumsal sadakatin etkisi ile de 
maliyetleri azaltabilir.  

Müşteri sadakatine ilişkin görüşlerin turistlerin 
demografik özelliklerine göre karşılaştırılmasında ise 
şu sonuçlara ulaşılmıştır. Daha genç olanlar, evli 
olanlar, eğitim seviyesi daha yüksek olanlar kendi 
grupları içinde müşteri sadakati konusunda daha 
olumlu görüşlere sahiptirler. Bununla birlikte hiçbir 
işte çalışmayanlar, esnaflar, özel sektör çalışanları ve 
diğer mesleklere sahip olanlar, müşteri sadakati 
konusunda daha olumlu düşünmektedirler. Yine aylık 
geliri daha yüksek turist grupları müşteri sadakati 
konusunda daha olumlu düşünen bir diğer turist 
grubudur. 

Turistik konaklama işletmelerinde de müşteri sadakat 
profili farklılık gösterebilir. Yurdakul’un bulguları 
(2007: 284) müşteri sadakat türü ve düzeylerinin 
işletmenin yer aldığı pazarın niteliklerine göre 
değişiklik gösterebileceğini dolayısıyla işletmelerin 

içinde bulundukları pazarın dinamiklerine uygun 
sadakat türlerini hedeflemeleri gerektiği sonucuna 
varmaktadır. Önemli olan husus otel işletmelerinin 
turistlerin tesis içindeki harcama miktarlarını ve 
sadakat seviyelerini sürekli gözden geçirmeleri, 
müşteriyi elde tutmaktan ziyade harcama seviyelerini 
yükseltmek için çaba göstermeleridir. Bu bakımdan 
otel işletmelerinin uyguladığı her şey dâhil sistem (all 
inclusive), yarım ya da tam pansiyon uygulamalarını 
tekrar gözden geçirmeleri ve fiyat politikalarını revize 
etmeleri gerekebilir. Çünkü müşteri sadakatinin en 
basit ölçüsü cüzdan payı (wallet share) kavramıdır ve 
otel yönetimlerinin bunu gözden uzak tutmamaları 
gerekir. Sadakat, belirli bir zaman diliminde müşteri 
cüzdan payının hesaplanmasıyla da ölçülebilmektedir. 
Firmaların müşteri cüzdan payları, müşteri tatmini 
oranında onları daha çok para harcamaya teşvik 
etmeleri ile artmaktadır. Odabaşı (2005: 117) yapılan 
araştırmaların, müşterilerin belli bir firma ile ilişki 
kurduklarında her geçen yıl bu firmaların ürünlerine 
karşı daha fazla harcama eğilimi içinde olduklarını 
belirtmektedir. 

Turizm işletmelerinin ilişki kalitesini oluşturan hizmet 
kalitesi, müşteri memnuniyeti, güven, taahhüt, 
bağlılık, iletişim, müşteri değeri, imaj, personelin 
etkinliği gibi yapıları iyi teşhis ederek ilişkisel 
pazarlama programına nasıl dâhil edeceklerini 
planlamaları gerekmektedir. Çünkü ilişki kalitesi 
konusunda yapılan çalışmalar, işletmeyle ilişki 
halindeki müşterilerin fiyata karşı daha az hassas 
olduklarını ve çevrelerine işletmeyi tavsiye etme 
potansiyelinin daha yüksek olduğunu ortaya 
koymaktadır (Örs, 2007: 56). 

Bu araştırmanın bazı sınırlılıklarını da dikkate alarak 
gelecekte yapılacak çalışmalara ilişkin bazı 
önerilerde bulunmak mümkündür.  Müşteri sadakatini 
ölçmeye ilişkin ilgili yazındaki çalışmalar oldukça 
azdır. Çalışmada daha çok yabancı kaynaklardan 
yararlanılmıştır. Araştırmanın uygulama safhası 
oldukça zaman alıcı, maliyetli ve zahmetli olduğundan 
araştırmacının imkânları doğrultusunda belirlenen 
sadece bir kaç resort otel araştırmaya dâhil edilmiştir. 
Konuyla ilgili gelecekte yapılacak araştırmalarda 
örneğin Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Alanya ya da 
Antalya destinasyonlarından sadece birinde yer alan 
aynı nitelikteki tüm otel işletmeleri ele alınabilir. 
Diğer taraftan benzer bir çalışma beş yıldızlı şehir 
otellerinde (De Luks ya da Zincir Otel işletmeleri) 
yapılabilir. Böylece elde edilen sonuçların sayfiye 
bölgelerdeki otellerden elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırılması yapılabilir. Örneğin, Karakaş vd. 
(2007: 16) müşterilerle uzun dönemli ilişkiler ve 
ilişkisel pazarlama uygulamaları konusunda butik 
otelleri beş yıldızlı otellere göre daha başarılı 
bulmaktadırlar. Diğer taraftan otel işletmelerinde 
müşteri sadakatini etkileyen faktörler belirlenip 
tamamının etkisini ölçmeye yönelik çalışmalar 
yapılabileceği gibi, bunlar arasında seçim yapılarak 
her hangi birinin etkisi ölçülebilir. Örneğin çalışan 
personelin etkisini belirleyebilmek için yerli ve 
yabancı turistlere yönelik olarak anketler 
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uygulanabilir. Bu anketler personelin etkinliği, 
başarısı ve performansını değerlendirici sorular yer 
alacaktır. Böylece müşteri sadakati oluşturma ve 
geliştirmede otel işletmelerinde çalışan personelin 
etkinliği ölçülebilir. 

Bu araştırmada temel ilişki kalitesi bileşenleri olan 
sadece dört önemli elaman (hizmet kalitesi, müşteri 
memnuniyeti, güven, taahhüt) kullanılmıştır. Ancak 
özellikle bankacılık, turizm, ulaştırma gibi hizmet 
işletmeleri ile ilgili yapılacak çalışmalarda müşteri 
sadakati araştırmalarında kullanılan personel, imaj, 
iletişim, müşteri değeri, şikâyet çözümleme yetisi, 
çatışma, karşılıklılık gibi değişkenler de kullanılabilir. 
Bu değişkenler ilişki kalitesi bileşenleri olup, 
davranışsal ve tutumsal sadakat ölçümlerine yön 
verebilmektedirler.  
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Özet: Çevre ile etkileşim içinde bulunan otel işletmeleri için Yeşil Pazarlama ile ilgili uygulamalar büyük önem arz 
etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Nevşehir bölgesindeki otellerin Yeşil Pazarlama uygulamalarını tespit etmektir. 
Otel işletmelerinin yeşil pazarlama uygulamalarını tespit etmek için bir anket formu oluşturulmuştur. Örnekleme 
yöntemi olarak yargısal örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Nevşehir bölgesindeki tüm 3-4 ve 5 yıldızlı oteller 
araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda Nevşehir 
Bölgesindeki otellerdeki yeşil pazarlama uygulamalarının yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Ancak, otel 
işletmelerinin su ve enerji tasarrufu, yeşil uygulamalarla ilgili olarak müşterileri bilgilendirme ve işbirliğine gitme, 
katık atıkların yönetimi gibi yeşil pazarlama uygulamalarını başarıyla sürdürdükleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Çevreye Duyarlılık, Otel İşletmeleri, Nevşehir. 

 

GREEN MARKETING PRACTICES IN HOTEL BUSINESSES: CASE OF NEVŞEHİR 
 

Abstract: The green marketing practices are very important for the hotel businesses that are in interaction with 
environment. The purpose of this study is to determine green marketing practices of three, four, and five star hotels 
in Nevşehir region. A questionnaire form was developed in order to determine green marketing practices of the 
hotels. Purposive sampling was used and three, four, and five star hotels in Nevşehir were included in the field 
research. Data were gathered from hotel managers through a questionnaire. The results of the study show that green 
marketing practices of the hotels are not sufficient. But, the most important green marketing practices of the hotels 
are determined as water and energy saving, communication and cooperation about green practices with customers, 
and solid waste management.  

Key Words: Green Marketing, Environmental Awareness, Hotel Businesses, Nevşehir. 

 

Giriş 

Günümüzde, tüketiciler çevresel konularda artan 
duyarlılıkları sonucu çevreye zarar vermeyen ya da 
daha az zarar veren ürünleri tercih etme 
eğilimindedirler. Bu eğilim, işletmeleri çevreye karşı 
daha duyarlı olmaya yöneltmekte ve çevreye ilişkin 
konular işletme yöneticilerinin dikkate almaları 
gereken konuların başında gelmektedir. Ayrıca, 
işletmelerin sosyal sorumlulukları, rekabet avantajı 
elde edebilme çabaları ve devletin çevre korumaya 
yönelik aldığı önlemler gibi birçok faktör işletmeleri 
çevreye duyarlı politikalar benimsemeye 
yöneltmektedir. Bu nedenle, pek çok işletme ürün 
geliştirme, üretim, tutundurma ve dağıtım 
aşamalarında çevreye duyarlı bir anlayışla tüketici 

ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelmiştir. 
İşletmelerin bu anlayış ile tüketici ihtiyaç ve 
isteklerini karşılama çabası Yeşil Pazarlama 
yaklaşımını ortaya çıkarmıştır.  

Çevre kirliliği ve doğal hayatın zarar görmesi gibi 
çevresel sorunlar otel yöneticilerini “çevre duyarlılığı” 
ilkesini benimsemeye yöneltmiş ve yeşil pazarlama 
anlayışı otel işletmelerinde de yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Otel işletmelerinde yeşil pazarlama 
uygulamaları enerji ve su tasarrufu, çevreye zarar 
vermeyen ürünlerin kullanımı, kullanılan deterjan ve 
temizlik maddesi miktarının azaltılması, katı atık 
miktarının azaltılması vb. konuları kapsamaktadır.   

Çevreyi girdi olarak kullanan turizm sektörü ve bu 
sektörde faaliyet gösteren otel işletmeleri için Yeşil 
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Pazarlama ile ilgili uygulamalar oldukça önemlidir. 
Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, Nevşehir 
bölgesindeki otellerin Yeşil Pazarlama uygulamalarını 
tespit etmek olarak belirlenmiştir. 

1. Yeşil Pazarlama Kavramı 

Pazarlama literatürüne 1980’li yıllarda giren yeşil 
pazarlama kavramının literatürde, ekolojik pazarlama, 
çevreci veya çevresel pazarlama, sürdürülebilir 
pazarlama gibi kavramlar ile eş anlamlı olarak ele 
alındığı görülmektedir (Ay ve Ecevit 2005: 239). 
Hangi kavram kullanılırsa kullanılsın, burada 
benimsenen yeşil pazarlama yaklaşımıdır. Başka bir 
deyişle, çevreye duyarlı bir yaklaşımla tüketicilerin 
ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasıdır (Varinli, 2006: 
31). Zira, Yeşil Pazarlama, toplumun ihtiyaçlarını ve 
isteklerini tatmin etmeye yönelik değişimlerin 
sağlanması ve kolayca uygulanması amacıyla doğal 
çevreye en az seviyede zarar vermek suretiyle 
oluşturulmuş faaliyetler topluluğu olarak 
tanımlanmaktadır (Uydacı, 2002: 84). 

Yeşil pazarlama anlayışını benimseyen işletmeler, mal 
ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini dikkate 
almakta, ürünün nasıl üretileceği ve kullanım 
ömrünün sonunda nasıl yok olacağını ön plana 
çıkartmakta ve tüketici talebinin çevre dostu ürünlere 
yönelmesine ağırlık vermektedirler (Dalrymple ve 
Parsons, 1995:18’den aktaran Alkibay, 2001: 78). 

İşletmeleri yeşil pazarlama uygulamalarına yönelten 
en önemli nedenlerden biri, tüketicilerin çevre 
bilinçlerindeki artış ve çevreye zarar vermeyen 
ürünleri tercih etme eğilimleridir. Başka bir ifadeyle, 
tüketici baskısı işletmeleri çevre koruma anlayışını 
benimsemeye yöneltmektedir. Örneğin; 1992’de 16 
ülkeyi kapsayan bir araştırmada, her bir ülkedeki 
tüketicilerin %50’sinden fazlasının çevresel konular 
ile ilgilendiği saptanmıştır. 1994 yılında Avustralya’da 
yapılan bir araştırmada ise, tüketicilerin yaklaşık 
%85’inin satın alma davranışını çevresel nedenler 
yüzünden değiştirdiği belirlenmiştir (Polonsky, 1994). 

İşletmeleri tüketici baskısı dışında yeşil pazarlama 
uygulamalarına yönelten başka nedenler de 
bulunmaktadır. Bu nedenler arasında; işletmelerin 
çevreye karşı sosyal sorumlulukları, bütün pazarlama 
faaliyetlerine karşı devletin tüketicileri ve çevreyi 
korumak istemesi (devlet baskısı), yeşil pazarlamayı 
benimsemenin kendilerine rekabet avantajı 
sağlayacağı düşüncesi (rekabet baskısı) ve yeşil 
uygulamaların kârlılığı artırması ve maliyetleri 
azaltması gibi nedenler bulunmaktadır (Polonsky, 
1994; Uydacı, 2002). 

2. Otel İşletmeciliğinde Yeşil Pazarlama 
Uygulamaları 

Çevre kalitesi turizm sektörü açısından büyük önem 
taşımaktadır. Hem çevrenin turizm gelişimini 
etkilemesi, hem de turizm gelişiminin çevreyi 
etkilemesi turizm sektöründe “çevre duyarlılığı” 
ilkesinin benimsenmesini gerektirmekte, bu gereklilik, 
turizm sektöründe yeşil pazarlama anlayışının 
önemine işaret etmektedir. Turizmle ilgili resmi 

kurumların, sivil toplum örgütlerinin, turizm 
işletmelerinin ve turistlerin çevre konusundaki 
duyarlılığı, yeşil pazarlama kapsamında birçok 
uygulamayı beraberinde getirmiştir. Yeşil pazarlama 
kapsamındaki uygulamalar özellikle otel 
işletmeciliğinde dikkat çekmekte ve 
yoğunlaşmaktadır. 

Yeşil otelcilik olarak adlandırılan doğayı korumaya 
yönelik otel yönetimi uygulamaları, bir yandan 
otellerin kullandıkları enerji miktarını mümkün olan 
en düşük seviyeye indirmeye çalışırken, aynı zamanda 
doğaya atılan deterjan ve benzeri katkı, temizlik ve 
çöp türü maddelerin miktarını da azaltmaya 
çalışmaktadır. Oteller bu kapsamda geri dönüşümlü 
malzeme kullanmaya yönelik uygulamalarda da 
bulunmaktadırlar (Tavmergen ve Özdemir, 1999:19). 

Yeşil otel işletmeciliği pazarda büyüyen önemli bir 
boşluk olarak görülmektedir. Çünkü bu oteller 
kendilerini benzer otellerden farklılaştırmakta ve 
çevreye daha az zarar vererek pazarda bir ihtiyacı 
karşılamaktadırlar (Manaktola ve Jauhari, 2007). Otel 
işletmelerini yeşil pazarlama veya yeşil otelcilik 
uygulamalarına yönelten çeşitli nedenler 
bulunmaktadır. Her şeyden önce, yeşil otelcilik 
uygulamaları sivil toplum örgütlerinin dışarıdan gelen 
baskıları ve devletin koyduğu yasalar sonucu ortaya 
çıkabilmektedir. Örneğin; Revilla vd. (2001) 
tarafından Meksika’daki otel işletmeleri üzerinde 
yapılan bir araştırmada, otel yöneticilerinin çevreye 
duyarlı uygulamaları benimsemelerinde tüketici 
(turist) talebinden ziyade politik ve yasal baskıların 
daha büyük bir etken olduğu saptanmıştır. Çin’de 
otellerin elektrik tüketiminin devlet tarafından belirli 
bir kotaya bağlanması, kota aşıldığı takdirde otellerin 
enerji kaynaklarının kesilmesi yasal baskının diğer bir 
örneği olarak değerlendirilebilir (Tavmergen ve 
Özdemir, 1999: 19-20).  Foster vd (2000)’ne göre otel 
işletmelerini yeşil pazarlama uygulamalarına yönelten 
nedenler aşağıdaki gibidir:   

• Tüketicilerin çevresel konulara ilgisinin 
artması, 

• Çevre ile ilgili düzenlemelerin artması, 

• Otel yöneticilerinin etik ile ilgili konulara daha 
fazla ilgi göstermesi, 

• Otellerin daha fazla müşteri tatmini sağlama 
isteği, 

• Fiziksel görünümle ilgili sorunları giderme 
isteği, 

Yukarıdaki nedenlere ek olarak, özellikle “yeşil” 
yatırımcıların etkisinin artması ve çevre baskı 
gruplarının tüketici davranışı üzerindeki etkisinin 
artması da otel işletmelerinin yeşil pazarlama 
uygulamalarını benimsemelerinde etkili 
olabilmektedir (Roatry (1997: 248).  

Yeşil otelcilik kapsamında çevreye duyarlı otel 
işletmeleri bir araya gelerek Yeşil Oteller Birliği 
(Green Hotels Association) adında bir örgüt 
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oluşturmuşlardır. Söz konusu oteller, çevreyi korumak 
amacıyla su ve enerji tasarrufu ve atık maddelerin 
azaltılması yönünde uygulamalar yapmaktadırlar. 
Ayrıca, bu oteller konaklama endüstrisinde, yeşil 
uygulamaları teşvik etmekte ve desteklemektedirler. 
Yeşil Oteller Birliği’nin temel amacı; tek ve eşsiz olan 
yeryüzünü korumaktır. Birlik bu amacı, gezegenimizi 
korumak için azalt (reduce), tekrar kullan (reuse) ve 
geri dönüşümünü sağla (recycle) sloganıyla ifade 
etmektedir. 2008 yılında dünyanın değişik 
bölgelerinden Yeşil Oteller Birliği’ne üye olan otel 
sayısı 509’a ulaşmıştır (Green Hotels Association, 
2008). Bu durum, çevreye duyarlı otel sayısının gün 
geçtikçe arttığını göstermektedir. 

Otel işletmelerinin yeşil pazarlama uygulamalarının 
iki önemli bileşeni enerji ve su yönetimidir. Başarılı 
yeşil otelcilik uygulama örnekleri genellikle enerji ve 
su kullanımı ile ilgilidir. Çünkü; enerji ve su tasarrufu 
önemli finansal kazançlar sağlamaktadır. Otellerdeki 
enerji tüketimi otellerin rekabet edebilirliği, 
maliyetlerini azaltma, otel tasarımında çevresel 
faktörlere duyarlılığın artması ve çevreye daha az 
zarar veren maddelerin kullanımını gündeme 
getirmekte, bu da enerji kaynaklarının 
optimizasyonunu ve yenilenebilir enerji 
teknolojilerinin tanınmasını sağlamaktadır. Enerji 
tasarruf politikaları otel yöneticileri arasında oldukça 
yaygındır. Örneğin, otellerde ısıyı yansıtan camlar, 
düşük elektrik harcayan ışıklandırma sistemleri, az 
miktarda su harcayan sifon ve çamaşırhane sistemleri, 
enerji tasarrufu için tasarlanan anahtar sistemleri, 
camların veya balkon kapılarının açılmasıyla otomatik 
olarak kapanan havalandırma ve ısıtma sistemleri, 
düşük akışlı duş başlıkları vb. kullanılmakta ve güneş 
enerjisinden yararlanılmaktadır (Green Hotel 
Associaion, 2008). Su tüketimi otellerin tipine, 
standartlarına, büyüklüğüne, otelde sunulan 
hizmetlere, iklime, sulama ihtiyacına ve mevcut su 
koruma uygulamalarına göre değişmektedir. Yapılan 
bir araştırmada (Deng ve Burnett, 2002), otellerin su 
tüketimini etkileyen faktörlerin başında, müşteri sayısı 
ve çamaşırhane yükünün geldiği belirlenmiştir. Su 
tasarruf politikaları arasında havluların ve yatak 
çarşaflarının tekrar kullanımı özellikle beş yıldızlı 
oteller tarafından dünyanın pek çok ülkesinde 
uygulanmaktadır. Bu uygulama su ve elektrik 
tasarrufu sağlamakta, deterjan kullanımını azaltmakta 
ve malzemelerin kullanım ömrünü uzatmaktadır 
(Bowe, 2005; Blank, 1999; Deng ve Burnett, 2002; 
Erdoğan ve Barış, 2007; Öztürk, 2004).  

Otel işletmelerinin yeşil uygulamaları açısından 
önemli olan diğer bir bileşen de, katı atık yönetimidir. 
Otel işletmelerinde, atık miktarının azaltılmasına 
yönelik tedbirler arasında, bilgisayar çıktılarının ve 
benzeri artık kâğıtların müsvedde amacı ile 
kullanılması, kâğıt peçete yerine kumaş peçete 
kullanılması, eski havlu ve çarşaflardan temizlik bezi 
vb. amaçlarla yararlanılması bulunmaktadır. Ayrıca, 
geri dönüşümlü kağıt, cam, alüminyum, plastik, karton 
ve metal çöplerin, geri dönüşümü olmayan çöplerden 
ayrı toplanarak saklanması da yeşil otelcilik 

uygulamaları arasındadır (Tavmergen ve Özdemir, 
1999:21). Öte yandan, Hong Kong’taki otellerde 
yapılan bir araştırmada (Chan ve Wong, 2006), 
otellerde üretilen katı atık miktarının önemli bir 
bölümünü gazetelerin oluşturduğu tespit edilmiştir. 
Aynı araştırmada, otellerin enerji, su ve malzeme 
tüketimini azaltmaya ve bu yolla işletme maliyetlerini 
düşürmeye yönelik çevresel koruma aktivitelerinin 
müşteri bağlılığını ve işletmenin kamuoyundaki 
imajını geliştirebileceğini belirtilmektedir (Chan ve 
Wong, 2006). 

Zehirli madde içermeyen ve kokusuz temizlik 
malzemelerinin kullanımı da yeşil otelcilik 
uygulamaları açısından önemlidir. Kullanılan boya ve 
temizlik malzemelerinde zehirli katkı maddesi 
bulunmaması hem müşterilerin sağlığı, hem de otel 
çalışanlarının sağlığı için gereklidir (Tavmergen ve 
Özdemir, 1999: 21). 

Otel işletmelerinin çevreye duyarlı uygulamalarda 
bulunmaları çeşitli kuruluşlarca ödüllendirilmektedir. 
Türkiye’de bu ödüllerden en önemlisi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından verilen “çam simgesi” 
veya “çam ödülüdür”. Turizm Bakanlığı, 1992 
yılından bu yana çevreye duyarlı konaklama ve yeme 
içme işletmelerine “çam simgesi” vermektedir. Çam 
simgesi işletmenin çevreye duyarlılığını 
göstermektedir. Çam sayısı da duyarlılık derecesini 
ifade etmektedir (Bahar, 2003: 153). Ayrıca, Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre, 50 oda ve 
üzerinde odaya sahip otel işletmelerinin yürüteceği 
faaliyetlerle ilgili olarak bir ÇED raporu hazırlaması 
zorunludur (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008) 

3. Literatür Taraması 

Konu ile ilgili yazın incelendiğinde, bazıları doğrudan 
otel işletmelerindeki yeşil pazarlama uygulamaları 
olarak adlandırılmasa da, yeşil pazarlama kapsamında 
değerlendirilebilecek olan ve otel işletmelerinin 
çevresel uygulama ve politikalarını inceleyen çok 
sayıda çalışma mevcuttur. Ayrıca, otel müşterilerinin 
bu politika ve uygulamalar konusundaki tutumlarını 
ele alan bazı çalışmalar da bulunmaktadır. Söz konusu 
çalışmalar aşağıda incelenmektedir. 

Watkins (1994), tarafından Amerika’da yapılan 
araştırmada otel müşterilerinin otellerin yeşil 
uygulamalarına karşı tutumları ölçülmüştür. 489 otel 
müşterisi ile görüşülen çalışmada, otel müşterilerinin 
yaklaşık %70’i yeşil otellerde konaklamayı tercih 
edeceklerini belirtmiştir. Otel müşterilerinin %49’u 
çevresel strateji uygulamaya başlayacak otellerdeki 
oda fiyatlarının artacağına inanmamaktadır. 
Müşterilerin %74’ü kendilerini çevreye duyarlı 
müşteriler olarak görmektedir. Müşterilerin büyük bir 
çoğunluğu (%91) otellerin mümkün olduğunca enerji 
tasarruflu aydınlatma kullanması gerektiğini, %87’si 
ise müşteriler odalarında bulunmadığı zaman ışıkların 
kapalı olması gerektiğini belirtmiştir. Müşterilerin 
%86’sı otellerin müşteri kullanımı için geri dönüşüm 
kutusu bulundurması gerektiğine inanmaktadır. 
Müşterilerin %67’si özel istek olmadıkça bir geceden 
fazla konaklayacak olan müşterilerin yatak örtülerinin 
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günlük olarak değiştirilmemesi gerektiğini 
belirtmiştir. Müşterilerin %40’ı ise bir geceden fazla 
kalacak müşteriler için havluların sadece istek üzerine 
değiştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 
Müşterilerin %45’i banyolarda düşük akışlı duş 
başlıklarının kullanılmasına sıcak bakmamaktadır. 
Müşterilerin %28’i ise odalarda otomatik olarak 
çalışan musluklara karşıdır. 

Otel işletmelerinin yeşil uygulamaları ile ilgili bir 
araştırma (Knowles ve diğ., 1999) tarafından 
yapılmıştır. Londra’daki 42 otelin (28’i zincire bağlı, 
14’ü bağımsız otel) genel müdürleri üzerinde 
yürütülen araştırmada, genel müdürlerin %90’ından 
fazlası görev yaptıkları otellerin yerel ve genel çevre 
üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik önlem 
aldıklarını ifade ederken,  %65’i kaynak tüketiminin 
azaltılmasına yönelik adımlar attıklarını belirtmiştir. 
Buna örnek olarak da ilk sırada enerji tüketiminin 
azaltılması, ikinci sırada ise su tüketiminin azaltılması 
yönünde stratejiler geliştirdikleri saptanmıştır. Genel 
müdürlerin %64’ü kirlilik ve gazların azaltılmasına 
yönelik adımlar attıklarını vurgulamıştır. Yöneticilerin 
çoğunluğu, yeniden kullanılabilir kaynakların 
değerlendirilmesi ve geri dönüşümlü malzeme 
kullanımı konusunda olumlu görüş bildirmiştir. Bu 
malzemelerin kullanım sıralaması ise cam, kâğıt, 
metal, karton ve plastik şeklindedir. Genel müdürlerin 
%19’u otellerinin çevresel politikaya sahip olduklarını 
belirtmiş, ancak bu politikanın yazılı olmadığı ifade 
edilmiştir. Otel yöneticilerinin yarısı çevresel konulara 
ilişkin olarak müşterilerini bilgilendirmekte ve bu 
amaçla yatak odalarına bilgilendirme levhaları 
koymaktadır. Yine, otel yöneticilerinin %19’u 
çevresel gözden geçirme ya da denetim 
mekanizmasını kullandıklarını ifade ederken,  %17’si 
özellikle çevre dostu malzeme satın almak için 
tedarikçiler ile müzakere yapmaktadır. 

Brown (1996) tarafından İngiltere’deki büyük, orta ve 
küçük oteller üzerinde yapılan bir araştırmada, 
otellerin çevresel bir politikaya sahip olup olmadıkları 
incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 103 otel 
yöneticisinden 60’ı otellerinde çevresel politika 
olmadığını belirtmiş, 40’ı ise böyle bir politikaya 
sahip olduklarını ifade etmiştir. Çevresel politikaya 
sahip olan otellerin yöneticileri olmayan otel 
yöneticilerine göre daha fazla çevresel farkındalığa 
sahiptir. Çevresel politikaya sahip otellerin 
yöneticileri diğerlerine göre çevresel konuların daha 
önemli olduğunu ve çevresel konuların stratejik 
öneminin daha fazla olduğunu belirtmişlerdir.  

Enz ve Siguaw (1999), tarafından en fazla çevresel 
uygulamalarda bulunan Amerika’daki dört büyük otel 
işletmesi üzerinde bir araştırma yürütülmüştür. 
Araştırmada her bir otelin geri dönüşüm programları 
ve çevre odaklı faaliyetleri incelenmiştir. Araştırma 
sonucunda, her bir otelin çevre programlarını 
yürütmek için özel departmanları olduğu ve 
departman faaliyetlerinden, “çevresel program 
müdürü” veya “geri dönüşüm yöneticisi” olarak 
adlandırılan yöneticilerin sorumlu olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca, her otelde çöp miktarının 

azaltılması ve geri dönüşümle ilgilenen özel komiteler 
veya çalışan grupları bulunmaktadır. Her bir otel için 
çöp miktarının azaltılması, bunların geri dönüşüme 
gönderilmesi veya yeniden kullanılması son derece 
önemlidir. Bu nedenle, farklı renklerde çöp kutuları 
kullanılarak çöpler ayrıştırılmakta ve geri dönüşüme 
gönderilmektedir. Ayrıca, balyalama makinesinde 
çöpler balyalanarak atık miktarı azaltılmaktadır. 
Yeniden kullanılabilir olan atıklar 
değerlendirilmektedir. Örneğin; kırılan porselenler 
mozaik olarak kullanılmaktadır. Mutfak çöpleri gübre 
haline getirilerek otellerin organik tarım bahçelerinde 
kullanılmaktadır. Her bir otelde enerji tasarrufu 
sağlanması için son derece ciddi çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu kapsamda, aydınlatmada tasarruf 
sağlayan ve uzun ömürlü ampuller kullanılmakta, 
sulama sistemlerinde zamanlayıcılar bulunmaktadır. 
Ayrıca,  ısı kaybını önlemek için tüm kapılar izole 
edilmiş ve buharlaşmayı önlemek için sulama 
sistemleri yer üstünden yeraltına alınmıştır. Bu 
otellerde, kaynakları korumak için köpük yerine cam, 
plastik yerine kâğıt, kâğıt peçete yerine bez peçete 
kullanımı teşvik edilmektedir. Yiyecek- içecek 
bölümleri alkolsüz içecekleri şişe veya teneke kutular 
yerine çeşmelerden ikram etmektedir. Ayrıca, sulu 
kimyasallar tek kullanımlık variller yerine, yeniden 
kullanılabilir büyük hacimli tanklarda 
depolanmaktadır. Her bir otelde çevresel programlarla 
ilgili tüm çalışanlara ve müşterilere bilgiler verilmekte 
ve müşteriler aktif olarak çevre programlarına dahil 
edilmektedir. Örneğin; her bir müşteri odasına dört 
farklı çöp kutusu bırakılmakta ve bu kutular çöpün 
cinsine göre etiketlenmektedir (teneke kutu, cam, 
kâğıt ve diğer) ve bu sayede çöplerin ayrıştırılması 
müşteriler tarafından yapılmaktadır. Otel yöneticileri, 
çevresel programları ilk başta oldukça maliyetli ifade 
etmişlerdir. Ancak, otel yöneticileri en fazla bir yıl 
içinde yeşil uygulamalardan tasarruf sağlamaya ve ek 
gelir elde etmeye başladıklarını belirtmişlerdir. 
Örneğin; otellerden biri uyguladığı çevre 
programından dolayı, 10 ay içinde 10000 dolar 
tasarruf sağlamıştır. Ayrıca, karton çöplerin satışından 
ek gelir elde etmiştir (Enz ve Siguaw, 1999).  

Yeşil uygulamalara karşı hem otel yöneticilerinin hem 
de turistlerin algılamalarının değerlendirildiği bir 
araştırmada (Bohdanowicz, 2003), 610 Avrupalı otel 
yöneticisi ve 141 İskandinavyalı otel müşterisi ile 
görüşülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; hem otel 
yöneticileri hem de otel müşterileri çevreyi sektörün 
gelişmesinde ve başarısında önemli bir faktör olarak 
algılamaktadır. Otel yöneticileri belirli bir çevre 
bilincine sahiptir ve çevresel sorumluluk için 
alınabilecek tedbirlerin genellikle farkındadır. 
Çevresel uygulamaların müşteri konforu ve tatminini 
olumsuz etkileyebileceği endişesi çok sayıda yönetici 
tarafından paylaşılmakla birlikte, müşterilerin 
%75’inden fazlası bu tür uygulamaları desteklediğini 
belirtmektedir. Ayrıca, müşterilerin yaklaşık %25’i 
eko-etiketli bir otelde konaklamak için daha fazla 
ödeme yapabileceğini ifade etmiştir. Otel 
yöneticilerinin %70’i enerji ve su kaynaklarının 
korunması ve atık yönetimi konularında tedbirler 
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aldıklarını belirtmiştir. İşletme maliyetlerinin önemli 
ölçüde düşme olasılığı ve açık ve sürekli müşteri 
talebi otel yöneticilerini muhtemelen daha fazla 
çevresel sorumluluk alma konusunda harekete 
geçirmektedir (Bohdanowicz, 2003). Benzer bir 
çalışma, Manaktola ve Jauhari (2007) tarafından 
Hindistan’da yapılmıştır. Araştırmada otel 
müşterilerinin, otellerin yeşil uygulamalarına karşı 
tutumları incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 
müşterilerin oteller tarafından gerçekleştirilen çevre 
dostu uygulamaları konusunda bilinçli (farkında) 
oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, müşterilerin, hizmet 
kalitesinden fedakârlık etmeden yeşil uygulamaları 
benimseyen otel işletmelerini destekledikleri 
saptanmıştır. Ancak, müşteriler yeşil uygulamalarda 
bulunan işletmeleri tercih edeceklerini belirtmekle 
birlikte, yeşil hizmetlerden faydalanmaları karşılığında 
fazladan bir ücret ödeme konusunda istekli değildirler 
(Manaktola ve Jauhari, 2007). 

Bohdanowicz (2005) tarafından yapılan bir 
araştırmada, İsveç’te faaliyet gösteren otellerin 
yöneticilerinden yarısından fazlasının (%57) işletme 
planlarına bir çevresel politika ifadesi ekledikleri, 
Polonya’da ise bu oranın yalnızca %4 olduğu 
belirlenmiştir. Benzer bir çalışma da Kirk (1998) 
tarafından yapılmıştır. Edinburg’taki otellerin 
yöneticilerine yönelik olarak posta yoluyla yapılan 
araştırmada, yazılı bir çevre politikası olan konaklama 
işletmesi sayısı oldukça düşük çıkmıştır. Otellerin 
büyüklüğü, sahiplik durumu ve sınıfı bu durumu 
değiştirmemektedir. Ancak, bu politikaya sahip olan 
otellerin yöneticileri bu sahipliğin özellikle finansal 
açıdan ve pazarlama açısından çok önemli ticari 
faydalar sağladığını belirtmişlerdir. Öte yandan, bu 
otellerdeki yöneticilerin çevre korumaya karşı olumlu 
tutum sergiledikleri ortaya çıkmıştır.  

Mensah (2006) tarafından Gana’daki otellerde 
gerçekleştirilen bir araştırmada 52 otel yöneticisine 
yönelik ankete dayalı bir uygulama yapılmıştır. Büyük 
ölçekli otellerin (üç yıldızlıdan beş yıldızlıya doğru 
ilerlendikçe) çevre yönetimi politikalarını benimseme 
ve uygulama bakımından öncü oldukları ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca, otel işletmelerinin sahip olduğu bu 
politikaların güvenli, temiz ve sağlıklı bir çevre 
sağlamaya yönlendirildiği belirtilmektedir. 

Erdoğan ve Barış (2007) Ankara’daki otellerin yeşil 
uygulamalarının tespiti üzerine bir araştırma 
gerçekleştirmişlerdir. Araştırmaya 16’sı üç yıldızlı, 
17’si dört yıldızlı ve 7’si beş yıldızlı olan toplam 40 
otel yöneticisi katılmıştır. Araştırma sonunda, otellerin 
yaklaşık %63’ünün yazılı çevresel politikası, programı 
ve çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Otellerin yaklaşık 
%77’sinin çevre korumadan sorumlu personeli de 
yoktur. Otellerin büyük bir çoğunluğu (%90) çevre 
korumayla ilgili herhangi bir ödül almamıştır. Otel 
yöneticileri ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı ile 
ilgili yeterince bilgi sahibi değildir. Otellerin 
%90’ında çöp muhafaza odası bulunmakta ve 
%92’sinde çöpler belediye tarafından günlük olarak 
toplanmaktadır. Otel yöneticilerinin yarısından fazlası 

atıkları sınıflandırarak geri dönüşüm yapmanın 
işletme maliyetlerini kısmen ya da önemli ölçüde 
düşüreceğine inanmaktadır ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Çam Ödülü 
hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Ayrıca, 
araştırma sonucunda, otel işletmelerinin çevre dostu 
satın alma politikasında temel gereklilikleri yerine 
getiremediklerini ortaya çıkmıştır (Erdoğan ve Barış, 
2007). 

Otel işletmelerinin yeşil uygulamaları sayesinde 
işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılmakta, hizmet 
üretimi ve sunumunda etkinlik sağlanmakta, yeni 
pazarlama fırsatları geliştirilebilmektedir. Bu nedenle, 
yeşil pazarlamanın Nevşehir bölgesindeki otel 
işletmelerinde ne düzeyde uygulandığı çalışmanın 
esasını teşkil etmektedir.  

4. Araştırmanın Amacı  

Çevre ile iç içe faaliyet gösteren otel işletmeleri için 
Yeşil Pazarlama ile ilgili uygulamalar son derece 
önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Nevşehir 
bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin Yeşil 
Pazarlama uygulamalarının tespit edilmesidir.  

5. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 
formu oluşturulurken önemli ölçüde Erdoğan ve Barış 
(2007) tarafından geliştirilen anket formundan 
yararlanılmıştır. Bunun yanında, Gil vd. (2001) ve 
Manaktola ve Jauhari (2007) tarafından yapılan 
çalışmalarından da yararlanılmıştır. Ayrıca, otel 
işletmelerinin çevresel uygulamalarından yola 
çıkılarak anket formuna yeni sorular eklenerek ankete 
son şekli verilmiştir.  

Hazırlanan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. 
İlk bölümde, yeşil pazarlama uygulamaları ile ilgili 
genel sorular yer almaktadır. İkinci bölümde 
otellerdeki yeşil pazarlama uygulamalarını ve bunun 
uygulanma düzeyini tespit etmeye yönelik 27 ifade 
bulunmaktadır. Otel yöneticilerinden bu 27 ifadeyi, 
beş aralıklı ölçeğe göre (5= çok, 4= yeterli, 3= orta, 2= 
yetersiz, 1= hiç) göre değerlendirmeleri istenmiştir. 
Anketin son bölümünde ise otellere ilişkin genel 
sorular yer almaktadır.  

Araştırmanın evrenini Nevşehir Bölgesindeki otel 
işletmeleri oluşturmaktadır. Anket uygulanacak otel 
işletmeleri Nevşehir İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nden alınan bir liste yardımıyla yargısal 
örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Buna göre, 
Nevşehir Merkez, Ürgüp, Avanos, Kozaklı ilçeleri ile 
Ortahisar, Mustafapaşa, Kaymaklı, Göreme ve 
Uçhisar kasabalarında bulunan turizm işletme belgeli 
tüm 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri araştırma 
kapsamına alınmıştır (21 otel). Ancak, anket 
uygulaması için aynı gruba bağlı iki otelden izin 
alınamamıştır. Bu nedenle, bu iki otel dışında kalan 
toplam 19 otelin yöneticisine anket uygulanmıştır. 
Anket uygulaması sonucunda 16 anket (% 84) 
kullanılabilir şekilde geri dönmüştür.  
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Araştırma ile ilgili olarak öncelikle coğrafi bir 
sınırlama daha sonra da işletme türü ile ilgili bir 
sınırlama söz konusudur. Uygulamanın zaman ve 
parasal olarak maliyetinin yüksek olmasından dolayı, 
araştırma kapsamına sadece Nevşehir bölgesindeki 3, 
4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri dahil edilmiştir. Bu 
nedenle, araştırmanın sonuçları yalnızca temsil ettiği 
örnek için geçerli olup, genellenmesi söz konusu 
değildir. Ayrıca, ankette yer alan soru ve ifadeler 
yalnızca hizmet üretim ve sunum sürecindeki 
uygulamaları kapsamaktadır. Bununla birlikte, 
fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurmaya ilişkin yeşil 
pazarlama uygulamaları da bulunmaktadır. Ancak, 
çalışmada sadece hizmet üretim ve sunum sürecindeki 
uygulamalar esas alınmıştır. 

Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında tasnif ve 
analiz edilmiştir. Analizlerde aritmetik ortalama, 
standart sapma, crosstabs gibi analizlerden 
yararlanılmıştır. Kodlanarak bilgisayara girilen veriler, 
gerekli analizler yapılarak tablolar haline 
dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır.  

6. Araştırmanın Bulguları 

Tablo 1’de araştırmaya katılan otel işletmelerinin 
genel özellikleri yer almaktadır.  

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Otel İşletmelerinin 
Genel Özellikleri 

Yıldız Sayısı Frekans Yüzde 
(%) 

3 yıldızlı  2 12,5 

4 yıldızlı 10 62,5 

5 yıldızlı 4 25 

Toplam  16 100 
   
Faaliyet Dönemi   
Tüm yıl 11 68,8 

Sezonluk  5 31,3 

Toplam  16 100 

Tablo 1’e göre otellerin çoğunluğu (% 62,5) dört 
yıldızlıdır. Otellerin % 25’i beş yıldızlı ve % 12,5’i üç 
yıldızlıdır. Tablo’da görüldüğü üzere araştırmaya 
katılan otellerin üçte ikisi (%68,8) tüm yıl faaliyet 
gösterirken, %31,3’ü sezonluk çalışmaktadır. 

Tablo 2: Anketi Yanıtlayan Yöneticinin Görevi 

Görevi Frekans Yüzde 
(%) 

Genel Müdür 3 18,8 
Önbüro Müdürü 5 31,3 
Muhase Müdürü 3 18,8 
Satış ve Pazarlama Müdürü 2 12,5 
İşletme Müdürü 1 6,3 
Kat Hizmetleri Müdürü 1 6,3 
İnsan Kaynakları Müdürü 1 6,3 
Toplam 16 100 

Tablo 2’de anketi yanıtlayan yöneticilerin görev 
dağılımı verilmiştir. Tablo’ya göre yöneticilerin 
%31,3’ü ön büro müdürüdür. Genel müdür ile 
muhasebe müdürlerinin oranı %18,8 ile birbirine 
eşittir. Anketi yanıtlayan yöneticilerin %12,5’i ise 
satış ve pazarlama müdürüdür. 

Tablo 3: Araştırmaya katılan otellerin çevre 
korumaya yönelik genel değerlendirmeleri 

Çevre korumadan 
sorumlu personel Frekans Yüzde 

(%) 
Var 9 56, 3 
Yok 7 43, 8 
Toplam  16 100 
   
Çevre kuruluşu veya sertifika programına 
üyelik 
Evet 0 0 
Hayır 16 100 
   
Çevre ödülü   
Var  2 12,5 
Yok  14 87,5 
Toplam  16 100 
Rekabet Üstünlüğüne Etkisi 
Hiç Etkisi Olmaz 0 0 
Biraz Etkisi Olur 9 56,3 

Çok Etkisi Olur 5 31,3 

Fikrim Yok 2 12,5 
Toplam 16 100 

Tablo 3’te araştırmaya katılan otel işletme 
yöneticilerinin çevre koruma faaliyetlerine ilişkin 
genel değerlendirmeleri yer almaktadır. Tablo’ya göre 
araştırmaya katılan otellerin %56,3’ünde çevre 
koruma faaliyetlerinden sorumlu personel 
bulunmaktadır. Beş yıldızlı otellerin tamamında çevre 
koruma faaliyetlerinden sorumlu personel bulunurken, 
dört yıldızlı otellerin sadece 5’inde söz konusu 
personel istihdam edilmektedir. Üç yıldızlı otellerin 
hiçbirinde çevre korumadan sorumlu personel 
bulunmamaktadır. Bu durum, dört ve beş yıldızlı 
otellerde çevre koruma faaliyetlerinin daha ciddi ele 
alındığı şeklinde yorumlanabilir.  

Tablo 3’den de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan 
otel işletmelerinin hiçbirinin bir çevre koruma 
kuruluşu veya sertifika programına üyeliği 
bulunmamaktadır. Söz konusu otellerden yalnızca iki 
tanesinin çevre ile ilgili ödülü (TEMA Vakfı) 
bulunmaktadır. Tablo 3’te ayrıca yöneticilerin çevre 
koruma faaliyetlerinin pazarlamada rekabet üstünlüğü 
yaratıp yaratmayacağına ilişkin değerlendirmeleri yer 
almaktadır. Buna göre, yöneticilerin yarısından fazlası 
(% 56,3) bu faaliyetlerin pazarlamada çok az rekabet 
üstünlüğü sağlayacağını ifade etmiştir. Yöneticilerin 
% 31,3’ü ise çevre koruma faaliyetlerinin çok fazla 
rekabet üstünlüğü yaratacağını belirtmiştir. 
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Tablo 4: Otellerin Yazılı Çevre Politikası, 
Programı veya ÇED Raporu Sahipliğine Göre 
Dağılımı 

 Frekans % 
Yazılı Çevre 
Politikası 4 57,1 

Yazılı Çevre 
Programı 0 0 

ÇED Raporu 3 42,9 

Toplam 7 100 

 

Tablo 4’de otellerin yazılı çevre politika, çevre 
programı ve ÇED Raporu olup olmamasına göre 
dağılımı görülmektedir. Tablo’ya göre otellerin sadece 
4’nün yazılı çevre politikası bulunmaktadır. Bu 
otellerin üç tanesi dört yıldızlı ve bir tanesi de beş 
yıldızlıdır. Daha önce ifade edildiği üzere, Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, 50 ve 
üzerinde odaya sahip otel işletmelerinin ÇED raporu 
hazırlaması zorunludur. Ancak, Tablo’ya bakıldığında, 
yalnızca üç otelin böyle bir rapora sahip olduğu 
görülmektedir. Erdoğan ve Barış (2007) tarafından 
Ankara’daki oteller üzerine yapılan araştırmada da, 
otellerin çoğunluğunun yazılı çevresel politikası, 
programı ve çevresel etki değerlendirme (ÇED) 
raporunun bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 5: Otel İşletmelerinin Katı Atık Yönetimi İle 
İlgili Değerlendirmeleri  

Katı atıkların 
ayrıştırılması Frekans Yüzde 

(%) 
Evet 3 18,8 
Hayır 2 12,5 
Kısmen 11 68,8 
Toplam 16 100 
   

Atık ayrıştırmanın maliyetlere etkisi 

Önemli ölçüde düşürür 4 25 
Kısmen düşürür 9 56,3 
Bir etkisi olmaz 2 12,5 
Kısmen artırır 1 6,3 
Önemli ölçüde artırır 0 0 
Toplam  16 100 

Tablo 5’te yöneticilerin katı atık yönetimi ile ilgili 
değerlendirmeleri yer almaktadır. Tablo’ya göre, 
yöneticilerin %68,8’i atıkları tiplerine göre kısmen 
ayrıştırdıklarını ifade ederken, % 18,8’i tamamen 
ayrıştırdıklarını belirtmiştir. Öte yandan, yöneticilerin 
% 56,3’ü bu ayrıştırmanın işletme maliyetlerini 
kısmen düşüreceğini, %25’i ise önemli ölçüde 
düşüreceğini belirtmiştir.  Yine Erdoğan ve Barış 
(2007) tarafından yapılan araştırmada, otel 
yöneticilerinin yarısından fazlası atıkları 
sınıflandırarak geri dönüşüm yapmanın işletme 
maliyetlerini kısmen ya da önemli ölçüde 
düşüreceğine inanmaktadır. 

 

Tablo 6: Otellerde katı atık tiplerinin yoğunluk derecelerine göre dağılımı 

 Yoğunluk Derecesi 
Çok az + Az Orta Fazla + Çok fazla Katı atık tipi F % F % F % 

Plastik 5 35,7 6 42,9 3 21,4 
Metal  10 83,3 1 8,3 1 8,3 
Cam  9 69,2 1 7,7 3 23,1 
Kağıt 4 28,6 5 35,7 5 35,7 
Yiyecek atıkları 5 35,7 5 35,7 4 28,6 

 

Tablo 6’da otellerde katı atık tiplerinin yoğunluk 
derecelerine göre dağılımı verilmiştir. Tablo’ya göre 
otellerdeki atık tipleri sıralamasında kâğıt ve yiyecek 
atıkları ilk iki sırada yer almaktadır. Cam ve plastik 
atıkları üçüncü ve dördüncü sırada yer alırken, 
otellerde fazla yoğunluk göstermeyen metal atıklar 
son sırada bulunmaktadır. Knowles ve diğ., (1999) 
tarafından yapılan araştırmada ise bu malzemelerin 
yoğunluk sıralaması, cam, kâğıt, metal, karton ve 
plastik olarak belirlenmiştir. 

Tablo 7’de otel yöneticilerinin yeşil pazarlama 
uygulamalarına ve uygulanma düzeylerine ilişkin 
değerlendirmeleri yer almaktadır. Yapılan güvenilirlik 
analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha Katsayısı 

(α) =0,79 çıkmıştır. Bu sonuç, ölçme aracının 
güvenilir olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak, bir madde 
(madde 2) güvenirlilik katsayısı 0.25’ten küçük 
olduğu için analizlerden çıkarılmıştır. Yüksek 
güvenilirlik ve iç tutarlık ölçeğin geçerliliğinin ön 
şartı olmakla birlikte yeterli değildir. Geçerlilik için 
temel kriter içerik geçerliliğidir. İçerik geçerliliği için 
kullanılan en yaygın yöntem ise konuyla ilgili uzman 
kişilerin görüşlerinin alınmasıdır (Baş, 2005). Bu 
araştırmada da ölçeğin geçerliliği için, konuda uzman 
akademisyenler ile görüşülmüş ve içerik geçerliliği 
elde edilmiştir. Öte yandan, ölçek maddelerine verilen 
yanıtların genel ortalaması 3,50 çıkmıştır. Bu nedenle, 
Nevşehir bölgesindeki üç, dört ve beş yıldızlı otellerin 
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yeşil pazarlama uygulamalarının yeterli düzeyde 
olmadığı (orta düzeyde) şeklinde genel bir 
değerlendirme yapılabilir. Tablo 7’ye ilişkin bulguları 
daha ayrıntılı şekilde aşağıdaki gibi özetlemek 
mümkündür: 

• Yöneticilerin büyük bir oranı (yaklaşık %80’i) 
otellerdeki tehlikeli atıkların “yeterli” ve “çok 
yeterli” düzeyde ayrı biriktirildiğini ifade 
etmiştir.  

 
Tablo 7: Otel yöneticilerinin yeşil pazarlama uygulamalarını ve uygulanma düzeyini değerlendirmeleri 

 Seçenekler 
 Hiç Yetersiz Orta Yeterli Çok 
 F1 %2 F1 %2 F1 %2 F1 %2 F1 %2 

Otelimizde personele çevre eğitimi 
verilmektedir  1 6,3 6 37,5 5 31,3 4 25 0 0 

Çevresel uygulamaların sağladığı tasarruf ve 
neden olduğu maliyetler otel bütçesinde 
belirtilir.3 

5 31,3 5 31,3 4 25 1 6,3 1 6,3 

ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı hakkında 
bilgiye sahibiz 4 26,7 6 40 3 20 2 13,3 0 0 

Kültür ve Turizm B. Çam Ödülü Projesi 
hakkında bilgiye sahibiz 5 31,3 6 37,5 4 25 1 6,3 0 0 

Çevre koruma ile ilgili toplantılara katılırız 1 6,3 4 25 7 43,8 4 25 0 0 
Sigara kullanımına yönelik düzenlemelerimiz 
vardır 1 6,7 1 6,7 3 20 5 33,3 5 33,3 

Yeşil uygulamalarla ilgili görsel iletişime 
sahibiz 2 12,5 1 6,3 4 25 8 50 1 6,3 

Otelimizde çevre dostu ürünler kullanırız 
(organik tarım ürünleri, geri dönüşümlü 
ürünler vb.) 

1 6,3 3 18,8 6 37,5 5 31,3 1 6,3 

Otelimizde tehlikeli atıklar ayrı 
biriktirilmektedir 0 0 1 6,7 2 13,3 8 53,3 4 26,7 

Otelimizde atık yağlar değerlendirilmektedir 2 12,5 1 6,3 1 6,3 5 31,3 7 43,8 
Otelimizde kalan yiyecekler yeniden 
değerlendiriliyor 2 12,5 2 12,5 7 43,8 4 25 1 6,3 

Otel olarak geri kazanım firmaları ile işbirliği 
içinde çalışmaktayız 6 37,5 4 25 0 0 6 37,5 0 0 

Satın almada malzemelerin geri dönüşebilir 
(yeniden kullanılabilir, yeniden 
değerlendirilebilir) özelliğine dikkat 
edilmektedir 

1 6,3 4 25 6 37,5 3 18,8 2 12,5 

Tek kullanımlık malzemeler (plastik bardak, 
tabak v.b.) satın alınmamaktadır 1 6,3 1 6,3 2 12,5 7 43,8 5 31,3 

Enerji tüketimi düşük ekipmanlar satın 
alınmaktadır (duş başlıkları, ampuller vb.) 0 0 1 6,3 1 6,3 6 37,5 8 50 

Çevreye daha az zarar veren temizlik 
maddeleri satın alınmaktadır 2 12,5 1 6,3 2 12,5 5 31,3 6 37,5 

Otelimizde atık sular arıtılıp dış ortama deşarj 
edilmektedir 4 26,7 1 6,7 4 26,7 3 20 3 20 

Otelimizde atık sular arıtılıp bahçe 
sulamasında kullanılmaktadır 5 33,3 2 13,3 5 33,3 2 13,3 1 6,7 

Odalarda elektrik tasarrufu için enerji saver 
sistemi kullanılıyor 4 25 1 6,3 1 6,3 2 12,5 7 50 

Odalarda enerji tasarrufu sağlayan ampuller 
kullanılmaktadır 1 6,3 0 0 1 6,3 4 25 10 62,5 

Sürekli kullanılmayan alanların 
aydınlatılmasında tasarruf için sensor veya 
zamanlayıcı kullanılmaktadır  

1 6,3 0 0 2 12,5 3 18,8 10 62,5 

Otelimizde güneş enerjisi kullanılmaktadır 8 50 2 12,5 3 18,8 0 0 3 18,8 
Havlu ve çarşaf değişiminde müşteri isteği 
dikkate alınmaktadır 2 12,5 1 6,3 2 12,5 2 12,5 9 56,3 

Tuvalet ve banyolarda az su harcayan sifon ve 
duş başlıkları kullanılmaktadır 1 6,3 0 0 8 50 2 12,5 5 31,3 

Çamaşırhanede su ve elektrik tasarrufu 
sağlayan yıkama ve kurutma makineleri 
kullanılmaktadır  

1 6,3 2 12,5 6 37,5 2 12,5 5 31,3 

Çamaşırhanede çamaşırlar kirlilik derecelerine 
göre ayrılmaktadır 2 12,5 1 6,3 3 18,8 3 18,8 7 43,8 

Personele temizlik malzemelerinin 
kullanımıyla ilgili bilgi verilmektedir 1 6,3 0 0 2 12,5 5 31,3 8 50 

1. Ölçek: 1= hiç, 2= yetersiz, 3= orta, 4= yeterli, 5= çok yeterli 
2. Cevap vermeyenlerin çıkarıldığı düzeltilmiş (geçerli) yüzde 
3. Bu madde güvenilirlik katsayısı düşük (< 0.25) olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. 
4. Güvenilirlik Katsayısı α= 0,79 
5. Genel ortalama=3,50 ve Std. Sapma= 0,69 
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• Yöneticilerin yaklaşık %60’ı otellerdeki yeşil 
uygulamalar ile ilgili olarak müşterilerle 
“yeterli” ve “çok yeterli” düzeyde iletişime 
sahip olduklarını belirtmiştir.  

• Yöneticilerin yaklaşık %88’i enerji tüketimi 
düşük ekipmanların satın alınması ve odalarda 
enerji tasarruflu ampuller kullanılması 
konularına ilişkin sorulara “yeterli” ve “çok 
yeterli” şeklinde yanıt vermişlerdir. 

• Sürekli kullanılmayan alanların 
aydınlatılmasında tasarruf amacıyla sensor ya 
da zamanlayıcı kullanılması, yöneticilerin çok 
büyük bir oranı (yaklaşık %82) tarafından 
“yeterli” ve “çok yeterli” görülen bir diğer 
uygulamadır. 

• Yöneticilerin %73’ü havlu ve çarşaf 
değişiminde müşteri isteğinin yeterince dikkate 
alındığını düşünmektedir. 

• Yöneticilerin %70’inden fazlası görev 
yaptıkları otellerde sigara kullanımına ilişkin 
düzenlemelerin yeterli olduğunu belirtmiştir. 
Şüphesiz, bu düzenlemenin yapılmasında yakın 
geçmişte uygulamaya konulan ve belirli 
alanlarda sigara içme yasağı getiren 
yönetmeliğin önemli etkisi vardır. 

• Yöneticilerden alınan bilgilere göre, otellerin 
çamaşırhanelerinde çamaşırlar kirlilik 
derecelerine göre ayrılmakta ve ilgili personele 
temizlik malzemelerinin kullanımı konusunda 
yeterli bilgi verilmektedir. Çünkü çamaşırların 
kirlilik derecelerine göre ayrılması sorusuna 
yöneticilerin yaklaşık %64’ü, personelin 
temizlik malzemelerinin kullanımı konusunda 
bilgilendirilmesi sorusuna ise yaklaşık %81'i 
“yeterli” ve “çok yeterli” şeklinde yanıt 
vermiştir.        

• Otellerin yaklaşık %38’inin geri kazanım 
firmalarıyla hiçbir etkileşimi olmadığı, 
%25’inin ise bu firmalar ile yeterince işbirliği 
içinde olmadığı anlaşılmaktadır. 

• Yöneticilerin önemli bir kısmı hem ISO 14001 
Çevre Yönetim Standardı hem de Çam Ödülü 
hakkında hiç ya da yeterli düzeyde bilgiye 
sahip değildir. Çünkü bu iki konuya yönelik 
sorulara yöneticilerin %60’ından fazlası “hiç” 
ve “yetersiz” şeklinde yanıt vermiştir. Bu 
sonuç, Erdoğan ve Barış (2007) tarafından 
yapılan araştırma sonuçlarını desteklemektedir. 

• Yöneticilerin yalnızca %31’i görev yaptıkları 
otellerde personele çevre konusunda yeterli 
eğitim verildiğini ifade etmiştir. Buna karşın, 
yöneticilerin yaklaşık %38’i çevre konusunda 
personele verilen eğitimleri yetersiz 
bulmaktadır. Yine aynı oranda yönetici çevre 
koruma ile ilgili toplantılara yeterli düzeyde 
iştirak etmediklerini belirtmiştir. 

• Yöneticilerin yaklaşık %47’si atık suların 
yeniden değerlendirilmesinin yetersiz olduğunu 
belirtmiştir. Güneş enerjisinden yararlanma 
konusu da yöneticilerin %63’ü tarafından 
yetersiz görülen bir diğer uygulamadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Artan çevresel sorunlar başta olmak üzere çalışmada 
yer verilen diğer faktörler (tüketici baskısı, 
işletmelerin rekabet avantajı elde etme isteği, devletin 
artan düzenlemeleri gibi) nedeniyle otelcilik sektörü 
geçmiş yıllara göre daha çevreye duyarlı olmaya 
yönelmiştir. Bu duyarlılık çevresel pazarlama, 
sürdürülebilir pazarlama gibi çeşitli kavramlar ile aynı 
anlamda kullanılan yeşil pazarlama yaklaşımının otel 
işletmeleri tarafından artan bir şekilde benimsenmeye 
başlamasına neden olmuştur. Birçok otel işletmesi bu 
yaklaşıma uygun politika ve uygulamaları hayata 
geçirmiştir.     

Nevşehir’deki üç, dört ve beş yıldızlı otellerdeki yeşil 
pazarlama uygulamalarının tespitine yönelik bu 
araştırma sonucunda bölgedeki otel işletmelerinin bazı 
önemli eksiklikleri olduğu saptanmıştır. Ancak, otel 
işletmelerinin aynı zamanda dünyadaki pek çok otel 
işletmesi tarafından yaygın bir şekilde yapılan 
uygulamaları başarıyla devam ettirdikleri 
belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki otellerin yeşil 
pazarlama uygulamaları bakımından en dikkat çekici 
eksik yönleri ve bazı başarılı uygulamaları aşağıda ana 
hatlarıyla ele alınmaktadır.  

Bölgede herhangi bir çevre kuruluşu veya sertifika 
programına üye olan otel işletmesi bulunmamakta ve 
çevre konusunda ödül alan yalnızca iki otel 
bulunmaktadır. Otellerin hiçbirinin yazılı çevre 
programı olmaması, yalnızca dördünün yazılı çevre 
politikasına sahip olması dikkat çekmektedir. Daha 
dikkat çekici bir husus; Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’ne göre, 50 ve üzerinde odaya sahip otel 
işletmelerinin ÇED raporu hazırlaması zorunlu 
olmasına rağmen, yalnızca üç otel işletmesinin böyle 
bir rapora sahip olmasıdır. 

Otel yöneticilerinin, görev yaptıkları otellerdeki yeşil 
pazarlama uygulamalarının düzeyine ilişkin 
değerlendirmelerinin 26 farklı konu bazında 
incelenmesi sonucunda özellikle şu konularda 
eksiklikler olduğu tespit edilmiştir: Öncelikle, 
otellerin yeşil pazarlama uygulamalarının orta 
düzeyde olduğunu belirtmek gerekir. Bunun yanında, 
otellerin geri kazanım firmalarıyla yeterince işbirliği 
içinde olmadıkları, ISO 14001 Çevre Yönetim 
Standardı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından 
verilen Çam Ödülü hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları belirlenmiştir.  Ayrıca, atık suların 
yeniden değerlendirilmesi ve güneş enerjisinden 
yararlanılması yöneticiler tarafından yetersiz görülen 
diğer uygulamalardır. 

Otellerdeki katı atıklar önemli ölçüde ayrıştırılmakta 
ve tehlikeli atıklar ayrı biriktirilmektedir. Otellerde 
enerji tüketimi düşük ekipmanların satın alınması ve 
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odalarda enerji tasarruflu ampuller kullanılması 
konularında gereken hassasiyet gösterilmektedir. 
Sürekli kullanılmayan alanların aydınlatılmasında 
tasarruf amacıyla sensor ya da zamanlayıcı 
kullanılması yaygın bir uygulama olarak dikkat 
çekmektedir. Havlu ve çarşaf değişiminde müşteri 
isteğinin dikkate alındığı anlaşılmaktadır. Otellerde 
sigara kullanımına ilişkin düzenlemelerin yeterli 
olduğu belirlenmiştir. Son olarak da, çamaşırlar 
kirlilik derecelerine göre ayrılmakta ve ilgili personele 
temizlik malzemelerinin kullanımı konusunda yeterli 
bilgi verilmektedir.  

Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde sunulabilecek 
önerilere gelince, öncelikle otellerin yeşil pazarlama 
uygulamalarında önemli eksiklikler görülen konulara 
yoğunlaşmaları ve gereken tedbirleri almaları gerekir. 
Bu kapsamda, otellerin geri kazanım firmalarıyla 
işbirliğine gitmeleri, ISO 14001 Çevre Yönetim 
Standardı ve Çam Ödülü hakkında yeterli bilgi 
edinerek, bu iki konudaki gereklilikleri yerine 
getirmeleri ilk akla gelen tedbirlerdir. Otellerin yeşil 
uygulamalarla ilgili yeterli görsel iletişime sahip 
olmaları, ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı, Çam 
Ödülü ve çevre korumaya yönelik diğer 
uygulamalarını hedef kitleye etkili bir şekilde 
duyurabilmelerinin yolunu açmaktadır. Bu da, 
otellerin potansiyel müşterilerce daha fazla tercih 
edilmelerini sağlayabilir. Zira otel müşterilerinin yeşil 
uygulamaları benimseyen otel işletmelerini geçmiş 
yıllara göre daha fazla tercih etme eğiliminde 
oldukları bilinmektedir.   

Otel işletmeleri tarafından, Erdoğan ve Barış’ın (2007) 
da dikkat çektiği genel bir çevresel sorumluluk 
anlayışının benimsenmesi, çevresel plan, politika ve 
eylemlerin uygulamaya konulması, enerji ve su 
tüketiminin azaltılması, katı atıkların minimize 
edilmesi, kapsamlı bir çevre koruma politikasının 
benimsenerek uygulamaya geçirilmesi ve çevre 
korumaya yönelik etkili yasal düzenlemeler yapılması 
yeşil pazarlama yaklaşımının başarısı için oldukça 
önemlidir. Bu noktada, birçok konuda olduğu gibi 
yasal boşluk ve yetersizlikler olduğunu belirtmek 
gerekir. Yapılan yasal düzenlemeler oldukça faydalı 
olmakla birlikte, hem ilgili kesimlerin yeterince bilgi 
sahibi olmaması hem de gerekli denetimin 
yapılmaması nedeniyle işlerlik kazanamamakta, kâğıt 
üzerinde kalmaktadır. Araştırma kapsamındaki 
otellerin, ilgili Yönetmelik gereğince hazırlamak 
zorunda oldukları ÇED raporuna sahip olmamaları 
bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Yasal 
düzenlemeler dışında, Emeksiz (2007) tarafından da 
vurgulanan sektörün çevresel duyarlılık algılamasının 
geliştirilmesi, farkındalığının arttırılması, doğru eylem 
ve uygulamalara yönlendirilmesi için anlayış 
değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu anlayış değişikliği 
şüphesiz kamu yönetimi ve özel sektör, yerel 
yönetimler, toplum ve eğitim kurumlarını da 
kapsamalıdır.    

Sonuç olarak, Nevşehir bölgesindeki 3, 4 ve 5 yıldızlı 
otel işletmelerinin yöneticilerinin dahil edildiği bu 
araştırmanın sonuçları yalnızca temsil ettiği örneklem 

için geçerlidir. Gelecekte yapılacak benzer 
araştırmalarda, çok daha geniş bir örneklem grubu 
alınarak araştırma Türkiye çapındaki otel işletmelerine 
yönelik olarak yürütülebilir. Ayrıca, otel 
müşterilerinin konakladıkları otellerin yeşil pazarlama 
uygulamaları konusundaki görüş ve 
değerlendirmelerinin tespitine yönelik araştırmalar da 
yapılabilir.  
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ECZA DEPOLARININ ECZANELERE SUNDUKLARI HİZMETLERİN KALİTE 
DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK ERZURUM’DA BİR SAHA ARAŞTIRMASI 
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Özet: Sağlık sektörü içerisinde ecza depolarının ve eczanelerin taşıdığı önem ve bu sektöre sağladıkları finansal 
katkı giderek artmaktadır. Genel hizmetler sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan ecza depolarının ve 
eczanelerin aralarındaki hizmet ilişkisinin incelenmesi bu bağlamda önem taşımaktadır. Eczanelerin ecza 
depolarından daha kaliteli hizmet almaları kendi müşterilerine daha etkin hizmet sunmaları açısından da büyük 
önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada eczanelerin ecza depolardan aldıkları hizmetin kalite düzeyi 
araştırılmış, bir takım özellikler açısından algılanan bu kalite düzeyinin farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Araştırmada hizmet kalitesinin ölçümünde beş boyuttan oluşan Servperf Modeli kullanılmıştır. Araştırmada tam 
sayım yöntemi kullanılmış ve Erzurum il merkezindeki tüm eczaneler (92) üzerinde anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda eczacıların en fazla çalıştıkları ecza deposunda ilk sırada Selçuk ecza 
deposunun yer aldığı, en çok çalışılan ecza depolarıyla en fazla 2-10 yıldır çalışıldığı belirlenmiştir. Araştırmada 
ayrıca, ecza depolarının eczanelere verdikleri hizmet kalitesinin yüksek olduğu, en çok hizmet alınan ecza deposu, 
hizmet alınan süre ve aylık gelir itibariyle hizmet kalitesinin boyutları bakımından aralarında farklılık bulunduğu 
belirlenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Servperf, Sağlık Sektörü, Eczaneler 

 

A FIELD STUDY ON MEASURING QUALITY LEVEL OF PHARMACEUTICAL 
WAREHOUSES SERVICES 

 

Abstract: The importance of pharmacies and pharmaceutical warehouses in health sector has been increased. 
Therefore it is important to handle the service relations between pharmacies and pharmaceutical warehouses. 
Having high quality services from pharmaceutical warehouses is very important for pharmacies to provide high 
quality services to their customers. Therefore, the quality level of the services taken from pharmaceutical 
warehouses is studied in terms of some properties in perceived quality level. 

Servperf model which consists five dimensions to measure service quality was used. All pharmacies located in 
Erzurum (92) was included in this study and a survey was conducted. It is found that Selçuk Pharmaceutical 
Warehouse is the first rank that pharmacies are working with. It is also determined that pharmacies are working with 
the pharmaceutical warehouses more than 2-10 years. This study also revealed that a pharmaceutical warehouse 
provides high quality services and there are differences between services, service time and monthly income. 

Key Words: Services Quality, Servperf, Health Sector, Pharmacies, Pharmaceutical Warehouse 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin dünya 
ekonomisinde sebep olduğu değişimler imalat ve 
hizmet sektöründeki firmaları etkilemektedir. Bu hızlı 
değişimin yaşandığı günümüzde ürün ve hizmetlerin 
giderek birbirine benzer hale gelmesiyle yöneticiler, 

işletmelerin başarısında asıl rolün mal ve hizmetleri 
farklılaştırmada kullanılan hizmet kalitesi olduğunu 
fark etmişlerdir. Eczanelerle ecza depoları arasındaki 
ilişkiye bakıldığında da müşteriler hakkında sahip 
olunan bilgi birikimi konusunda derinleşerek, ecza 
depolarının politika ve stratejilerini müşteri 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere şekillendirmesi ve bu 
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bilgiler aracılığıyla müşteri memnuniyeti sağlama 
gerekliliği, ecza depolarının yöneticilerinin hizmet 
kalitesine eğilmesine yol açmıştır. Ecza 
depoculuğunda hizmet kalitesini belirleyen en önemli 
kavramın müşteri memnuniyeti olduğu müşteri 
memnuniyetinin de öncelikle ticari alanda etkili 
müşteri hizmetleri gerektirdiği sektörce kabul edilen 
bir durumdur.   

Ecza depolarının hizmet kalitesini belirleyen kavram 
olan müşteri memnuniyetinin, eczanelerden doğru ve 
eksiksiz alınan siparişlerin zamanında teslimiyle 
başladığı söylenebilir. Bununla birlikte ecza 
depolarına duyulan güven, ödeme koşulları, ecza 
depolarında çalışan personelin yeterliliği, siparişlerin 
hasarsız teslim edilmesi vb. konular müşteri 
memnuniyetini belirleyen diğer etkenlerdir. 

Ticari ilişkilerde kârlılığın yanında hizmet kalitesi de 
çok yönlü olarak ele alınması gereken bir kavramdır. 
Eczacı ve ecza deposu arasındaki ilişkilerin sürekliliği 
şüphesiz hizmet kalitesine bağlıdır. Hizmet kalitesinin 
ölçümünde araştırmacılar farklı ölçekleri kullanmayı 
tercih etmektedirler. Erzurum il merkezindeki 
eczacıların ecza depolarından aldıkları hizmet 
kalitesini ölçmeyi amaçlayan bu araştırmada ise 
Servperf ölçeği kullanılmıştır.  

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Hizmet Kalitesi ile İlgili Kavramlar 

Hizmet tüketici ihtiyaçlarının tatmin edilmesi 
amacıyla meydana getirilen maddi niteliği olmayan bir 
üründür. Bir başka tanımda ise hizmetler 
“Tüketicilerin mülkiyetle ilişkisi olmaksızın satın 
aldıkları faydalar” olarak tanımlanmaktadır. 
Yukarıdaki tanımları göz önüne aldığımızda hizmet; 
fiziksel ve psikolojik olarak kişiye, sosyal açıdan ise 
topluma zaman, mekân ve yer faydası sağlama olgusu 
olarak tanımlanabilir (Devebakan, 2005:7). Amerikan 
Kalite Kontrol Derneği’ne göre kalite ise,  “ifade 
edilen, belirtilen, mevcut ihtiyaçlar ile sezindirilen, 
dolaylı olarak hissettirilen ihtiyaçları tatmin etme 
kabiliyetini taşıyan, mal veya hizmetin özellik ve 
karakteristiklerinin toplamıdır”(Ciddi, 2005:2). 
Hizmet kalitesi en genel anlamda hizmet sunum 
performansının ölçümünde bir temel dayanak noktası 
olarak değerlendirilebilir(Eng ve Niininen, 2005:70). 
Diğer bir tanım ise hizmet kalitesini bir kuruluşun 
müşteri beklentilerini karşılayabilme ya da geçebilme 
yeteneği olarak belirtmektedir(Odabaşı, 2006:93). 

1.1.1. Hizmet Kalitesinin Boyutları 

Hizmet kalitesinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından 
boyutlarının ortaya konması gerekir(Yapraklı, 
2006:45). Literatürde hizmet kalitesinin boyutları ile 
ilgili olarak yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda 
(Yapraklı 2006, Lai 2006, İslamoğlu vd. 2006, Hemler 
2003, Kelley ve Turley 2001, Öztürk 1998, Ruyter ve 
Wetzels 1997, Şekerkaya 1997, Lovelock 1991) 
Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından 
geliştirilmiş olan kalite boyutları esas alınmış ya da 
atıf yapılmıştır. Parasuraman, Zeithaml ve Berry 
hizmet kalitesi ile ilgili 1985 yılında yaptıkları 

çalışmada hizmet kalitesi boyutlarını on başlık altında 
toplamışlar, 1998 yılında yaptıkları çalışmada ise bu 
on boyutun bazılarının arasında yüksek bir korelasyon 
olduğunu belirlemişler ve bu boyutları beşe 
indirgemişlerdir. Pek çok araştırmacı tarafından da 
benimsenen bu beş hizmet kalitesi boyutu şunlardır 
(Lai, 2006:936;  Helmer, 2003:19-20; Kelley ve 
Turley, 2001:162; Ruyter ve Wetzels, 1997:85;  
Şekerkaya, 1997:38; Lovelock, 1991:367 ): 

-Dokunulabilirlik: Hizmetin fiziksel unsurları 

-Güvenilirlik: Söz verilen hizmeti dikkatli ve güvenilir 
şekilde yapma 

-Güven: Çalışanların bilgili saygın sırdaş ve güvenilir 
olmaları 

-Empati: Müşterilere bireysel dikkat ve özen gösterme 

-Karşılık Verme: Müşteriye yardımcı olma arzusu 
içinde hizmeti hızlı bir şekilde sunma 

Hizmet kalitesinin boyutlarına ilişkin başka 
sınıflandırmalar da mevcuttur. Örneğin Grönroos 
hizmet kalitesini teknik ve fonksiyonel kalite olmak 
üzere iki boyutta incelemiştir. Burada teknik kalite 
müşterinin alım-satım ilişkisi sonucunda “ne” 
aldığıyla, fonksiyonel kalite ise “nasıl” aldığıyla 
ilgilidir (Yapraklı, 1996:46).  

1.2.Hizmetlerde Kalite Ölçümü  

Hizmet kalitesinin ölçümü ile ilgili yapılan 
çalışmaların bazılarında algılanan kalite ve beklenen 
kalite hesaplanarak hizmet kalitesi ölçülmüştür. 
Bununla beraber başka ölçüm yaklaşımları da 
kullanılmıştır. Hizmet kalitesinin ölçümünde 1980’ li 
yıllardan itibaren pek çok yaklaşım ve model 
önerilmiştir. Bu yaklaşımlar içerikleri itibarıyla iki 
grupta toplanmışlardır. Birinci grupta yer alan 
yaklaşımlar hizmet kalitesinin, müşterilerin hizmete 
ilişkin beklentileri ile algılarının karşılaştırılması 
suretiyle ölçülebileceğini öne sürmektedir. Bu 
gruptaki kalite ölçüm yaklaşımlarının başlıcaları; 
Grönroos’un Nordik Modeli, Parasuraman Zeithaml 
ve Berry’nin Servqual Modeli, Rust ve Oliver’ın Üç 
Bileşenli Hizmet Kalitesi Modeli ve Teas’in 
performans değerlendirme modelidir (Caro ve Garcia, 
2006:4).  

Hizmet kalitesi ölçümüne ilişkin yaklaşımların ikinci 
grubunda yer alan modellerde, hizmet kalitesi 
ölçümünde müşteri beklentilerini dikkate almanın 
gereksiz olduğu buna karşın ölçümde müşteri 
algılarına yoğunlaşılması gerektiği öne sürülmektedir. 
Bu grupta yer alan kalite ölçüm yaklaşımlarının 
başlıcaları Cronin ve Taylor’ın Servperf Modeli, 
Dabholkar vd.’nin Perakendecilik Hizmetleri Kalite 
Ölçeği, Brandy ve Cronnin’in Hiyerarşik ve Çok 
Boyutlu Algılanan Hizmet Kalitesi Modeli’dir( Caro 
ve Garcia, 2006:2). 

Hizmet kalitesinin ölçümü konusunda yukarıda iki 
grupta verilen yaklaşımların dışında başka yaklaşımlar 
da mevcuttur. Örneğin Ruyter ve Wetzels; ölçümde 
tatminin esas alınması gerektiğini çünkü müşteri 
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tatmininin, hizmet kalitesinin bir öncüsü olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir (Ruyter 
ve Wetzels, 1997:84). 

Hizmet kalitesinin ölçümüne ilişkin olarak yukarıda 
yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde, literatürde 
kalite ölçümünde hangi yaklaşımın kullanılması 
gerektiği konusunda bir uzlaşmanın olmadığı sürekli 
yeni yaklaşımlar geliştirildiği veya önceden ileri 
sürülmüş yaklaşımların revize edildiği görülmektedir. 
Bununla birlikte çalışmalarda ele alınan hizmetlerin 
türlerinin ve özelliklerinin de kalite ölçümünde 
kullanılacak yaklaşıma etki ettiği gözlenmektedir 
(Yapraklı, 2006:52).  

2. ERZURUM’DAKİ ECZA DEPOLARININ 
ECZACILARA SUNDUKLARI HİZMETLERİN 
KALİTESİNİN ÖLÇÜMESİ ÜZERİNE BİR 
UYGULAMA 

2.1. Araştırmanın Konusu ve Önemi 

Ülkemizdeki sektörler içinde hizmet sektörü en hızlı 
büyüyen sektör niteliğindedir. Sağlık hizmetleri 
sektörü de gerek insanların yaşam kalitesine olan 
katkıları gerekse sağladığı istihdam açısından 
önemlidir. 

Eczacılık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi 
ve bu sayede insanların yaşamları boyunca 
karşılaştıkları sağlık problemlerinin en uygun şekilde 
çözülebilmesi sağlık hizmetlerinin verilmesinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Eczacıların insanlara iyi 
hizmet verebilmeleri büyük ölçüde ecza depolarından 
aldıkları hizmetin kalitesinin iyi olmasına bağlıdır. 

Bu çalışmanın konusunu eczacıların ecza depolarından 
aldıkları hizmetin kalitesinin belirlenmesi 
oluşturmaktadır. Bu amaçla Erzurum il merkezindeki 
eczacılar üzerinde bir saha araştırması yapılmıştır.   

2.2. Araştırmanın Amacı 

Ecza depolarının eczanelere verdikleri hizmetlerin ele 
alındığı bu araştırmanın temel amacını, sunulan 
hizmetlerden yararlanan müşteriler olan eczacıların bu 
hizmetlere yönelik değerlendirmelerinden hareketle 
söz konusu hizmetlerin kalite düzeyini belirlemek 
oluşturmaktadır. Bu temel amacın yanında 
araştırmada; eczacıların en fazla çalıştıkları ecza 
deposunu ve eczacıların en fazla çalıştıkları ecza 
deposuyla çalışma sürelerini, çalışılan ecza deposu ve 
ecza deposuyla çalışma süresi bakımından hizmet 
kalitesi algısı arasında bir farklılığın olup olmadığını 
belirlemek amaçlanmıştır. 

2.3. Araştırmanın Kapsamı, Sınırları ve Kısıtları 

Araştırmanın kapsamı, ecza depolarının müşterileri 
olan Erzurum il merkezindeki eczacılardan 
oluşmaktadır. Zaman ve kaynak yetersizliği nedeniyle 
araştırmanın sadece Erzurum il merkezinde yapılması 
çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Bu nedenle 
araştırma Erzurum il merkezi’ndeki 92 eczacı 
üzerinde yapılmıştır. 

2.4. Araştırmadan Beklenen Yararlar 

Araştırmadan beklenen en önemli yarar, ecza 
depolarının hizmetlerinden yararlanan eczacıların bu 
hizmetlerin kalite düzeyine ilişkin değerlendirmelerini 
tespit ederek hizmet kalitesindeki eksik ve yetersiz 
görülen yönleri belirlemek ve bu suretle söz konusu 
eksiklik ya da yetersizliklerin giderilmesine katkıda 
bulunacak öneriler geliştirmektir. 

2.5. Araştırmanın Metodolojisi 

2.5.1. Örnekleme Süreci 

Araştırmada örnek büyüklüğünün tespitinde tam 
sayım yöntemi kullanılmıştır. Erzurum Eczacılar 
Odası’ndan alına bilgiye göre Erzurum İl Merkezinde 
toplam 92 eczanenin olduğu belirlenmiştir.  

2.5.2. Ön Çalışma 

Araştırma için kesin anket formu hazırlanıp veri 
toplanmasına geçilmeden önce 20 eczacı ile ön anket 
çalışması yapılmıştır. Bu kişilerden hizmet kalitesi ile 
ilgili ölçek ifadelerini değerlendirmeleri istenmiştir. 
Anket formu bu değerlendirmelerden sonra tekrar 
gözden geçirilmiş ve forma son şekli verilmiştir. 

2.5.3. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Araştırmada veriler anket yöntemi kullanılarak 
toplanmıştır. Anket formunda 2 grup soru yer almıştır. 
Bu kapsamda, anket sorularının hazırlanmasında, 
Karpuzcu(2006) tarafından yapılan çalışmadan da 
faydalanılmıştır. Birinci grup sorular cevaplayıcıların 
ecza depolarından aldıkları hizmet kalitesine yönelik 
düşüncelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
İkinci grup sorular ise cevaplayıcıların demografik 
özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
Cevaplayıcıların hizmet kalitesine yönelik düşünceleri 
Servperf ölçeğiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Hizmet 
kalitesi ile ilgili sorular 5’li Likert ölçeği kullanılarak 
(5= Tamamen katılıyorum; 1= Kesinlikle 
katılmıyorum) sorulmuştur. Veriler SPSS 13.0 
istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. 
Verilerin analizinde; aritmetik ortalama, frekans 
dağılımı, Ki-kare analizi, çoklu regresyon analizi, 
varyans analizi (ANOVA) ve  post hoc testinden 
yararlanılmıştır. 

2.5.4. Araştırmanın Modeli  

 Bu çalışmada, ecza depolarının eczacılara verdikleri 
hizmetlerin kalite düzeyinin tespitinde Cronin ve 
Taylor’un Parasuraman ve arkadaşlarının ortaya 
koyduğu Servqual ölçeğini esas alarak geliştirdiği 
Servperf ölçeğinin 5 ana boyutu kullanılmıştır. 
Dokunulabilirlik, güvenilirlik, güven, karşılık verme 
ve empati olarak adlandırılan bu 5 kalite boyutuna 
ilişkin müşteri görüşlerinin alınmasında 24 alt 
değişken kullanılmıştır. Servperf ölçeği gereğince 
hizmet kalitesine ilişkin değerlendirmeler ölçek 
kapsamında müşteri tatmini ile ilişkilendirilerek 
incelenmiştir. Dokunulabilirlik boyutu 5 alt 
değişkenden, güvenilirlik boyutu 6 alt değişkenden, 
güven boyutu 5 alt değişkenden, empati boyutu 4 alt 
değişkenden ve karşılık verme boyutu ise 4 alt 
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değişkenden oluşmaktadır.  Müşteri tatminini ölçen 
değişken ise 2 alt değişkenden oluşmaktadır. Ayrıca 
modele demografik değişkenler de ilave edilmiştir. 

Demografik özellikler ise 7 alt değişkenden 
oluşmaktadır. Araştırmanın modeli Şekil 1’de 
gösterilmektedir. 

 

 
 
2.5.5. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: En çok hizmet alınan ecza deposuyla ilişkide 
bulunulan süre bakımından müşteri tatmin düzeyi 
arasında farklılık vardır. 

H2: Eczacıların yaşları itibarıyla tatmin düzeyleri 
arasında farklılık vardır. 

H3: Eczacıların gelir seviyeleri itibarıyla tatmin 
düzeyleri arasında farklılık vardır. 

H4: Eczacıların cinsiyetleri itibarıyla tatmin düzeyleri 
arasında farklılık vardır. 

H5: Eczacıların, en çok hizmet aldıkları ecza 
depolarının sundukları hizmetin kalitesine yönelik 
algıları ecza depoları açısından anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

H6: Eczacıların en çok hizmet aldıkları ecza depoları 
ile ilişkide bulundukları süre açısından hizmet kalitesi 
algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H7: Eczacıların cinsiyetleri açısından hizmet kalitesi 
algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H8: Eczacıların aylık gelir düzeyleri açısından hizmet 
kalitesi algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H9: Eczacıların tatmin düzeylerini hizmet kalitesinin 
dokunulabilirlik boyutuna ilişkin değerlendirmeleri 
etkilemektedir. 

H10: Eczacıların tatmin düzeylerini hizmet kalitesinin 
güvenilirlik boyutuna ilişkin değerlendirmeleri 
etkilemektedir. 

H11: Eczacıların tatmin düzeylerini hizmet kalitesinin 
güven boyutuna ilişkin değerlendirmeleri 
etkilemektedir. 

H12: Eczacıların tatmin düzeylerini hizmet kalitesinin 
empati boyutuna ilişkin değerlendirmeleri 
etkilemektedir. 

H13: Eczacıların tatmin düzeylerini hizmet kalitesinin 
karşılık verme boyutuna ilişkin değerlendirmeleri 
etkilemektedir. 

2.6. Verilerin Analizi 

2.6.1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Eczacıların demografik özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Ankete katılan cevaplayıcıların %66.3’ü erkek, 
%47,8’i 25-35 yaş aralığında, %82,6’sı lisans mezunu 
ve %65,2’si evlidir. Ayrıca cevaplayıcıların %34,8’i 
5001-7000 YTL gelir aralığında yer almaktadır 

 

DEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLER 

MÜŞTERİ  
TATMİNİ 

 
HİZMET KALİTESİ BOYUTLARI 

GÜVEN 

KARŞILIK VERME 

DOKUNULABİLİRLİK 

GÜVENİLİRLİK 

EMPATİ 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
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Tablo 1: Demografik Özellikler 
Demografik  Özellikler 

Cinsiyet Frekans(f) Yüzde(%) Medeni 
Durum 

Frekans(f) Yüzde(%) 

Erkek 61 66,3 Evli 60 65,2 
Kadın 31 33,7 Bekâr 32 34,8 

Eğitim Durumu Frekans(f) Yüzde(%) Yaş Frekans(f) Yüzde(%) 

Lisans 76 82,6 24 ve altı 7 7,6 
Lisansüstü 16 17,4 25-35 44 47,8 

Aylık Gelir Durumu Frekans(f) Yüzde(%)      36-46 12 13,0 
3000-5000 YTL 30 32,6 47-57 16 17,4 
5001-7000 YTL 32 34,8 58-68 11 12,0 
7001-9000 YTL 14 15,2 69 ve üstü 2 2,2 

9001 YTL ve üstü 16 17,4    

 

2.6.2. Eczacıların En Çok Çalıştıkları Ecza Deposu 
ve Ecza Deposuyla Çalışma Sürelerinin 
Belirlenmesi 

Erzurum’daki eczacılara en çok hangi ecza 
deposundan hizmet aldıkları sorulmuş ve onlardan 
alınan cevaplar düzenlenerek Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 2: Eczacıların En Çok Çalıştığı Depolar 

Ecza 
Deposu 

Depoyla Çalışan Eczacı 
Sayısı (f) 

Yüzde 
(%) 

HEDEF 36 39,1 

NEVZAT 11 12,0 

SELÇUK 42 45,7 

DİGER 3 3,3 

TOPLAM 92 100 

Tablo 2’ye bakıldığında cevaplayıcıların en fazla 
çalıştıkları ecza deposun olarak ilk sırada % 45,7 oranı 
ile Selçuk ecza deposunun, ikinci sırada %39,1 oranı 
ile Hedef ecza deposunun ve üçüncü sırada %12 oranı 
ile Nevzat ecza deposunun yer aldığı görülmektedir.  

Eczacılara ayrıca en çok çalıştıkları ecza deposuyla ne 
kadar süredir çalıştıkları sorulmuş ve alınan cevaplar 
Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Cevaplayıcıların %53,3’ü 2-10 yıldır, %27,2’si 11-19 
yıldır, %14,1’i 1 ve daha az yıldır, %5,4’ü 20 ve daha 
fazla yıldır ecza depolarından hizmet aldıklarını 
belirtmişlerdir. 

Tablo 3: Eczacıların Depolarla Çalışma Süreleri 

Süre Eczacı 
Sayısı (f) 

Yüzde 
(%) 

1 ve daha az yıl 13 14,1 

2-10 yıl 49 53,3 

11-19 yıl 25 27,2 

20 ve daha fazla yıl 5 5,4 

Toplam 92 100,0 

2.6.3. Cevaplayıcıların Hizmet Kalitesine İlişkin 
Değerlendirmelerinin ve Tatmin Düzeylerinin 
Belirlenmesi 

Araştırmamızda ecza depolarının eczacılara verdikleri 
hizmetin kalitesi 5 ana boyutta ölçülmeye çalışılmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda eczacılara, ecza depolarının 
verdikleri hizmetin kalitesini oluşturan değişkenleri 
değerlendirmeleri sorulmuştur. Araştırmada ayrıca 
eczacıların tatmin düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. 
Alınan cevaplar Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tabloya bakıldığında hizmet kalitesinin 
dokunulabilirlik boyutunun değişkenlerinden en 
yüksek değeri 4,57 ortalama ile “Hizmet aldığım ecza 
deposuna çeşitli yollardan kolayca sipariş vermek 
mümkündür (tlf, fax, internet v.b)” değişkeninin aldığı 
görülmektedir. Bu değere göre eczacıların ecza 
depolarına çeşitli yollardan kolayca sipariş 
verebildiklerini ifade ettikleri söylenebilir. Bununla 
birlikte dokunulabilirlik boyutuna bakıldığında ise 
4,25 ortalama değer aldığı görülmektedir. Bu durumda 
eczacılar, ecza depolarının modern binaya ve 
ekipmanlara sahip olduğunu, çalışanlarının düzgün 
görünümlü ve depoların çeşitli ödeme yöntemleri 
sunduğunu belirtmektedirler. 
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Tablo 4: Cevaplayıcıların Hizmet Kalitesine İlişkin Değerlendirmeleri ve Tatmin Düzeyleri 

Değişkenler Art. 
Ort. 

Std. 
Spm. 

α 

Hizmet aldığım ecza deposu modern bir binaya sahiptir. 4,42 0,72 

Hizmet aldığım ecza deposunun çalışanları düzgün görünümlüdür. 3,94 0,66 
Hizmet aldığım ecza deposu modern ekipmana sahiptir. 3,98 0,79 

Hizmet aldığım ecza deposuna çeşitli yollardan kolayca sipariş vermek mümkündür (tlf, 
fax, internet v.b). 4,57 0,65 

Hizmet aldığım ecza deposuna çeşitli metotlarla ödeme yapılabilir. 4,32 0,82 

 

D
O

K
U

N
U

L
A

B
İL
İR

L
İK

 

Toplam  4,25 0,51 0,73

Hizmet aldığım ecza deposu siparişleri söz verdiği zaman diliminde yerine ulaştırır. 3,86 0,80 
Hizmet aldığım ecza deposunun sipariş teslim süresi tutarlıdır 3,88 0,73 

Hizmet aldığım ecza deposu tek seferde doğru hizmet verir. 3,81 0,69 

Hizmet aldığım ecza deposu siparişleri doğru ve eksiksiz olarak yerine ulaştırır. 3,96 0,70 
Hizmet aldığım ecza deposu siparişleri hasarsız olarak yerine ulaştırır. 4,18 0,57 

Hizmet aldığım ecza deposunun kestiği faturalar siparişlerle tutarlı olur. 4,13 0,55 

 

G
Ü

V
E

N
İL
İR

L
İK

 

Toplam  3,97 0,51 0,89

Hizmet aldığım ecza deposunun iade işlemleri anlaşılması kolay ve uygulanabilir. 4,42 0,72 

Hizmet aldığım ecza deposu ne olursa olsun siparişimi bana ulaştırır. 3,94 0,66 

Hizmet aldığım ecza deposunun müşterileri alışverişlerinde kendini güvende hisseder. 3,98 0,79 
Hizmet aldığım ecza deposunun çalışanları müşterilerine karşı her zaman nazik ve 
saygılıdır. 

4,57 0,65 

Hizmet aldığım ecza deposunun çalışanları müşterilerinin sorularına cevap verebilecek 
bilgiye sahiptirler. 

4,32 0,82 

 

G
Ü

V
E

N
 

Toplam  4,24 0,55 0,72

Hizmet aldığım ecza deposunda istediğim ilaçlar her zaman mevcuttur. 3,66 0,82 

Hizmet aldığım ecza deposu yeni çıkan ilaçları takip eder ve stokta bulundurduğu ilaç 
çeşidi çoktur. 

3,84 0,78 

Hizmet aldığım ecza deposunun satış şartları piyasaya uygun ve avantajlıdır. (mal fazlası, 
iskonto, vade v.b.) 

3,94 0,83 

Hizmet aldığım ecza deposu esnek ödeme koşulları sunar. 3,83 0,97 

 

E
M

PA
T
İ 

Toplam  3,82 0,57 0,86

Hizmet aldığım ecza deposu müşterilerinin acil siparişlerine yanıt verir. 4,08 0,77 

Hizmet aldığım ecza deposunun çalışanları müşterilere yardım için her zaman hazırdırlar. 4,01 0,76 

Hizmet aldığım ecza deposunun çalışanları müşterilere hizmetin ne zaman 
gerçekleşeceği hakkında bilgi verir. 

3,80 0,81 

Hizmet aldığım ecza deposunun iletişim görevlileri kolay anlaşılır, kendilerini iyi ifade 
edebilir ve iletişimde kolaylık sağlarlar. 

3,92 0,66 
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Toplam  3,95 0,72 0,84

Hizmet aldığım ecza deposundan genel anlamda memnunum. 4,04 0,83  

Hizmet aldığım ecza deposunun satış politikasından  
memnunum. 

3,72 0,86  

T
A

T
M
İN

 

Toplam  3,88 ,58 0,90

 

Hizmet kalitesinin boyutlarından güvenilirlik 
boyutuna bakıldığında ise en yüksek değeri 4,18 

ortalama değer ile “Hizmet aldığım ecza deposu 
siparişleri hasarsız olarak yerine ulaştırır” 
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değişkeninin aldığı görülmektedir. Bu değere göre 
eczacılar, ecza depolarının siparişleri hasarsız teslim 
ettiklerini ifade etmektedirler. Güvenilirlik boyutunun 
ortalaması ise 3,97 ortalama değer almaktadır. Bu 
doğrultuda ecza depolarının siparişleri söz verdiği 
zamanda doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği 
ve faturaların doğru olarak kesildiği söylenebilir. 

Cevaplayıcıların hizmet kalitesinin güven boyutuna 
ilişkin değerlendirmelerinde ilk sırada 4,57 ortalama 
ile “Hizmet aldığım ecza deposunun çalışanları 
müşterilerine karşı her zaman nazik ve saygılıdır”, 
değişkeni yer almaktadır. Bu değere göre eczacılar 
ecza deposu personelinin her zaman kibar ve saygılı 
olduklarını ifade etmektedirler. Güven boyutunun 
ortalamasına bakıldığında ise 4,24 ortalama değer 
aldığı görülmektedir. Bu değere göre eczacılar ecza 
depolarına güven duyduklarını ve iade işlemlerinin 
uygulanabilir olduğunu ifade etmektedirler. 

Empati boyutuna bakıldığında ise en yüksek değeri 
3,94 ortalama değer ile “Hizmet aldığım ecza 
deposunun satış şartları piyasaya uygun ve avantajlıdır 
(mal fazlası, iskonto, vade vb.)” değişkeni almaktadır. 
Bu değere göre eczacılar çalıştıkları ecza deposunun 
satış şartlarının piyasaya uygun ve avantajlı olduğunu 
belirtmektedirler. Empati boyutunun ortalamasının ise 
3,82 ortalama değer aldığı görülmektedir. Bu durumda 
eczacıların, ecza depolarının ilaç çeşitliliğinin yeterli 
olduğunu, depoların yeni çıkan ürünleri takip ettiğini 

ve esnek ödeme koşulları sunduğunu ifade ettikleri 
söylenebilir. 

Hizmet kalitesinin son değişkeni olan karşılık verme 
boyutuna bakıldığında ise en yüksek değeri 4,08 
ortalama ile “ hizmet aldığım ecza deposu 
müşterilerinin acil siparişlerine yanıt verir” değişkeni 
almaktadır. Bu değere göre eczacılar ecza depolarının 
acil siparişlerini yerine getirdikleri ifade etmektedirler. 
Grup değişkenine bakıldığında ise 3,95 ortalama değer 
aldığı görülmektedir. Bu durumda eczacılar, ecza 
deposu personelinin müşterilerine her zaman yardım 
için hazır olduklarını ve hizmetin ne zaman yerine 
getirileceği hakkında bilgi verdiklerini ifade 
etmektedirler. 

Cevaplayıcıların ecza depolarından aldıkları 
hizmetlere ilişkin memnuniyetlerine bakıldığında ise 
grup değişkeninin 3,88 ortalama değer aldığı 
görülmektedir. Bu değere göre eczacılar, ecza 
depolarından aldıkları hizmetten genel olarak memnun 
olduklarını belirttikleri söylenebilir. 

2.6.4. Müşteri Tatmininin, Demografik Özellikler 
ve Ecza Deposuyla Çalışma Süresi Bakımından 
Farklılığının İncelenmesi 

Araştırmada cevaplayıcıların tatmin düzeylerinin 
demografik özellikler ve çalışma süresi bakımından 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Ki-
kare analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’te 
gösterilmiştir. 

 

Tablo 5:  Müşteri Tatmini İle Demografik Özellikler ve Çalışma Süresi Arasındaki Farklılığın Belirlenmesi 

Müşteri Tatmini  
Değişkenler Ki-Kare 

Değeri 
Serbestlik 
Derecesi  

Anlamlılık 
Düzeyi 

Ecza deposu ile ilişkide bulunulan süre 25,406 15 0,041 

Cinsiyet 8,898 5 0,112 

Yaşı 44,621 25 0,009 

Medeni Hal 14,152 5 0,021 

Aylık Gelir 5,22 5 0,388 

Eğitim Durumu   12,222 15 0,670 

 

Tablo 5’e bakıldığında 0,05 anlamlılık düzeyinde ecza 
deposuyla ilişkide bulunulan süre ve medeni durum 
itibariyle müşteri tatmin düzeyi arasında istatistiki 
yönden önemli fark olduğu görülmektedir. Ayrıca 
0,01 anlamlılık düzeyinde yaş ile müşteri tatmin 
düzeyi arasında istatistiki yönden anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. Analiz sonucunda cinsiyet, aylık gelir 
ve eğitim durumu bakımından müşteri tatmin düzeyi 
arasında istatistiki açıdan önemli bir farklılık olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda H1 ve H2 
hipotezleri kabul edilmiş, H3 ve H4 hipotezleri 
reddedilmiştir. 

Ecza deposuyla ilişkide bulunulan süre, yaş ve medeni 
hal arasındaki anlamlı farklılığın yönünü tespit etmek 
için tatmin düzeylerinin aritmetik ortalamasına 
bakılmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 6’ya bakıldığında ecza deposuyla ilişkide 
bulunulan süre bakımından en yüksek değeri 3,96 
ortalama ile 1 ve daha az yıl çalışma süresi alırken en 
düşük değeri ise 3,70 ortalama ile 20 ve daha fazla yıl 
çalışma süresinin aldığı görülmektedir. Bu durumda 
eczacıların, ecza depolarıyla çalışma süresi arttıkça 
memnuniyetlerinde bir azalma olduğu söylenebilir. 
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Tablo 6:  Ecza Deposuyla İlişkide Bulunulan Süre, Yaş ve Medeni Hal İtibariyle Tatmin Düzeyindeki Farklılıklar 

Değişkenler Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

1 ve daha az yıl 3,96 0,55 
2-10 yıl 3,91 0,56 

11-19 yıl 3,80 0,54 Süre 

20 ve daha fazla yıl 3,70 0,44 
24 ve altı 4,14 0,47 

25-35 4,01 0,51 
36-46 3,91 0,70 
47-57 3,71 0,44 
58-68 3,50 0,47 

Yaş 

69 ve üstü 3,45 0,00 
Evli 3,77 0,57 Medeni 

Hal Bekâr 4,07 0,44 

 

Yaş itibariyle eczacıların memnuniyet düzeyleri 
arasındaki farklılıklara bakıldığında en yüksek değeri 
4,14 ortalama ile 24 ve altı yaş grubunun, en düşük 
değeri ise 3,45 ortalama ile 69 ve üstü yaş grubunun 
aldığı görülmektedir. Bu değerlere göre eczacıların 
yaş seviyesi arttıkça tatmin düzeylerinin azaldığı 
söylenebilir. Medeni hal itibariyle tatmin düzeylerine 
bakıldığında ise bekârların tatmin düzeylerinin (4,07) 
evlilerin tatmin düzeylerinden (3,77) daha yüksek 
olduğu görülmektedir. 

2.6.5.  En çok Hizmet Alınan Ecza Deposu, İlişki 
Süresi ve Demografik Özellikler İtibariyle Kalite 
Boyutlarının Farklılaşıp Farklılaşmadığının 
İncelenmesi   

Araştırmanın bu aşamasında, eczacıların en çok 
hizmet aldıkları ecza deposu, ecza depolarıyla çalışma 
süreleri, eczacıların cinsiyetleri ve aylık toplam 
gelirleri ile hizmet kalitesi boyutlarına yönelik 
değerlendirmeleri arasında farklılık olup olmadığı 
incelenmiştir. Bu amaçla Varyans Analizi ile Post Hoc 
Testi yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıda 
gösterilmiştir.  

2.6.5.1. Eczacıların En Çok Hizmet Aldıkları Ecza 
Depoları Açısından Kalite Boyutları İtibariyle 
Hizmet Kalitesi Algılarının Farklılaşıp 
Farklılaşmadığının İncelenmesi 

Hizmet alınan depolar açısından kalite boyutlarının 
farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla 
Varyans Analizi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 
7’de gösterilmiştir.   

Tablo 7: Eczacıların En Çok Hizmet Aldıkları Ecza 
Deposu Açısından Hizmet Kalitesi Boyutlarındaki 
Farklılıklar 

Kalite Boyutları  F P 
Dokunulabilirlik 6,141 0,001 

Güvenilirlik 2,476 0,067 
Güven  2,745 0,048 
Empati 5,375 0,002 

Karşılık Verme 5,710 0,001 

Anova analizi sonucunda en çok hizmet alınan ecza 
depoları açısından güvenilirlik boyutunda anlamlı bir 
farklılık olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan en çok 
hizmet alınan ecza depoları açısından hizmet kalitesi 
boyutlarından dokunulabilirlik, güven, empati, ve 
karşılık verme boyutlarında anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda 
araştırmanın H5 hipotezi kabul edilmiştir. Bu anlamlı 
farklılığın yönünü tespit etmek için post hoc (LSD) 
testi uygulanmıştır ve sonuçlar Tablo 8’de 
gösterilmiştir.  

Tablo 8’de de görüldüğü gibi Hedef ecza deposundan 
hizmet alanların hizmet kalitesinin dokunulabilirlik 
boyutu ile ilgili algıları diğer ecza depolarından 
hizmet alan eczacıların algılarından daha yüksektir. 
Nevzat ecza deposundan hizmet alanların 
dokunulabilirlik kalite boyutu ile ilgili algıları ise 
Selçuk ecza deposundan hizmet alanlarınkinden daha 
düşüktür. Bunla birlikte Nevzat ecza deposundan 
hizmet alanların dokunulabilirlik kalite boyutu ile 
ilgili algıları diğer ecza depolarından hizmet alan 
eczacıların algılarından daha yüksektir.  
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Tablo 8: Eczacıların En Çok Hizmet Aldıkları Ecza Deposu Açısından Hizmet Kalitesi Boyutlarındaki 
Farklılıkların Yönünün Belirlenmesi 

 
 

Ecza Depoları Ortalama 
farkı 

Standart 
hata 

P 
D

O
K

U
N

U
L

 
A

B
İL
İR

L
İK

 Hedef 
 
 
Nevzat 
 
Selçuk 

Nevzat 
Selçuk 
Diğer 
Selçuk 
Diğer 
Diğer 

   0,30303 
  -0,11429 

     0,93333 
- 0,41732 

0,63030 
1,04762 

0,16357 
0,10784 
0,28531 
0,16081 
0,39924 
0,28374 

0,067 
0.292 
0,002 
0,011 
0,045 
0,000 

G
Ü

V
E

N
 

Hedef 
 
 
Nevzat 
 
Selçuk 

Nevzat 
Selçuk 
Diğer 
Selçuk 
Diğer 
Diğer 

0,19899 
 -0,7460 

0,81111 
-0,27359 
0,61212 
0,88571 

0,19429 
0,12809 
0,33889 
0,19101 
0,36732 
0,33703 

0,309 
0,562 
0,019 
0,156 
0,099 
0,010 

 
 

Ecza Depoları Ortalama 
farkı 

Standart 
hata 

P 

E
M

PA
T
İ 

Hedef 
 
 
Nevzat 
 
Selçuk 

Nevzat 
Selçuk 
Diğer 
Selçuk 
Diğer 
Diğer 

0,50063 
-0,03671 
1,32639 
-0,53734 
0,82576 
1,36310 

0,23346 
0,15392 
0,40722 
0,22952 
0,44139 
0,40498 

0,035 
0,812 
0,002 
0,021 
0,065 
0,001 

K
A

R
ŞI

L
IK

 
V

E
R

M
E

 

Hedef 
 
 
Nevzat 
 
Selçuk 

Nevzat 
Selçuk 
Diğer 
Selçuk 
Diğer 
Diğer 

0,46780 
0,11012 
1,27083 
-0,35768 
0,80303 
1,16071 

0,19970 
0,13166 
0,34834 
0,19634 
0,37756 
034642 

0,021 
0,405 
0,000 
0,072 
0,036 
0,001 

 

Hedef ecza deposundan hizmet alanların hizmet 
kalitesinin güven boyutu ile ilgili algıları diğer ecza 
depolarından hizmet alan eczacıların algılarından daha 
yüksek olmaktadır. Selçuk ecza deposundan hizmet 
alanların hizmet kalitesinin güven boyutu ile ilgili 
algıları ise diğer ecza depolarından hizmet alan 
eczacıların algılarından daha yüksektir.  

Hedef ecza deposundan hizmet alanların hizmet 
kalitesinin empati boyutu ile ilgili algılarına 
bakıldığında Nevzat ve diğer ecza deposundan hizmet 
alan eczacıların algılarından daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Nevzat ecza deposundan hizmet 
alanların empati kalite boyutu ile ilgili algıları Selçuk 
ecza deposundan hizmet alan eczacıların algılarından 
daha düşük olmaktadır. Bunun yanında Selçuk ecza 
deposundan hizmet alanların empati kalite boyutu ile 
ilgili algıları diğer ecza depolarından hizmet alan 
eczacıların algılarından daha yüksektir.  

Hedef ecza deposundan hizmet alanların karşılık 
verme kalite boyutu ile ilgili algılarının Nevzat ve 
diğer ecza depolarından hizmet alan eczacıların 
algılarından daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Nevzat ecza deposundan hizmet alanların karşılık 
verme kalite boyutu ile ilgili algıları ise diğer ecza 
depolarından hizmet alan eczacıların algılarından daha 
yüksektir. Selçuk ecza deposundan hizmet alanların 
karşılık verme kalite boyutu ile ilgili algıları ise diğer 
ecza depolarından hizmet alan eczacıların algılarından 
daha yüksek olmaktadır.  

2.6.5.2. Eczacıların En Çok Hizmet Aldıkları Ecza 
Depoları İle İlişkide Bulundukları Süre Açısından 

Kalite Boyutları İtibariyle Hizmet Kalitesi 
Algılarının Farklılaşıp Farklılaşmadığının 
İncelenmesi 

En çok hizmet alınan ecza depolarıyla ilişkilerin süresi 
açısından kalite boyutlarının farklılaşıp 
farklılaşmadığını tespit etmek için Varyans Analizi 
yapılmış ve analiz sonucunda elde edilen sonuçlar 
aşağıdaki tablodaki gösterilmiştir.    

Tablo 9: Eczacıların En Çok Hizmet Aldıkları Ecza 
Depoları İle İlişkide Bulundukları Süre Açısından 
Hizmet Kalitesi Boyutlarındaki Farklılıklar 

Kalite Boyutları F P 
Dokunulabilirlik 3,909 0,011 
Güvenilirlik 3,293 0,024 
Güven 3,146 0,029 
Empati 1,466 0,229 
Karşılık Verme 4,412 0,006 

Anova analizi sonucunda en çok hizmet alınan ecza 
depolarıyla ilişkilerin süresi açısından empati 
boyutunda anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 
Diğer taraftan en çok hizmet alınan ecza depolarıyla 
ilişkilerin süresi açısından hizmet kalitesi 
boyutlarından dokunulabilirlik, güvenilirlik, güven ve 
karşılık verme boyutlarında anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda H6 
hipotezi kabul edilmiştir.Bu anlamlı farklılığın yönünü 
tespit etmek için post hoc (LSD) testi uygulanmıştır ve 
sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  
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Tablo 10: Eczacıların En Çok Hizmet Aldıkları Ecza Depoları İle İlişkide Bulundukları Süre Açısından Hizmet 
Kalitesi Boyutlarındaki Farklılıkların Yönünün Belirlenmesi 

 Ecza Depolarıyla 
 İlişkinin Süresi 

Ortalama farkıStandart hata P 
D

O
K

U
N

U
L

A
B
İL
İR

L
İK

 1yıl-daha az 
 
 
 

2-10  yıl 
 
 

11-19 yıl 

2-10  yıl 
11-19 yıl 
20yıl-daha fazla 

 
11-19 yıl 
20yıl-daha fazla 

 
20yıl- daha fazla 

-0,07096 
-0,44369 
-0,02769 

  
-0,37273 
0,04327 

 
0,41600 

0,15301 
0,16771 
0,25810 

 
0,12055 
0,23026 

 
0,24028 

0,644 
0,010 
0,915 

 
0,003 
0,851 

 
0,087      

G
Ü

V
E

N
İL
İR

L
İK

 1yıl-daha az 
 
 
 
2-10  yıl 
 
11-19 yıl 

 2-10 yıl 
 11-19 yıl   
 20yıl-daha fazla 
  
11-19 yıl   
20yıl-daha fazla 
20yıl- daha fazla 

0,07012 
-0,32308 
-0,25641 

 
-0,39320 
-0,32653 
0,06667 

0,16602 
0,18197 
0,28004 

 
0,13079 
0,24984 
0,26070 

0,674 
0,079 
0,362 

 
0,003 
0,195 
0,799 

G
Ü

V
E

N
 

1yıl-daha az 
 
 
2-10  yıl 
 
11-19 yıl 

2-10  yıl 
11-19 yıl   
20yıl-daha fazla 
11-19 yıl   
20yıl-daha fazla 
20yıl- daha fazla 

0,05024 
-0,36185 
-0,19385 
-0,41208 
-0,24408 
0,16800 

0,17485 
0,19164 
0,29493 
0,13775 
0,26312 
0,27457 

 

0,775 
0,062 
0,513 
0,004 
0,356 
0,542 

 

K
A

R
ŞI

L
IK

 
V

E
R

M
E

 

1yıl-daha az 
 
 
2-10  yıl 
 
11-19 yıl 

2-10  yıl 
11-19 yıl   
20yıl-daha fazla 
11-19 yıl   
20yıl-daha fazla 
20yıl- daha fazla 

0,03100 
-0,47308 
-0,32308 
-0,50408 
-0,35408 
0,15000 

0,18429 
0,20199 
0,31086 
0,14519 
0,27733 
0,28939 

0,867 
0,021 
0,302 
0,001 
0,205 
0,606 

 
Tabloda da görüldüğü gibi en çok çalıştıkları ecza 
deposundan 1 yıl ve daha az süreyle hizmet alan 
eczacıların hizmet kalitesinin dokunulabilirlik boyutu 
açısından algıları 11-19 yıl süreyle hizmet alan 
eczacıların algılarından daha düşük olmaktadır. Ayrıca 
en çok çalıştıkları ecza deposundan 2-10 yıl süreyle 
hizmet alan eczacıların hizmet kalitesinin 
dokunulabilirlik açısından algıları 11-19 yıl süreyle 
hizmet alan eczacıların algılarından daha düşüktür.  

En çok çalıştıkları ecza deposundan 2-10 yıl süreyle 
hizmet alan eczacıların hizmet kalitesinin güvenilirlik 
açısından algılarına bakıldığında ise 11-19 yıl süreyle 
hizmet alan eczacıların algılarından daha düşük 
olduğu görülmektedir.  

Tabloda ayrıca en çok çalıştıkları ecza deposundan 2-
10 yıl süreyle hizmet alan eczacıların hizmet 
kalitesinin güven açısından algıları 11-19 yıl süreyle 
hizmet alan eczacıların algılarından daha düşük 
olduğu görülmektedir.  

En çok çalıştıkları ecza deposundan 1 yıl ve daha az 
süreyle hizmet alan eczacıların hizmet kalitesinin 
karşılık verme boyutu açısından algıları 11-19 yıl 
süreyle hizmet alan eczacıların algılarından daha 
düşüktür. En çok çalıştıkları ecza deposundan 2-10 yıl 

süreyle hizmet alan eczacıların hizmet kalitesinin 
karşılık verme boyutu açısından algıları ise 11-19 yıl 
süreyle hizmet alan eczacıların algılarından daha 
düşük olmaktadır.  

2.6.5.3. Eczacıların Cinsiyetleri Açısından Kalite 
Boyutları İtibariyle Hizmet Kalitesi Algılarının 
Farklılaşıp Farklılaşmadığının İncelenmesi 

Eczacıların cinsiyetleri açısından kalite boyutları 
itibariyle hizmet kalitesi algılarının farklılaşıp 
farklılaşmadığını tespit etmek için Varyans Analizi 
yapılmış ve analiz sonucunda aşağıdaki tablodaki 
sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo11: Eczacıların Cinsiyetleri Açısından Hizmet 
Kalitesi Boyutlarındaki Farklılıklar 

Kalite Boyutları  F P 
Dokunulabilirlik 0,878 0,351 
Güvenilirlik 3,652 0,059 
Güven  1,285 0,260 
Empati 0,048 0,827 
Karşılık Verme 1,458 0,230 

Anova analizi sonucunda eczacıların cinsiyetleri 
açısından hizmet kalitesinin boyutlarının hiç birinde 
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anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Bu 
sonuçlar doğrultusunda eczacıların cinsiyetleri 
açısından kalite boyutları itibariyle hizmet kalitesi 
algılarının farklılık gösterdiğini ön gören H7 hipotezi 
reddedilmiştir.  

2.6.5.4. Eczacıların Aylık Gelirleri Açısından 
Kalite Boyutları İtibariyle Hizmet Kalitesi 
Algılarının Farklılaşıp Farklılaşmadığının 
İncelenmesi 

Eczacıların aylık gelirleri açısından kalite boyutları 
itibariyle hizmet kalitesi algılarının farklılaşıp 
farklılaşmadığını tespit etmek için Varyans Analizi 
yapılmış ve analiz sonucunda aşağıdaki tablodaki 
sonuçlar elde edilmiştir.  

Anova analizi sonucunda eczacıların aylık gelirleri 
açısından güvenilirlik boyutunda anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmüştür. 

Tablo12: Eczacıların Aylık Gelir Durumları 
Açısından Hizmet Kalitesi Boyutlarındaki Farklılıklar 

KALİTE 
BOYUTLARI  

F P 

Dokunulabilirlik 4,118 0,009 
Güvenilirlik 1,516 0,216 
Güven  3,887 0,012 
Empati 3,069 0,032 
Karşılık Verme 6,332 0,001 

Diğer taraftan eczacıların aylık gelirleri açısından 
hizmet kalitesi boyutlarından olan dokunulabilirlik, 
güven, empati ve karşılık verme boyutlarında anlamlı 
bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre 
H8 hipotezi kabul edilmiştir. Bu anlamlı farklılığın 
yönünü tespit etmek için post hoc (LSD) testi 
uygulanmıştır ve sonuçlar aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur.  

 

Tablo13: Eczacıların Aylık Gelir Durumları Açısından Hizmet Kalitesi Boyutlarındaki Farklılıkların Yönünün 
Belirlenmesi 

 Eczacının  
Gelir Durumu 

Ortalama 
farkı 

Standart 
hata P 

D
O

K
U

N
U

L
A

B
İL
İR

L
İK

 3000-5000YTL 
 
  
5001-7000 YTL 
 
7001-9000YTL  

5001-7000YTL 
7001-9000YTL 
9001YTL ve üstü 
7001-9000YTL 
9001YTL ve üstü 
9001ytl ve üstü 

-0,10667 
-0,20667 
-0,51917 
-0,10000 
-0,41250 
-0,31250 

0,12425 
0,15825 
0,15136 
0,15667 
0,14970 
0,17893 

0,393 
0,195 
0,001 
0,525 
0,007 
0,084 

G
Ü

V
E

N
 

3000-5000YTL 
 
 
5001-7000YTL 
 
7001-9000YTL 

 

5001-7000YTL 
7001-9000YTL   
9001ytl ve üstü             
7001-9000YTL   
9001YTL ve üstü 
9001YTL ve üstü 

  

0,00125 
-0,10982 
-0,53000 
-0,10982 
-0,53125 
-0,42143 

0,14083 
0,17937 
0,17155 
0,17758 
0,16968 
0,20281 

0,993 
0,547 
0,003 
0,538 
0,002 
0,041 

E
M

PA
T
İ 

3000-5000YTL 
 
 
5001-7000YTLl 
 
7001-9000YTL 
 

5001-7000YTL 
7001-9000YTL   
9001YTL ve üstü   
7001-9000YTL   
9001YTL ve üstü 
9001YTL ve üstü 
 

0,07708 
-0,14167 
-0,54792 
-0,21875 
-0,62500 
-0,40625 

0,17824 
0,22701 
0,21701 
0,22474 
0,21475 
0,25667 

0,666 
0,534 
0,013 
0,333 
0,005 
0,117 

K
A

R
ŞI

L
IK

 
V

E
R

M
E

 

3000-5000YTL 
 
 
5001-7000YTL 
 
7001-9000YTL 

5001-7000YTL 
7001-9000YTL   
9001YTL ve üstü         
7001-9000YTL   
9001YTL ve üstü 
9001YTL ve üstü 

0.15625 
-0,23214 
-0,57813 
-0,38839 
-0,73438 
-0,34598 

0,14602 
0,18598 
0,17788 
0,18412 
0,17593 
0,2128 

0,288 
0,215 
0,002 
0,038 
0,000 
0,103 

 

Tablo 13’e bakıldığında aylık geliri 3000 YTL ile 
5000 YTL arasında olan eczacıların hizmet kalitesinin 
dokunulabilirlik boyutu açısından algılarının, aylık 
geliri 9001 YTL ve üzerinde olan eczacıların 
algılarından daha düşük olduğu görülmektedir. Aylık 
geliri 5001 YTL ile 7000 YTL arasında olan 
eczacıların dokunulabilirlik kalite boyutu ile ilgili 
algılarının ise aylık geliri 9001 YTL ve üzerinde olan 

eczacıların algılarından daha düşük olduğu 
görülmektedir.  

Aylık geliri 3000 YTL ile 5000 YTL arasında olan 
eczacıların güven kalite boyutu açısından algılarına 
bakıldığında aylık geliri 9001 YTL ve üzerinde olan 
eczacıların algılarından daha düşük olduğu 
görülmektedir. Aylık geliri 5001 YTL ile 7000 YTL 
arasında olan eczacıların güven kalite boyutu 
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açısından hizmet kalitesi algılarının aylık geliri 9001 
YTL ve üzerinde olan eczacıların algılarından daha 
düşük olduğu görülmektedir. Aylık geliri itibariyle 
7001 YTL ile 9000 YTL arasında olan eczacıların 
güven kalite boyutu açısından hizmet kalitesi 
algılarının ise aylık geliri 9001 YTL ve üzerinde olan 
eczacıların algılarından daha düşük olduğu 
görülmektedir.  

Aylık geliri 3000 YTL ile 5000 YTL arasında olan 
eczacıların empati kalite boyutu açısından hizmet 
kalitesi algılarının, aylık geliri 9001 YTL ve üzerinde 
olan eczacıların algılarından daha düşük olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte aylık geliri 5001 YTL 
ile 7000 YTL arasında olan eczacıların empati kalite 
boyutu açısından hizmet kalitesi algılarının aylık geliri 
9001 YTL ve üzerinde olan eczacıların algılarından 
daha düşük olduğu görülmektedir. 

Tabloya bakıldığında aylık geliri 3000 YTL ile 5000 
YTL arasında olan eczacıların karşılık verme kalite 

boyutu açısından hizmet kalitesi algılarının, aylık 
geliri 9001 YTL ve üzerinde olan eczacıların 
algılarından daha düşük olduğu görülmektedir. Aylık 
geliri 5001 YTL ile 7000 YTL arasında olan 
eczacıların karşılık verme kalite boyutu açısından 
hizmet kalitesi algılarının, aylık geliri 7001 YTL ile 
9000 YTL arasında olan eczacıların algılarından daha 
düşük olduğu görülmektedir. Aylık geliri 5001 YTL 
ile 7000 YTL arasında olan eczacıların karşılık verme 
kalite boyutu açısından hizmet kalitesi algıları aylık 
geliri 9001 YTL ve üzerinde olan eczacıların 
algılarından daha düşüktür.  

2.6.6. Müşteri Tatminine Hizmet Kalitesi 
Boyutlarının Etkisinin Belirlenmesi 

Araştırma kapsamında hizmet kalitesi boyutlarının 
müşterilerin tatmin düzeyine etkisini belirlemek 
amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz 
sonuçları Tablo 14’te gösterilmiştir. 

 

Tablo14: Müşteri Tatmini Üzerinde Etkili Olan Değişkenler 

R= 0,846                        R2 =0,716          Düzeltilmiş R2 =0,699      p<0,01       
Standart Hata=0,310    F=43,315           Durbin-Watson =2,266 
Bağımlı Değişken = Müşteri Tatmini 

Standardize 
Edilmemiş Katsayılar 

Standardize Edilmiş 
Katsayılar 

  
Bağımsız  
Değişkenler  Β Standart 

Hata Β t P 

Sabit  ,813 ,285  2,855 ,005 
Dokunulabilirlik ,074 ,093 ,067 ,802 ,425 
Güvenilirlik ,948 ,105 ,924 8,993 ,000 
Güven  ,006 ,130 ,006 ,044 ,965 
Empati ,158 ,081 ,202 1,959 ,041 
Karşılık Verme ,219 ,100 ,241 2,197 ,031 

 

Tabloda görüldüğü gibi model 0,01 önem düzeyinde 
anlamlı çıkmış ve R2 değeri 0,716 olarak 
hesaplanmıştır. Düzeltilmiş R2 değeri ise 0,699 olarak 
hesaplanmıştır. Değişkenlerin t değerleri ve önem 
düzeylerine bakıldığında ise müşteri tatmini üzerinde 
hizmet kalitesinin empati, güvenilirlik ve karşılık 
verme boyutunun etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonuca göre H10, H12 ve H13 hipotezleri kabul 
edilmiştir. Hizmet kalitesinin dokunulabilirlik ve 
güven boyutlarının müşteri tatmini üzerinde istatistiki 
açıdan anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Bu nedenle 
H9 ve H11 hipotezleri reddedilmiştir. 

Buna göre cevaplayıcıların memnun olmalarında; 
siparişleri zamanında ve hasarsız teslim etmesinin, acil 
siparişleri karşılamasının, hizmet alınan ecza 
depolarında istenilen ilacın her zaman bulunmasının, 
ecza depolarının satış politikasının avantajlı olmasının 
ve esnek ödeme koşulları sunmasının ve hizmetlerin 
sunulması esnasında gösterilen ilginin etkisi 
olmaktadır. 

3. Sonuç ve Öneriler: 

Erzurum il merkezindeki eczanelerin ecza 
depolarından aldıkları hizmetin kalitesine yönelik 
değerlendirmelerini belirlemeyi amaçlayan bu 
çalışmanın sonuçları şu şekilde sıralanabilir: 

- Eczacıların % 66.3’ü erkek, %47,8’i 25-35 yaş 
aralığında, % 82,6’sı lisans mezunu ve % 65, 2’si 
evlidir. Bununla birlikte eczacıların %34,8’i 5001-
7000 YTL gelir aralığında yer almaktadır. 

- Eczacıların en fazla çalıştıkları ecza deposu olarak 
ilk sırada Selçuk ecza deposu, ikinci sırada Hedef 
ecza deposu ve üçüncü sırada Nevzat ecza deposu 
yer almaktadır.  

- Eczacılar, en fazla 2-10 yıldır, ikinci sırada 11-19 
yıldır üçüncü sırada ise 1 ve daha az yıldır en çok 
hizmet aldıkları ecza depolarıyla çalışmaktadırlar. 

- Eczacıların en çok hizmet aldıkları ecza depoları, 
çeşitli yollardan kolayca sipariş alabilmekteler ve 
modern bina ve ekipmanlara sahiptirler. Ecza 
depoları eczacılara çeşitli ödeme yöntemleri 
sunmakta siparişleri hasarsız, söz verdiği zamanda, 
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doğru ve eksiksiz bir şekilde teslim etmektedir. 
Ayrıca ecza deposu çalışanları müşterilere her 
zaman nazik ve saygılı davranmakta, müşteriler 
ecza depolarına güven duymaktadırlar. 

- Eczacıların en çok hizmet aldıkları ecza depoları, 
piyasa koşullarına uygun ve esnek bir satış 
politikası uygulamaktadır. Bununla birlikte sürekli 
ürün çeşitliliğini arttırmakta ve yeni çıkan ürünleri 
takip etmektedirler. Ecza depoları acil siparişleri 
karşılamakta ve hizmetin ne zaman yerine 
getirileceği hakkında bilgi vermektedirler. 

- Eczacılar hizmet aldıkları ecza depolarının satış 
politikasından ve genel olarak hizmet düzeyinden 
memnun olmaktadırlar. 

- Eczacıların ecza deposuyla ilişkide bulundukları 
süre, medeni durumları ve yaşları itibariyle tatmin 
düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır. Ecza 
depolarıyla çalışma süresi arttıkça eczacıların tatmin 
düzeyleri azalmaktadır. Bununla birlikte genç olan 
eczacıların tatmin düzeyleri yaşlılara göre daha 
fazla olmaktadır. Ayrıca bekâr olan eczacılar ecza 
depolarından daha fazla memnun olmaktadırlar. 

- Eczacıların en çok hizmet aldıkları ecza depoları 
açısından hizmet kalitesinin dokunulabilirlik, güven, 
empati, ve karşılık verme boyutları itibariyle 
aralarında farklılık bulunmaktadır. 

- En çok hizmet alınan ecza depolarıyla ilişkilerin 
süresi bakımından hizmet kalitesinin 
dokunulabilirlik, güvenilirlik, güven ve karşılık 
verme boyutları itibariyle farklılık bulunmaktadır. 
Bununla birlikte eczacıların aylık gelirleri 
bakımından hizmet kalitesinin dokunulabilirlik, 
güven, empati ve karşılık verme boyutlarında 
farklılık bulunmaktadır.  

- Eczacıların tatmin düzeylerini hizmet kalitesinin 
empati, güvenilirlik ve karşılık verme boyutu etkili 
olmaktadır. Buna göre eczacıların ecza depolarıyla 
olan ilişkilerinde memnuniyet düzeylerini 
belirlemede ecza depolarında istenilen ilacın her 
zaman bulunmasının, ecza depolarının satış 
politikasının avantajlı olmasının ve esnek ödeme 
koşulları sunmasının, acil siparişleri yerine 
getirmesinin ve hizmet sunumunda gösterilen 
ilginin etkisi olmaktadır. 

Araştırmada elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda şu 
önerilerde bulunulabilir: 

Genel olarak değerlendirildiğinde ecza depolarının 
hizmet kalitesi yüksek olmaktadır. Ticari ilişkilerde 
karlılıkla birlikte önemli olan hizmet kalitesi, 
ilişkilerin uzun süreli olmasında önemli bir faktördür. 
Bu nedenle ecza depolarının müşterileriyle ilişkilerini 
sürdürebilmeleri için hizmet kalitesini sürekli 
geliştirmeleri, rakiplerinden farklılaştırmaları ve yeni 
hizmetler sunmaları faydalı olabilecektir. 

Eczacıların en çok hizmet aldıkları ecza depolarının 
hizmet kaliteleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. 
Bu nedenle diğer ecza depolarının bina ve ekipmanını 
daha modern hale getirmesi, sipariş alma ve ödeme 

yöntemlerini daha da geliştirmesi müşterilerine daha 
iyi hizmet vermesinde faydalı olacaktır. Yine aynı 
şekilde Nevzat ecza deposunun bu hususlara önem 
vermesi müşterilerinin, hizmet kalitesinin daha iyi 
olduğunu düşünmelerine katkıda bulunabilecektir. 

Diğer ecza depolarından hizmet alan müşterilerin 
güven, empati ve karşılık verme boyutu itibariyle 
hizmet kalitesi algılarının Selçuk, Hedef ve Nevzat 
ecza depolarına göre daha düşük olmaktadır. Bu 
nedenle diğer ecza depolarının müşterileri ile olan 
ticari ilişkileri sürdürebilmeleri için hizmeti söz 
verdiği zamanda ve sürede yerine getirmesi, 
siparişlerin hasarsız olarak teslim edilmesine daha 
fazla özen göstermesi, ürün çeşitliliğinin arttırması, 
satış politikasını piyasa koşullarına uygun hale 
getirebilmesi ve personelini hizmet içi eğitim 
programlarıyla müşteriye daha iyi hizmet vermesini 
sağlaması yaralı olabilecektir. 

Nevzat ecza deposu müşterilerinin empati ve karşılık 
verme boyutları itibariyle hizmet kalitesi algıları 
düşüktür. Bu nedenle bu ecza deposunun ürün 
çeşitliliğini arttırması, satış politikasının piyasa 
koşullarına uygun hale getirilmesi, daha esnek ödeme 
koşulları sunması ve personelini hizmet içi eğitim 
programlarıyla müşteriye daha iyi hizmet vermesini 
sağlamasının yaralı olacağı beklenilmektedir. 

Ecza depolarıyla daha uzun süre çalışan eczacıların 
hizmet kalitesi algılarının daha yüksek olması, satıcı-
müşteri ilişkisinde çalışma süresine bağlı olarak 
hizmet kalitesinin arttığını ortaya koymaktadır. Bu 
durum çalışma süresi arttıkça alıcı-satıcı ilişkisinin 
daha güçlü olduğunu göstermektedir. Fakat aynı 
durumun ecza depolarıyla çalışma süresi fazla 
olmayan müşteriler açısından da önemli olduğunu 
belirtmek gerekir. Bu nedenle ecza depolarının yeni 
müşterilerine daha iyi hizmet vermeye çalışmalarının, 
onlarla uzun sürecek ticari bir ilişkinin 
oluşturulmasında yararlı olabileceğinin gözden 
kaçırılmaması gerekmektedir. 

Eczacıların müşterilerine iyi hizmet verebilmeleri 
büyük ölçüde ecza depolarından aldıkları hizmetin 
kalitesine bağlıdır. Müşterilerine iyi hizmet verebilen 
eczacıların buna paralel olarak satışları ve gelirleri 
artmaktadır. Geliri yüksek olan eczacıların daha iyi 
hizmet aldıklarına yönelik değerlendirmeleri bu 
görüşü desteklemektedir. Bu doğrultuda ecza 
depolarının hizmet kalitesini arttırması hem 
eczacıların hem de depoların gelir artışını beraberinde 
getireceğine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Eczacı-ecza deposu arasındaki ticari ilişkide müşteri 
memnuniyetini belirlemede; ürün çeşitliliği, 
siparişlerin her zaman temin edilebilirliği, mal fazlası 
verilmesi ve iskonto oranları ve ödeme koşullarının 
esnek olması yönlendirici olmaktadır. Bu doğrultuda 
ecza depolarının müşterileriyle ticari ilişkilerini 
sürdürebilmeleri ve satışlarını arttırabilmeleri için 
ürün çeşitliliğine ve promosyonlara önem vermeleri, 
rakiplerinden daha avantajlı ödeme koşulları 
sunmaları yaralı olacaktır. 
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Sağlık sektörü gibi insan hayatı bakımında son derece 
önemli olan bir sektörde eczacıların müşterinin 
istediği ilaçları her an temin edebilme imkânına sahip 
olması, hem eczacılar hem de müşterileri açısından 
oldukça önemlidir. Eczacıların ecza depolarıyla olan 
ticari ilişkilerde acil siparişlerin karşılanmasının ve 
hizmetin ne zaman yerine getirileceğine ilişkin bilgi 
verilmesinin eczacıların aldıkları hizmetten memnun 
olmalarında belirleyici olmaktadır. Bu nedenle ecza 
depolarının bu hususlara önem vermesi hem 
eczacıların depoyla ticari ilişkisinin devam etmesi 
hem de eczacıların müşterilerine daha iyi hizmet 
vermesi bakımından faydalı olabilecektir. 

Hizmet sektöründe alıcı-satıcı ilişkisinin sürmesinde 
önemli olan diğer bir husus tarafların birbirlerinin 
güvenilir olduklarına yönelik inançlarıdır. Bu inancın 
oluşmasında siparişlerin söz verilen zaman ve sürede 
eksiksiz yerine getirilmesine, faturaların siparişlerle 
tutarlı olmasına ve ürünlerin hasarsız teslim 
edilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Güven 
duygusu aynı zamanda ticari ilişkiden duyulan 
memnuniyeti de etkilemektedir. Bu doğrultuda ecza 
depolarının siparişlerin yerine getirilmesinde son 
derece duyarlı davranması müşteri memnuniyeti 
açısından yaralı olabilecektir.  
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Özet: Bu çalışmanın amacı, ilişki odaklı pazarlama bileşenlerinin yanı sıra ilişki kalitesi ve tüketici tatmini 
değişkenleri de kullanılarak tüketicilerin sadakat düzeylerini tahmin etmektir. Araştırma modeli, hizmet sektörünün 
önde gelen kurumlarından bankacılık sektöründe uygulanmaktadır.  Sistematik örnekleme yöntemi ile 400 banka 
tüketicisinden elde edilen veriler; güvenilirlik, faktör ve regresyon analizi ile test edilmiştir. İlişki odaklı pazarlama 
bileşenlerinin ilişki kalitesi ve tüketici tatmini etkisiyle tüketici sadakati üzerinde etkili faktörler olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlişki Odaklı Pazarlama, İlişki Kalitesi, Tüketici Sadakati, Finansal Hizmetler 

 

EFFECT OF UNDERPINNING OF RELATIONSHIP MARKETING ON CUSTOMER 
LOYALTY: AN APPLICATION IN THE BANKING SECTOR 

 

Abstract: The purpose of this research is to measure the role of the underpinning of relationship marketing 
indirectly via customer satisfaction and relationship quality on customer loyalty. Model of research is applied 
banking sector that is one of the most important institutions of service sector. Data collected from 400 banking 
customers using a systematic random sampling technique. Data analyzed using reliability, factor and regression 
show that customer satisfaction and relationship quality mediate between underpinnings of relationship marketing 
and customer loyalty. 

Keywords: Relationship Marketing, Relationship Quality, Customer Loyalty, Financial Services. 

 

1. GİRİŞ 

Rekabeti üst seviyelere ulaştıran günümüz koşulları 
diğer sektörler gibi finansal hizmet sektörünün de 
dinamik bir değişim sürecine girmesine sebep 
olmuştur. Finansal hizmet yöneticileri, firmalarının 
geleceği olarak gördükleri sadık tüketicilerinin, yoğun 
rekabet ortamında, rakiplerine geçmelerini engellemek 
adına ürün ve hizmet kalitesini ve tüketici tatminini 
arttırmak için hizmet farklılaşması gibi konulara 
yönelmişlerdir. Bu aşamada, işletme ve tüketiciler 
arasındaki ilişkileri baz alan ilişki odaklı pazarlama 
önemli bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. 

Literatürde ilişki odaklı pazarlama bileşenlerinin ilişki 
kalitesi, tüketici tatmini ve tüketici sadakatinin öncülü 
olduğunu ve aralarında pozitif ve güçlü yönde bir 
ilişkinin varlığını ileri süren çalışmalara 

rastlanmaktadır (Garbarino ve Johnson, 1999; 
Ndubisi, 2004; Schröder ve Bloemer, 2004; Ndubisi 
ve Wah; 2005; Ndubisi, 2006a, Ndubisi, 2006b, Liang 
ve Wang, 2006, Eisingerich ve Bell, 2006, Ndubisi, 
2007a, Ndubisi, 2007b, Chen ve diğerleri, 2008). 
Benzer şekilde ilişki kalitesi ve tüketici tatmininin de 
tüketici sadakatinin geliştirilmesinde önemli bir unsur 
olduğu bilinmektedir (Shamdasani ve Balakrishnan, 
2000; Wang ve diğerleri, 2006; Xu ve diğerleri, 2006). 
Ancak ilişki odaklı pazarlama bileşenlerinin ilişki 
kalitesi ve tüketici tatmini aracı etkisiyle tüketici 
sadakati üzerindeki etkisini araştıran bir çalışmaya 
rastlanmamaktadır. Dolayısıyla tüm bu değişkenlerin 
ele alındığı bir çalışmanın yapılmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 
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Çalışmada Ndubisi ve Wah’ın (2005) ve Ndubisi 
(2006a, 2007a, 2007b) araştırma modellerinden 
yararlanılarak ilişki odaklı pazarlama bileşenleri ve 
aracı değişkenlerin tüketici sadakati üzerindeki rolü 
belirlenmektedir. Geliştirilen araştırma modeli 
bankacılık sektöründe uygulanarak çeşitli analizler 
sonucu elde edilen bulgular ifade edilmektedir. Bu 
amaçla, çalışmada önce ilişki odaklı pazarlama 
bileşenleri yardımıyla tüketici sadakati geliştirilmesi 
kavramsal ve kuramsal olarak ele alınmakta 
sonrasında ise araştırmanın metodolojisi kapsamlı 
olarak ele alınmaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. İlişki Odaklı Pazarlama 

Rekabetin artmasıyla işletme-tüketiciler arasında 
geliştirilen güçlü ilişkiler, hizmet işletmelerinin 
ürünlerini farklılaştırmasını ve tüketicilerini sadık hale 
getirebilmesi için önemli bir pazarlama aracı haline 
gelmiştir. İşletmelerin kaliteli ürün ve hizmetler 
sunması artık tek başına rekabet avantajı elde 
edebilmelerine yetmemektedir. Bu nedenle 
pazarlamacılar kaynaklarını yeni tüketiciler elde etme 
çabalarından ziyade mevcut tüketiciler ile ilişkiler 
geliştirmek için kullanmaktadırlar (Xu ve diğerleri, 
2006:81-82). İlişki odaklı pazarlama, uzun bir zaman 
periyodunda etkileşimli, bireysel ve değer yaratan 
temaslar yoluyla bireysel tüketicilerle işletme 
arasındaki bağı tanımlayan, kuran, sürdüren ve her iki 
tarafında yararına olan bu bağı sürekli olarak 
güçlendiren birleştirilmiş bir etkidir (Shamdasani ve 
Balakrishnan, 2000:400). İlişki odaklı pazarlama 
tüketicilerle ilişkilerin sürdürülmesi ve 
güçlendirilmesine odaklanılan bir pazarlama 
stratejisidir (Ndubisi, 2004:71). Ancak tüm ürün ve 
hizmetler için aynı derecede işletme-tüketici ilişkisi 
geliştirmek gerekmez. İlişki odaklı pazarlama 
stratejileri (1) tüketicilerin bir bölümü hizmeti sürekli 
olarak istediğinde (2) tüketiciler hizmet veren seçimini 
kontrol edebildiklerinde (3) Alternatif hizmet veren 
işletmeler ve tüketicilerin değiştirme davranışı söz 
konusu olduğunda uygulanmalıdır (Shamdasani ve 
Balakrishnan, 2000:400). 

Ndubisi (2006a:132-134) göre tüketici tatmini, ilişki 
kalitesi ve tüketici sadakatinin öncülü altı ilişki odaklı 
pazarlama bileşeni vardır: 

1. Güven: Bireyin etkileşimde bulunduğu karşı 
tarafa duyduğu inanma isteğidir.   

2. Vaat: Değerli bir ilişkiyi sürekli olarak 
sürdürme isteğidir. 

3. İletişim: Zamanında ve doğru bilgi sağlama 
yeteneğidir. 

4. Hizmet kalitesi: Sunulan hizmetin tüketici 
beklentilerinin ne kadarını karşıladığının bir 
ölçüsüdür. 

5. Problem Çözme: Potansiyel çatışmalar ve 
manifestoların olumsuz sonuçlarını hizmet 
veren işletmenin minimize etme yeteneğidir. 

6. Hizmet tatmini: Toplam tüketici tatmininden 
farklı olarak hizmet veren işletmenin tüm 
deneyimlerine dayalı toplam 
değerlendirmelerinden oluşan tek başına alınan 
hizmetin değerlendirilmesidir. 

2.2. İlişki Kalitesi 

İlişki kalitesi, ilişkinin toplam gücünü yansıtan çeşitli 
pozitif ilişki sonuçları ve işletmenin hedef kitlesinin 
istek ve ihtiyaçlarını karşılama derecesinden oluşan 
değerli bir yapıdır (Shamdasani ve Balakrishnan, 
2000:403). İlişki kalitesi, ürünler veya hizmetler ve 
alıcı-satıcı arasındaki değişimde beklenen sonuçları 
geliştiren soyut değerler bütünüdür. İlişki kalitesi, bir 
ilişkinin toplam derinliğini ve atmosferini tasvir 
etmektedir (Ndubisi, 2006a:132). Pazarlamacı 
perspektifinden bakıldığında, ilişki kalitesi yönetimi 
mevcut tüketicilerle sağlıklı ilişkiler kurulduğunda 
pazarlama maliyetleri azaltmakta; tatmin olmuş 
işletmeye bağlı tüketiciler fiyatlara daha az duyarlı ve 
daha fazla bedel ödemeye gönüllü olduklarından 
toplam karlılığı artırmaktadır (Chen ve diğerleri, 
2008:12). 

2.3. Tüketici Tatmini 

İlişki odaklı pazarlama ve artan rekabet ortamı son 30 
yıldır tüketici tatmini araştırmalarına odaklanılması 
sonucunu doğurmuştur. Kalite tatmin ilişkisinin ortaya 
konulması bu değişkenlerin davranışsal niyetler ve 
sadakat üzerindeki ilişkilerinin de açıklanmasını 
sağlamıştır (Chumpitaz ve Paparoidamis, 2004:235). 
Tüketici tatmini, tüketici sadakatinin temel sonucu 
olduğundan; işletmelerin sadık tüketicilerinin tekrarlı 
satın alması, daha yüksek bedel ödeme isteği, pozitif 
tavsiye ve daha az değiştirme davranışına eğilimli 
olmalarından ötürü işletmelerin karlılıkları artacaktır 
(Aydın ve Özer, 2005a:486). Caruana ve Malta’ya 
göre (2002:815) tüketici tatmini, tüketim sonrasında, 
tüketicilerin geçmiş beklentileri ve gerçek hizmet 
performansı arasındaki algılanan farkın 
değerlendirilmesi sonucu tüketicilerin verdiği yanıttır. 
Bu tanımlama, hizmet kalitesi tanımlamasıyla oldukça 
benzeşmektedir. Ancak tatmin geçmiş deneyimlere 
dayanırken, hizmet kalitesi için geçmiş deneyimlerin 
olması gerekmez. Tsoukatas ve Rand (2006:505) 
tüketici tatmininde meydana gelen yükselmenin 
sadakati arttıracağını, tüketicilerin fiyata karşı 
duyarlılığını azaltacağını, mevcut pazar payının 
korunacağının, yeni tüketiciler çekme ve başarısızlık 
maliyetlerini azaltacağını ayrıca olumlu bir firma 
imajı oluşturulmasını sağlayarak hizmet işletmelerine 
yardımcı olacağını ileri sürmektedir. Bunun yanı sıra 
tatmin olmuş tüketiciler pozitif kulaktan kulağa 
iletişim ile yeni tüketicilerin edinilmesine olanak 
tanımaktadır. Pozitif kulaktan kulağa iletişim 
sayesinde pazarlama maliyetleri azalmakta ve yeni 
tüketiciler çekileceği için geliri arttırmaktadır. Ancak 
kulaktan kulağa iletişimin doğrudan ölçülmesi 
mümkün değildir ve tatminin bir parçası olarak 
düşünülür.  Wong (2004:365) da benzer şekilde 
tüketici tatmininin derecesinin sadakat, kulaktan 
kulağa iletişim veya değiştirme davranışları gibi 
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tüketicilerin davranışsal yanıtlarını etkilediğini iddia 
etmektedir.  

2.4. Tüketici Sadakati 

Tüketici sadakati ilişki pazarlamasının en önemli 
sonuçlarından biridir (Xu ve diğerleri, 2006: 81). 
Tüketici sadakatine yönelik tanımlamalar birbirinden 
oldukça farklıdır. Wong ve Sohal (2003:497) hizmet 
işletmelerine yönelik tüketici sadakatinin tekrarlı satın 
almanın yanı sıra hizmete veya hizmet işletmesine 
yönelik olumlu tutumu da içinde barındırdığını ifade 
etmektedir. Lee ve Cunningham’a (2001:14) göre 
hizmet sadakati, tüketicilerin geçmiş deneyimlerine ve 
gelecek beklentilerine dayalı hizmet işletmesinin 
tekrar tüketicisi olma niyetidir. Ehigie (2006:496) 
göre tüketici sadakati, kararlı satın alma ile 
sonuçlanan pazar yerinde tüketicilere göre 
rakiplerinden üstün bir ürün, marka, pazarlamacı veya 
hizmet için tüketicinin bağlılık duygusudur. Sadık bir 
otel veya banka tüketicisi bu açıklamadan hareketle, 
aynı hizmet sağlayıcı ile çalışacak, o işletmenin yeni 
ürünlerini kullanma eğiliminde olacak ve işletmenin 
hizmetlerini başkalarına tavsiye edecektir. Oliver’e 
göre (1999:34) sadakat, değiştirme davranışına neden 
olan pazarlama çabaları ve durumsal etkenlere 
rağmen, aynı marka veya marka setinin tekrarlı satın 
alınmasına neden olmak suretiyle gelecekte tutarlı 
olarak tercih edilen aynı ürün/hizmetin tekrar satın 
alınması veya tekrar tüketicisi olunmasını sağlayan 
derin bir bağlılıktır. Tüketici sadakati, işletmeye 
yönelik bilişsel tutum ve işletmenin tekrar tüketicisi 
olma kararını etkileyen uzun dönemli bir bağlılıktır 
(Stank ve diğerleri, 1998:433). Beerli ve diğerlerine 
göre (2004:254) tüketici sadakati, aynı markanın 
tekrarlı satın alma miktarı veya tüketicilerin satın alma 
sıklığıyla ifade edilmektedir. Ancak sadakat tekrarlı 
satın almanın fazlasıdır. Sözü edilen davranışların 
yanı sıra tutumları da içerisinde barındırır. Sadakat 
ölçümüne ilişkin yaklaşımlar, davranışsal ve tutumsal 
olarak ikiye ayrılmaktadır (Chumpitaz ve 
Paparoidamis, 2004:237; Wong ve Sohal, 2003:498; 
Ismail ve diğerleri, 2006:741). Davranışsal sadakat, 
ürünün/markanın tekrarlı satın alınmasını ifade 
ederken; tutumsal sadakat, ürüne/markaya ilişkin ayırt 
edici bazı değerlere göre iradeli bağlılığın bir 
derecesidir. Satın almanın ötesindeki bu tutum 
davranışları yönlendirdiği için önemlidir (Chumpitaz 
ve Paparoidamis, 2004:237). Davranışsal sadakat, 
satın alma sıklığı, satın alma oranı gibi davranışsal 
ölçekler kullanılarak ölçülürken (Aydın ve Özer, 
2005b:911); tutumsal sadakat tüketicilerin açık satın 
alma davranışları dikkate alınmaksızın, satın alma 
sürecindeki tüketicinin psikolojik vaadini 
araştırmaktadır (Odin ve diğerleri, 2001:76). Bu 
çalışmada da gerçek tüketici sadakatini ölçmek için 
sadakat tutum olarak ele alınmakta ve tüketici tercih 
ve eğilimlerine dayalı niyetleri ölçen tutumsal 
ölçeklerden yararlanılmaktadır. 

3. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Literatürde ilişki odaklı pazarlama bileşenleri, ilişki 
kalitesi, tüketici tatmini ve tüketici sadakati arasındaki 

ilişkilere odaklanan birçok çalışma bulunmaktadır. 
Tax ve diğerleri (1998) ilişki pazarlamasında tüketici 
şikâyetlerinin tatmin edici bir şekilde çözülmesinin 
tüketicilerin işletme ile önceki deneyimlerinin de aracı 
etkisiyle güven ve vaadi etkilediğini ileri sürmüşlerdir. 
Garbarino ve Johnson (1999) kar amacı gütmeyen bir 
tiyatronun seyircilerini ele alarak, ilişki bileşenlerinin 
(aktör tatmini, aktörün tanınırlığı, oyun ve tiyatronun 
tutumu) toplam tatmin, vaat, güven ve gelecekteki 
niyetler üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 
Tiyatronun sürekli izleyicileri ile diğer izleyicilerin 
gelecek niyetlerinin farklı değişkenlerden 
etkileneceğini ileri sürmektedirler. Araştırmacılar 
sürekli izleyicilerin gelecekteki niyetlerinin 
belirlenmesinde vaat ve güvenin aracı rol oynadığını; 
durumsal izleyicilerin ise tatmin aracı etkisiyle güven, 
vaat ve gelecekteki niyetlerinin belirlendiğini ifade 
etmektedirler. Bu bağlamda, tiyatro izleyicilerinin 
tiyatro ile olan ilişkileri söz konusu bileşenlere 
yönelik tutumlarını ve gelecekteki niyetlerinin nasıl 
belirleneceğine yön vermektedir. Shamdasani ve 
Balakrishnan’ın (2000) saç bakım merkezlerinde, 
tüketici-işletme etkileşimi değişkenlerinin ilişki 
kalitesi aracı etkisiyle sadakat üzerindeki rolünü 
belirledikleri çalışmalarında, ilişki kalitesini güven ve 
tatmin yoluyla ölçtükleri çalışmalarında, hizmet 
işletmesinin fiziksel çevresinin hem tatmin hem de 
güven üzerinde güçlü etkiye sahip olduğunu iddia 
ederlerken, işletmenin tüketici çevresi ise sadece 
tatmini etkilediğini iddia etmektedir. Araştırmacılara 
göre, personel özelliklerinden bazıları tatmin ve güven 
yoluyla bazıları ise sadece tatmin yoluyla sadakati 
etkilemektedir. Ayrıca, seçkin saç bakım 
merkezlerinde güven daha önemli bir sadakat 
göstergesiyken, daha vasat salonlarda tatmin daha 
önemli bir göstergedir.  

Ndubisi (2004) Hofstede’ nin kültür modelinden yola 
çıkarak kültürün ilişki odaklı pazarlama üzerinde 
güven, denklik, empati ve vaat gibi ilişki odaklı 
pazarlama bileşenlerinin aracı etkisini ele almıştır. 
Ayrıca söz konusu aracı değişkenlerin tüketicilerin 
tekrarlı satın alma davranışı üzerinde, tüketicilerin 
elde tutulmasında ve tüketicilerin sürdürülebilir 
sadakat düzeyleri üzerinde etkisi olduğunu dile 
getirmektedir. Schröder ve Bloemer (2004) sağlık 
sektöründe toplam kalite, tatmin, güven ve ilişki 
bağlılığı ilişkisinde ekonomik ve duygusal 
göstergelerin aracı rolünü belirlemiştir. Sonuçta, ilişki 
bağlılığı güven ile duygusal göstergelerden, tatmin ile 
ekonomik göstergelerden etkilenmektedir. Ndubisi ve 
Wah (2005) ilişki odaklı pazarlama bileşenlerini yani 
işletmeye duyulan güven, işletmenin hizmetler 
hususundaki yeteneği, tüketicilerin işletme ile olan 
ilişkilerini sürdürme istekleri (vaat), tüketicilerin 
işletme ile iletişimi ve işletmenin tüketicilerinin 
problemlerini çözmesi, tüketicilerin ilişki kalitesi 
algılamaları ve tatmin düzeyleriyle ayırma analizine 
tabi tutmuşlardır. Ndubisi ve Wah (2005) söz konusu 
ilişki odaklı pazarlama bileşenlerinin ortalamalarının, 
ilişki kalitesini ve tatmin düzeyini yüksek 
algılayanlarda düşük algılayanlara oranla daha yüksek 
olduğunu gözlemlemişlerdir. Dolayısıyla, bu 
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bileşenlerin ilişki kalitesi ve tüketici tatmininin öncülü 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ndubisi (2006a) 2005 
yılındaki çalışmasında ele aldığı ilişki odaklı 
pazarlama bileşenlerine hizmet kalitesi ve hizmet 
tatmini değişkenlerini de ekleyerek ilişki kalitesi 
üzerinde toplam tüketici tatminin aracı etkisinin 
olduğunu ileri sürmüştür. Ndubisi (2006b) güven, 
iletişim, vaat ve problem çözme değişkenlerinin 
tüketici sadakati üzerindeki etkisini belirlerken, 
cinsiyetin aracı etkisini araştırmıştır. İlişki odaklı 
pazarlama bileşenlerinden sadece güvenin sadakat 
üzerindeki etkisinde cinsiyetin aracı rol oynadığını 
gözlemleyen araştırmacı, bankaya güven düzeyi daha 
yüksek olan kadınların erkeklere oranla söz konusu 
işletmeye daha sadık olduklarını ileri sürmüştür. Diğer 
bir ifadeyle, güven düzeyi düşük olan erkek tüketiciler 
daha fazla sadık olma ve daha fazla risk alma 
eğilimindedir. Wang ve diğerleri (2006) bilgisayar 
kursu öğrencileri üzerinde ilişkisel bağlar, tüketici 
tatmini, güven, bağlılık ve sadakat arasındaki ilişkileri 
araştırmış, ilişki süresi ve ürün ilgililiğini ise kontrol 
değişkeni olarak kullanmışlardır. İlişkisel bağlar, 
finansal, sosyal ve yapısal bağlar olarak ele alınmış 
ancak sosyal bağlar uygulanan faktör analizi sonucu 
tek yönlü ve etkileşimli olmak üzere iki boyutta 
toplanmıştır. Araştırmacılar ilişki kalitesini, güven, 
vaat ve tatminle; tüketicilerin davranışsal sadakatini 
ise tekrar satın alma niyeti, hizmetin başkalarına 
tavsiye edilmesi ve çapraz satın alma niyetleriyle 
ölçmüşlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, ilişki 
kalitesi modele dahil edilmediğinde tüm ilişkisel 
bağların tüketici sadakatini etkilediği ancak ilişki 
kalitesi dahil edildiğinde sosyal bağların tüketici 
sadakati üzerinde bir etkiye sahip olmadığı 
görülmüştür. Diğer bir ifadeyle ilişki kalitesi, sosyal 
bağlar ve tüketici sadakati arasındaki ilişkiye tam 
aracılık etmektedir. Düşük ve yüksek ilgililik grubu 
olarak ikiye ayrılan örneklemde, yüksek ilgililik 
grubunda ilişki kalitesi sosyal ve yapısal bağlarla 
açıklanırken, düşük ilgililik grubunda finansal bağlar 
etkin bir değişkendir. Ancak ilişki kalitesi sadakati 
düşük ve yüksek ürün ilgililiğine bakılmaksızın 
yüksek düzeyde açıklamaktadır. İlişki süresi kontrol 
değişkeni olduğunda, sadece kısa süreli ilişki 
grubunda tek yönlü sosyal bağlar ilişki kalitesini 
etkilememektedir. Liang ve Wang (2006) Tayvan 
finansal hizmet sektöründe, ilişki pazarlaması 
sisteminde hizmet kalitesi, ilişkisel bağlar, tatmin, 
güven, vaat ve tüketici sadakati arasındaki ilişkileri 
çeşitli finansal ürünler açısından ele almışlardır. Liang 
ve Wang (2006) hizmet kalitesini 8 boyutlu olarak 
servqual ölçeğine göre oluşturmuş; ancak söz konusu 
ölçekte kredi borçları için 3 boyut, yatırımlar için 2 
boyut, kredi kartları için ise 3 boyut algılanan ilişki 
yatırımlarını etkilemektedir. İlişki yatırımlarında da 
benzer şekilde her ürün için farklı ilişkisel bağlar 
etkindir. Her üç grupta da ilişki yatırımları ilişki 
tatminini, ilişki tatmini güven/vaadi, güven/vaat ise 
sadakati pozitif ve güçlü yönde etkilemektedir. Xu ve 
diğerleri (2006) tüketicilerin hizmet kalitesi ve ilişki 
yararı algılamalarının tüketici tatmini aracı etkisiyle 
pozitif kulaktan kulağa etkileşim ve tüketici sadakati 

üzerindeki etkisini Çin’de bir güvenlik işletmesi 
tüketicileri üzerinde doğrulamıştır. Eisingerich ve Bell 
(2006) finansal hizmetlerde, problem yönetimi ve 
tüketicilerin bilgilendirmelerinin tüketicilerin hizmet 
üretim sürecine katılımları aracılığıyla tüketicilerin 
sadakat düzeyleri üzerinde yarattığı doğrudan ve 
dolaylı etkileri incelemişlerdir. Söz konusu modelde 
doğrulanmayan tek etki problem yönetiminin tüketici 
katılımına etkisidir. Ndubisi (2007a) aynı ilişki odaklı 
pazarlama bileşenlerinin tüketici sadakati üzerinde 
pozitif yönde etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ndubisi (2007b) güven, vaat, iletişim ve problem 
çözme değişkenlerinin ilişki kalitesi üzerindeki 
etkisinin yanı sıra söz konusu değişkenlerin ilişki 
kalitesi üzerindeki katkı düzeylerini de 
araştırmaktadır. Ndubisi (2007b) güven, vaat ve 
problem çözmenin ilişki kalitesi üzerinde pozitif 
yönde önemli ve güçlü etkisinin olduğunu iletişim için 
ise istatistiksel olarak önemli bir etkinin olmadığını 
ileri sürmüştür. Ayrıca ilişki kalitesine ilişki odaklı 
pazarlama bileşenlerinin farklı düzeylerde katkı 
sağladığını; en büyük etkiyi sağlayan bileşenin işletme 
ve tüketici arasındaki güven olduğunu ifade etmiştir. 
Chen ve diğerleri (2008) 12 sağlık kliniğinde ilişki 
kalitesi öncül ve sonuçları arasındaki ilişkileri 
inceledikleri çalışmalarında, ilişki kalitesini güven ve 
tatmin yoluyla ölçmüşlerdir. Chen ve diğerlerine 
(2008) göre ilişki kalitesi öncülleri; uzmanlık, empati, 
sempatiklik ve iletişim iken, sonuçları tekrar satın 
alma niyeti ve kulaktan kulağa iletişimdir. Chen ve 
diğerlerinin (2008) bulguları; ilişki kalitesi 
öncüllerinden sadece hizmet veren işletmenin 
uzmanlığının tatmin ve güveni etkilemediği; tatmin ve 
güvenin ise tüketicilerin tekrar satın alma niyeti ve 
kulaktan kulağa iletişim üzerinde etkili olduğu ancak 
güvenin tatminden daha fazla etkiye sahip olduğu 
yönündedir. 

4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, ilişki odaklı pazarlama 
bileşenlerinin (güven, vaat, iletişim, hizmet kalitesi, 
problem çözme ve hizmet tatmini) yanı sıra ilişki 
kalitesi ve tüketici tatmini aracı değişkenleri de 
kullanılarak tüketicilerin sadakat düzeylerinin 
ölçülmesidir. Ayrıca ilişki odaklı pazarlama 
bileşenlerinin ilişki kalitesi ve tüketici tatmini aracı 
etkisiyle tüketici sadakati üzerinde etkili faktörler olup 
olmadığının araştırıldığı bu çalışma ile konuyla 
ilgilenen işletme sahiplerine ve akademisyenlere yol 
gösterilmesi de amaçlanmıştır.  

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları 

Ana kütlenin tamamına ulaşmak mali ve teknik açıdan 
çok güç olduğundan araştırma Trabzon ili ile 
sınırlandırılmıştır. Araştırma modeli, hizmet 
sektörünün önde gelen kurumlardan bankacılık 
sektöründe uygulanmaktadır.  Araştırmanın 
örneklemini Trabzon Merkez ilçesinde bulunan A 
bankasının 3 şubesinde mevduat hesabı bulunan 
bireysel tüketicileri oluşturmaktadır. Söz konusu A 
özel bankasının 3 şubedeki toplam vadeli ve vadesiz 
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mevduat hesabı olan tüketicilerinin sayısı 5000 
civarındadır. Belirlenen bir haftalık periyotta bankanın 
mesai saatleri süresince kapıdan giren 2. ve 7. 
mevduat hesabına sahip bireylere anket uygulanmak 
suretiyle örnekleme yapılmıştır. Belirlenen bireyler 
ankete katılmak istemediklerinde veya mevduat 
hesabına sahip olmadıklarında kapıdan bir sonra giren 
tüketiciye anket uygulanmıştır. Sistematik örnekleme 
yöntemi ile 400 banka tüketicisinden elde edilen 
veriler; güvenirlilik, faktör ve regresyon analizi ile test 
edilmiştir. Ayrıca anket formunda yer alan sorulara 
doğru ve sağlıklı cevap alınabilmesi için 

cevaplayıcıların belirli bir yaşın üzerinde olmasına (en 
az 18 yaşında) dikkat edilmiştir. 

4.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma modeli, ilişki odaklı pazarlama alanında 
önemli çalışmaları bulunan Ndubisi ve Wah (2005), 
Ndubisi (2006a, 2007a, 2007b) çalışmalarında 
kullandıkları modelin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. 
Söz konusu gelişme ilişki odaklı pazarlama alanındaki 
diğer çalışmalarda bulunan ilişki odaklı pazarlama 
bileşenlerinin bir arada modele dahil edilmesiyle 
sağlanmıştır.  

 

Şekil1. Araştırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1: Güven faktörü ilişki kalitesi üzerinde etkilidir.  

H2: Güven faktörü toplam tatmin üzerinde etkilidir. 

H3:  Vaat faktörü ilişki kalitesi üzerinde etkilidir. 

H4: Vaat faktörü toplam tatmin üzerinde etkilidir. 

H5: İletişim faktörü ilişki kalitesi üzerinde etkilidir. 

H6: İletişim faktörü toplam tatmin üzerinde etkilidir. 

H7: Hizmet kalitesi ilişki kalitesi üzerinde etkilidir. 

H8: Hizmet kalitesi toplam tatmin üzerinde etkilidir. 

H9: Problem çözme ilişki kalitesi üzerinde etkilidir. 

H10: Problem çözme toplam tatmin üzerinde etkilidir. 

H11: Hizmet tatmini ilişki kalitesi üzerinde etkilidir.  

H12: Hizmet tatmini toplam tatmin üzerinde etkilidir. 

H13: İlişki kalitesi sadakat üzerinde etkilidir. 

H14: Toplam tatmin sadakat üzerinde etkilidir.  

4.4. Araştırmanın Değişkenleri 

Araştırmanın ilk kısmını oluşturan sorular, 
araştırmanın modelindeki faktörleri belirlemeye 
yöneliktir. Bu faktörler güven (G1-G2-G3- G4-G5-
G6), vaat (V1-V2-V3-V4), iletişim (I1-I2-I3-I4-I5), 
hizmet kalitesi (HK1-HK2-HK3-HK4-HK5-HK6), 
problem çözme (PC1-PC2-PC3), hizmet tatmini 

(HT1-HT2-HT3-HT4-HT5), ilişki kalitesi (IK1-IK2-
IK3-IK4-IK5), toplam tatmin (TT1-TT2-TT3-TT4-
TT5) ve sadakattir (S1-S2-S3-S4-S5-S6).  

Araştırmanın ikinci kısmını oluşturan sorular ise, 
ankete katılan tüketicilerin demografik özelliklerini 
belirlemeye yönelik olup, cinsiyet, medeni durum, 
öğrenim durumu, aylık net gelir, meslek ve yaş 
sorularını içermektedir.  

4.5. Bilgi ve Verilerin Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen bulguların 
analizinde, çok değişkenli istatistiksel analizler 
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin 
güvenirlilikleri test edilirken, en yaygın kullanım 
alanına sahip İç Tutarlılık Analizi metodu olan 
Cronbach Alfa Katsayısı yöntemi kullanılmıştır. 
Güvenirlilik analizi sonucu elde edilen ölçeklerin 
geçerliliklerinde ise, Faktör Analizi kullanılmış olup, 
analiz sonucunda her bir faktörün toplam açıklanan 
varyansları ve değişkenlerin ilgili faktörler 
korelasyonunu gösteren faktör yükleri dikkate 
alınmıştır. Ölçeklerin güvenirlilik ve geçerlilikleri 
belirlendikten sonra araştırma hipotezleri Çoklu 
Regresyon Analizi ile test edilmiştir. 

4.6. Bulgular 

Tablo 1’de ankete katılan tüketicilerin demografik 
özelliklerine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
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Tablo 1: Ankete Katılan Tüketicilerin Demografik Özellikleri 

CİNSİYET Frekans Yüzde (%) MESLEK Frekans Yüzde (%) 
Kadın 189 47 Serbest Meslek 66 17
Erkek 211 53 Esnaf 65 16 

TOPLAM 400 100 Memur 60 15 
MEDENİ DURUM Frekans Yüzde (%) Sözleşmeli Personel 49 12

Evli 201 50 İşçi 44 11
Bekar 164 41 Emekli 28 7 
Dul 35 9 Ev Hanımı 31 8 

TOPLAM 400 100 Öğrenci 36 9 
ÖĞRENİM DURUMU Frekans Yüzde (%) Diğer 21 5

İlköğretim 105 26 TOPLAM 400 100
Lise 147 37 YAŞ GRUBU      Frekans Yüzde (%) 

Üniversite 124 31 18 - 25 yaş arası 87 22
Lisansüstü 24 6 26 - 33 yaş arası 116 29 
TOPLAM 400 100 34 - 41 yaş arası 122 31 

AYLIK NET GELİR Frekans Yüzde (%) 42 - 49 yaş arası 43 11
450 YTL ve altı 28 7 50 yaş ve üzeri 32 8

451 YTL – 750 YTL arası 77 19 TOPLAM 400 100 
751 YTL – 1050 YTL arası 91 23 
1051 YTL – 1350 YTL arası 93 23 
1351 YTL – 1650 YTL arası 61 15 

1651 YTL ve üstü 50 13 
TOPLAM 400 100 

 

Araştırmaya katılan tüketicilerin cinsiyete, medeni 
duruma, öğrenim durumuna, aylık net gelire, meslek 
grubuna ve yaş grubuna göre dağılımları Tablo 1’de 
yer almaktadır. Tüketicilerin %47’sini kadınlar, 
%53’ünü ise erkekler oluşturmaktadır. Ayrıca bu 
kullanıcıların %50’si evli, %41’i bekâr ve %9’u dul 
iken; %26’sı ilköğretim, %37’si lise, %31’i üniversite 
ve %6’sı lisansüstü mezunudur. Tüketicilerin %7’si 
450 YTL ve altı, %19’u 451 YTL-750 YTL arası, 
%23’ü 751 YTL-1050 YTL arası, %23’ü 1051 YTL-
1350 YTL arası, %15’i 1351 YTL-1650 YTL arası ve 
%13’ü 1651 YTL ve üzeri aylık net gelire sahip iken; 
%17’si serbest meslek, %16’sı esnaf, %15’i memur, 
%12’si sözleşmeli personel, %11’i işçi, %7’si emekli, 
%8’si ev hanımı, %9’u öğrenci ve %5’i diğer meslek 
gruplarına dahildir. Son olarak da tüketicilerin, %22’si 
18–25 yaş arası, %29’u 26–33 yaş arası, %31’i 34–41 
yaş arası, %11’i 42–49 yaş arası ve %8’i de 50 ve 
üzeri yaş grubuna dahildir. 

Tablo 2’de araştırmada yer ölçeklerin soru-bütün 
istatistiklerinin sonuçlarına ilişkin değerler yer 
almaktadır. 

Araştırmada yer alan ölçeklerin güvenirliliklerini 
belirlemek amacıyla Cronbach Alfa istatistiği yapılmış 
ve Tablo 2’deki sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 2’de 
görüldüğü gibi ölçeklerin (Güven, Vaat, İletişim, 
Hizmet Kalitesi, Problem Çözme, Hizmet Tatmini, 
İlişki Kalitesi, Toplam Tatmin ve Sadakat) Genel Alfa 
katsayısı sırasıyla 0,916, 0,797, 0,845, 0,914, 0,870, 

0,916, 0,896, 0,894 ve 0,934 olarak bulunmuştur. Soru 
Silinirse Alfa sütunundaki değerlere bakıldığında 
bütün değerler Genel Alfa değerinden düşük 
olduğundan hiçbir soru ölçekten çıkarılmayacaktır. 

Tablo3’de araştırmada yer ölçeklerin geçerlilik 
analizlerinin sonuçlarına ilişkin değerler yer 
almaktadır. 

Araştırmada yer alan ölçeklerin Faktör Analizi 
sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır. Tabloda da 
görülebildiği gibi, Güven ölçeğinin maddeleri ölçeğin 
toplam varyansının %70,769’unu, Vaat ölçeğinin 
maddeleri ölçeğin toplam varyansının %63,122’sini, 
İletişim ölçeğinin maddeleri ölçeğin toplam 
varyansının %61,857’sini, Hizmet Kalitesi ölçeğinin 
maddeleri ölçeğin toplam varyansının %70,166’sını, 
Problem Çözme ölçeğinin maddeleri ölçeğin toplam 
varyansının %79,528’ini, Hizmet Tatmini ölçeğinin 
maddeleri ölçeğin toplam varyansının %75,121’ini, 
İlişki Kalitesi ölçeğinin maddeleri ölçeğin toplam 
varyansının %70,757’sini, Toplam Tatmin ölçeğinin 
maddeleri ölçeğin toplam varyansının %70,441’ini, 
Sadakat ölçeğinin maddeleri ölçeğin toplam 
varyansının %75,427’sini açıklayan tek bir faktör 
altında gruplanabilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir 
ölçek maddesinin ölçekten çıkarılması 
gerekmemektedir. Verilerin Faktör Analizi’ne 
uygunluğunu belirleyen KMO ve Bartlett Testi de 
ayrıca verilmiştir. 

 



 

 321

Tablo 2: Araştırmada yer alan ölçeklerin soru-bütün istatistikleri 

Soru 
Soru 

silinirse 
Ortalama 

Soru 
silinirse 
varyans 

Düzeltilmiş soru- toplam 
korelasyon 

Soru 
silinirse 

Alfa 
1 (G 1) 
2 (G 2) 
3 (G 3) 
4 (G 4) 
5 (G 5) 
6 (G 6) 

17,5350 
17,3575 
17,5200 
17,5750 
17,8250 
17,7125 

22,826 
22,491 
20,566 
21,057 
21,513 
21,624 

0,687 
0,809 
0,804 
0,828 
0,746 
0,718 

0,910 
0,896 
0,895 
0,891 
0,903 
0,907 

(G = Güven)                                                                             Genel Alfa:  0,916 
1 (V 1) 
2 (V 2) 
3 (V 3) 
4 (V 4) 

9,7300 
9,9750 
9,5325 
9,4025 

8,824 
8,365 
7,949 
8,261 

0,540 
0,548 
0,780 
0,593 

0,780 
0,779 
0,668 
0,755 

(V = Vaat)                                                                                Genel Alfa:  0,797 
1 (I 1) 
2 (I 2) 
3 (I 3) 
4 (I 4) 
5 (I 5) 

12,1950 
11,8875 
12,2275 
12,0175 
11,9425 

14,363 
14,932 
14,071 
15,255 
14,440 

0,647 
0,637 
0,723 
0,565 
0,687 

0,814 
0,817 
0,793 
0,836 
0,803 

(I = İletişim)                                                                             Genel Alfa:  0,845 
1 (HK1) 
2 (HK2) 
3 (HK3) 
4 (HK4) 
5 (HK5) 
6 (HK6) 

18,4000 
18,2975 
18,3025 
18,1175 
18,0950 
18,1875 

18,667 
18,245 
19,304 
19,272 
20,096 
19,456 

0,770 
0,813 
0,742 
0,802 
0,725 
0,707 

0,897 
0,891 
0,901 
0,893 
0,904 
0,906 

(HK = Hizmet Kalitesi)                                                          Genel Alfa:  0,914 
1 (PC1) 
2 (PC2) 
3 (PC3) 

8,2525 
7,8150 
8,0375 

3,733 
3,835 
3,841 

0,810 
0,741 
0,706 

0,764 
0,826 
0,859 

(PC = Problem Çözme)                                                          Genel Alfa:  0,870 
1 (HT1) 
2 (HT2) 
3 (HT3) 
4 (HT4) 
5 (HT5) 

11,8200 
11,3075 
11,8575 
11,9675 
11,4375 

13,922 
15,442 
14,143 
13,966 
14,788 

0,901 
0,683 
0,824 
0,795 
0,726 

0,873 
0,915 
0,889 
0,895 
0,909 

(HT = Hizmet Tatmini)                                                          Genel Alfa:  0,916 
1 (IK1) 
2 (IK2) 
3 (IK3) 
4 (IK4) 
5 (IK5) 

12,1750 
12,5200 
12,5950 
12,8025 
13,0475 

15,934 
16,215 
17,164 
17,693 
17,409 

0,744 
0,824 
0,745 
0,704 
0,707 

0,874 
0,854 
0,872 
0,881 
0,880 

(IK = İlişki Kalitesi)                                                                Genel Alfa:  0,896 
1 (TT1) 
2 (TT2) 
3 (TT3) 
4 (TT4) 
5 (TT5) 

11,5150 
10,9525 
11,1625 
10,7775 
10,5025 

13,143 
12,612 
12,638 
12,499 
12,456 

0,668 
0,764 
0,752 
0,792 
0,729 

0,887 
0,866 
0,869 
0,860 
0,874 

(TT = Toplam Tatmin)                                                           Genel Alfa:  0,894 
1 (S 1) 
2 (S 2) 
3 (S 3) 
4 (S 4) 
5 (S 5) 
6 (S 6) 

19,8525 
20,0050 
19,9325 
19,9850 
19,6550 
19,8575 

23,830 
23,604 
22,680 
23,363 
24,973 
22,744 

0,828 
0,791 
0,871 
0,759 
0,721 
0,867 

0,919 
0,924 
0,913 
0,928 
0,932 
0,914 

(S = Sadakat)                                                                            Genel Alfa:  0,934 
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Tablo 3: Araştırmada yer alan ölçeklerin geçerlilik analizleri 

Bileşen Özdeğer %Varyans % 
Kümülatif Özdeğer>1 %Varyans % 

Kümülatif 
Bileşen 
Yükü 

1 (G 1) 
2 (G 2) 
3 (G 3) 
4 (G 4) 
5 (G 5) 
6 (G 6) 

4,252 
0,578 
0,502 
0,303 
0,226 
0,140 

70,869 
9,632 
8,361 
5,051 
3,761 
2,327 

70,869 
80,501 
88,862 
93,912 
97,673 

100,000 

4,252 
 

 
 
 
 

70,869 
 
 
 
 
 

70,869 
 
 
 
 
 

0,782 
0,875 
0,877 
0,887 
0,824 
0,800 

(G = Güven)                                        KMO: 0,856 Bartlett Test: 1759,904     p<0,000 
1 (V 1) 
2 (V 2) 
3 (V 3) 
4 (V 4) 

2,525 
0,637 
0,584 
0,255 

63,122 
15,923 
14,588 
6,367 

63,122 
79,045 
93,633 

100,000 

2,525 
 
 
 

63,122 
 
 
 

63,122 
 
 
 

0,733 
0,742 
0,901 
0,790 

(V = Vaat)                                            KMO: 0,725 Bartlett Test: 567,999     p<0,000 
1 (I 1) 
2 (I 2) 
3 (I 3) 
4 (I 4) 
5 (I 5) 

3,093 
0,776 
0,455 
0,369 
0,307 

61,857 
15,521 
9,109 
7,372 
6,142 

61,857 
77,377 
86,486 
93,858 

100,000 

3,093 
 
 
 
 

61,857 
 
 
 
 

61,857 
 
 
 
 

0,784 
0,777 
0,841 
0,713 
0,812 

(I = İletişim)                                        KMO: 0,804 Bartlett Test: 828,531     p<0,000 
1 (HK1) 
2 (HK2) 
3 (HK3) 
4 (HK4) 
5 (HK5) 
6 (HK6) 

4,210 
0,593 
0,450 
0,312 
0,244 
0,192 

70,166 
9,884 
7,493 
5,192 
4,066 
3,200 

70,166 
80,050 
87,543 
92,735 
96,800 

100,000 

4,210 
 
 
 
 
 

70,166 
 
 
 
 
 

70,166 
 
 

 
 
 

0,847 
0,876 
0,821 
0,871 
0,812 
0,796 

(HK = Hizmet Kalitesi)                      KMO: 0,882 Bartlett Test: 1629,073     p<0,000 
1 (PC1) 
2 (PC2) 
3 (PC3) 

2,386 
0,386 
0,228 

79,528 
12,865 
7,608 

79,528 
92,392 

100,000 

2,386 
 
 

79,528 
 
 

79,528 
 
 

0,922 
0,887 
0,865 

(PC = Problem Çözme)                      KMO: 0,716 Bartlett Test: 619,559     p<0,000 
1 (HT1) 
2 (HT2) 
3 (HT3) 
4 (HT4) 
5 (HT5) 

3,756 
0,587 
0,343 
0,178 
0,137 

75,121 
11,735 
6,857 
3,556 
2,731 

75,121 
86,856 
93,713 
97,269 

100,000 

3,756 
 
 
 
 

75,121 
 
 
 
 

75,121 
 
 
 
 

0,943 
0,787 
0,895 
0,877 
0,822 

(HT = Hizmet Tatmini)                      KMO: 0,859 Bartlett Test: 1585,380     p<0,000 

1 (IK1) 
2 (IK2) 
3 (IK3) 
4 (IK4) 
5 (IK5) 

3,538 
0,649 
0,419 
0,242 
0,152 

70,757 
12,981 
8,387 
4,844 
3,031 

70,757 
83,738 
92,125 
96,969 

100,000 

3,538 
 
 
 
 

70,757 
 
 
 
 

70,757 
 
 
 
 

0,842 
0,892 
0,843 
0,813 
0,813 

(IK = İlişki Kalitesi)                           KMO: 0,808 Bartlett Test: 1325,308     p<0,000 
1 (TT1) 
2 (TT2) 
3 (TT3) 
4 (TT4) 
5 (TT5) 

3,522 
0,543 
0,360 
0,340 
0,235 

70,441 
10,866 
7,198 
6,805 
4,690 

70,441 
81,307 
88,505 
95,310 

100,000 

3,522 
 
 
 

 

70,441 
 
 
 

 

70,441 
 
 
 

 

0,784 
0,856 
0,846 
0,875 
0,834 

(TT = Toplam Tatmin)                      KMO: 0,853 Bartlett test: 1150,387     p<0,000 
1 (S 1) 
2 (S 2) 
3 (S 3) 
4 (S 4) 
5 (S 5) 
6 (S 6) 

4,526 
0,538 
0,358 
0,292 
0,202 
0,085 

75,427 
8,972 
5,959 
4,861 
3,361 
1,419 

75,427 
84,399 
90,358 
95,220 
98,581 

100,000 

4,526 
 
 
 
 
 

75,427 
 
 
 
 
 

75,427 
 
 
 
 
 

0,885 
0,859 
0,915 
0,832 
0,802 
0,912 

(S = Sadakat)                                      KMO: 0,883 Bartlett Test: 2152,958     p<0,000 
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Tablo 4’de araştırma ölçeklerinden ilişki kalitesi ile 
ilgili çoklu regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 4: İlişki kalitesi ile ilgili çoklu regresyon 
analizi sonuçları 

Değişken  B  Standart Hata  β  t  P 
Sabit  ‐ 0,096  ‐  ‐ 0,00

F1 – Güven  0,17 0,040  0,18 4,43 0,00

F2 – Vaat  0,15 0,035  0,13 4,33 0,00

F3 – İletişim  0,11 0,044  0,09 2,55 0,01

F4 – Hizmet Kalitesi  ‐ 0,023  ‐ ‐ 0,85

F5 – Problem Çözme  0,40 0,036  0,40 11,2 0,00

F6 – Hizmet Tatmini  0,24 0,041  0,22 6,01 0,00

R2=0,832     F=324,500     p=0,000

Tablo 4’deki B değerleri kısmi regresyon katsayılarını 
vermekte ve formüldeki değişkenlerin eğimlerini 
göstermektedir. β ise standardize edilmiş regresyon 
katsayıları olup, bağımlı değişkene ilişkin göreli önem 
sıralarını yorumlamakta yardımcı olmaktadır. β’ya 
baktığımızda en önemli faktör Problem Çözme faktörü 
olup, diğer faktörler ise sırasıyla; Hizmet Tatmini, 
Güven, Vaat ve İletişim’dir. Hizmet kalitesi’nin ilişki 
kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını 
gösteren t ve p değerleri ise regresyon katsayılarının 
anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarıdır. Görüldüğü 
gibi regresyon katsayısı sonuçları, hizmet kalitesi 
hariç 0.05 anlamlılık düzeyinde kabul edilebilir. R² 
bağımsız değişkenlerin, ilişki kalitesindeki toplam 
varyansın yaklaşık yüzde kaçını birlikte açıkladıklarını 
gösteren determinasyon katsayısıdır ve burada  % 
83,2’dir. F ve p ise bu regresyon ve determinasyon 
katsayılarının anlamlılığını gösteren tek faktörlü 
varyans analizi sonuçlarıdır ve görüleceği gibi 0,05 
anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. 

Yukarıdaki tablodan aşağıdaki regresyon denklemi 
elde edilir. 

İlişki Kalitesi = - 0,550 + 0,178 F1 + 0,154 F2 + 0,113 
F3 + 0,406 F5 + 0,248 F6 

Tablo 4’de ve oluşturulan denklemde görüldüğü gibi 
ilişki kalitesi üzerinde güven, vaat, iletişim, problem 
çözme ve hizmet tatmini faktörleri etkili iken; hizmet 
kalitesi faktörünün anlamlı bir etkisi tespit 
edilememiştir. Dolayısıyla hipotezlerden: H1, H3, H5, 
H9, H11 kabul edilirken H7 kabul edilmemiştir. 

Tablo 5’de araştırma ölçeklerinden toplam tatmin ile 
ilgili çoklu regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 5’deki bağımlı değişkene ilişkin göreli önem 
sıralarını yorumlamada yardımcı olan β değerlerine 
baktığımızda en önemli faktör Hizmet Tatmini faktörü 
olup, diğer faktörler ise sırasıyla İletişim, Problem 
Çözme, Hizmet Kalitesi ve Güven’dir. Vaat’in toplam 
tatmin üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını 
gösteren t ve p değerlerine göre, diğer faktörler 0,05 
anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. Ayrıca bağımsız 
değişkenlerin toplam tatmindeki toplam varyansın 
yüzde kaçını açıkladığını gösteren R2 değeri ise 
%77,6’dır.  

Tablo 5: Toplam tatmin ile ilgili çoklu regresyon 
analizi sonuçları  

Değişken  B  Standart 
H t B

β  t  P 

Sabit  ‐
0 31

0,107  ‐  ‐
2 97

0,00
3

F1 – Güven  0,12
3

0,045  0,13
2

2,75
7

0,00
6

F2 – Vaat  0,03
4

0,039  0,03
2

0,87
2

0,38
4

F3 – İletişim  0,22
2

0,049  0,19
8

4,54
1

0,00
0

F4 – Hizmet Kalitesi  0,12
0

0,026  0,14
0

4,63
5

0,00
0F5  – Problem 

Çö
0,18
1

0,040  0,18
9

4,51
1

0,00
0

F6  –  Hizmet 
Tatmini 

0,55
0  0,046 

0,50
8 

12,0
09 

0,00
0 

R2=0,776     F=226,719     p=0,000

Yukarıdaki tablodan aşağıdaki regresyon denklemi 
elde edilir. 

Toplam Tatmin = - 0,318 + 0,123 F1 + 0,222 F3 + 
0,120 F4 + 0,181 F5 + 0,550 F6 

Tablo 5’de ve oluşturulan denklemde görüldüğü gibi 
toplam tatmin üzerinde güven, iletişim, problem 
çözme ve hizmet tatmini, hizmet kalitesi faktörleri 
etkili iken; vaat faktörünün anlamlı bir etkisi tespit 
edilememiştir. Dolayısıyla hipotezlerden: H2, H6, H8, 
H10, H12 kabul edilirken H4 kabul edilmemiştir. 

Tablo 6’da araştırma ölçeklerinden sadakat ile ilgili 
çoklu regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 6: Sadakat ile ilgili çoklu regresyon analizi 
sonuçları 

Değişken  B  Std. Hata B  β  t  p 

Sabit  0,789 0,112  ‐  7,074  0,000

F1 – İlişki Kalitesi  0,219 0,047  0,226  4,617  0,000

F2 – Toplam Tatmin 0,603 0,049  0,598  12,231 0,000

R2=0,617     F=320,433     p=0,000

Tablo 6’daki bağımlı değişkene ilişkin göreli önem 
sıralarını yorumlamada yardımcı olan β değerlerine 
baktığımızda en önemli faktör Toplam Tatmin faktörü 
olup, diğer faktör ise İlişki Kalitesi’dir. t ve p 
değerleri ise regresyon katsayılarının anlamlılığına 
ilişkin t testi sonuçlarıdır. Görüldüğü gibi regresyon 
katsayısı sonuçları 0.05 anlamlılık düzeyinde kabul 
edilebilir. Ayrıca bağımsız değişkenlerin sadakatteki 
toplam varyansın yüzde kaçını açıkladığını gösteren 
R2 değeri ise %61,7’dır.  

Yukarıdaki tablodan aşağıdaki regresyon denklemi 
elde edilir. 

SADAKAT = 0,789 + 0,219 F1 + 0,603 F2 
Tablo 6’da ve oluşturulan denklemde görüldüğü gibi 
sadakat üzerinde ilişki kalitesi ve toplam tatmin 
faktörleri etkilidir. Dolayısıyla hipotezlerden: H13 ve 
H14 kabul edilmiştir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bankacılık sektöründe hizmetlerin soyutluğu, birçok 
bankacılık hizmetinin kişiye özel olması, süreklilik arz 
etmesi ve sosyal, finansal, psikolojik vs risklerden 
kaçınmak için tüketicilerin güven duygusu konusunda 
aşırı duyarlı olmalarının yanı sıra  (Yüksel ve Yüksel, 
2004:19) tüketicilerin güler yüzle karşılanıp kaliteli 
hizmet sunan bankalara yönelmeye eğilimli olmaları 
ilişki odaklı pazarlama anlayışının bu sektörde 
uygulanmasının temel sebepleri arasındadır.  

Bankacılık hizmetlerinde üzerinde önemle durulan 
ilişki odaklı pazarlama bileşenleri güven, vaat, 
iletişim, hizmet kalitesi, problem çözme ve hizmet 
tatminidir. Sözü edilen 6 ilişki odaklı pazarlama 
bileşeninin ilişki kalitesi ve tüketici üzerindeki 
etkisinin yanı sıra ilişki kalitesi ve tüketici tatmini 
aracı etkisiyle tüketicilerin hizmete sadık kalma 
düzeyleri araştırılmaktadır.  

Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda ilişki 
kalitesi üzerinde ilişki odaklı pazarlama bileşenlerinin 
–hizmet kalitesi hariç- 0,05 anlamlılık düzeyinde 
anlamlı etkileri olduğu görülmüştür. İlişki kalitesi 
üzerinde en etkin faktör hizmet işletmesinin 
tüketicilerinin hizmete ilişkin karşılaşılan 
problemlerini çözme yeteneğidir. Diğer ilişki odaklı 
pazarlama bileşenlerinin ilişki kalitesi üzerindeki 
etkisi ise sırasıyla şöyledir: sunulan bankacılık 
hizmetinden duyulan tatmin, bankanın verdiği güven, 
vaat ve banka-tüketici iletişimidir. Tüketicilerin ilişki 
kalitesi algılamalarında hizmet kalitesinin etkin bir 
faktör olmaması Ndubisi’nin (2006b: 2007b) 
çalışmalarında söz konusu değişkeni modele ilave 
etmemesiyle de açıklanabilir.  Tüketici tatmini 
üzerinde ise ilişki odaklı pazarlama bileşenlerinden 
tüketicilerin banka ile ilişkilerini sürdürme vaadi 
dışındaki tüm faktörler 0,05 anlamlılık düzeyinde 
anlamlı etkilere sahiptir. İlişki odaklı pazarlama 
bileşenlerinin tüketici tatmini üzerindeki etkisi de 
sırasıyla şöyledir: hizmet tatmini, banka-tüketici 
iletişimi, bankanın problem çözme yeteneği, 
tüketicinin güveni ve hizmet kalitesidir. Tüketicilerin 
bankacılık hizmetlerine sadık hale gelmelerinde ise 
hem ilişki kalitesi hem de toplam tüketici tatmini 0,05 
anlamlılık düzeyinde etkin bir rol oynamaktadır. 
Ancak toplam tüketici tatmini ilişki kalitesine oranla 3 
kat daha etkilidir. Sonuç olarak ilişki odaklı pazarlama 
bileşenlerinin ilişki kalitesi ve tüketici tatmini yoluyla 
tüketicilerin bankaya sadık hale gelmelerini savunan 
araştırma modeli doğrulanmıştır. Bundan hareketle 
ilişki kalitesi ve toplam tatmin üzerinde bu sözü geçen 
değişkenlere bankaların birer pazarlama stratejisti 
gözüyle bakmaları ve geleceklerini şekillendirmede bu 
öncüllerin öneminin olduğunu kavrayarak hareket 
etmeleri, çalışmanın en önemli sonucu ve önerisi 
olarak ifade edilebilir. 

 Gelecekteki çalışmalarda; 

• İlişki odaklı pazarlama bileşenlerine tüketici-
işletme arasındaki sosyal, yapısal ve finansal 
bağlar ile algılanan risk değişkenleri de 
eklenebilir. 

• Sadece Trabzon ili merkez ilçesindeki bir özel 
bankanın tüketicileri ele alınarak seçilen 
örneklem daha geniş tutulabilir. 

• Özel banka tüketicilerinin yanı sıra devlet 
bankaları ve yabancı bankaların tüketicilerinin 
de sadakat düzeyleri ilişki odaklı pazarlama 
bileşenleri yardımıyla ölçülebilir.  

• Bankacılık sektörü dışında farklı sektörlerde de 
benzer bir çalışma yapılarak bulgular 
kıyaslanabilir.  

• Çalışmada tutumsal yaklaşımla ele alınan 
sadakat kavramı davranışsal yaklaşıma ilişkin 
değişkenlerle ölçülerek sadakat kavramı 
ayrıntılı bir şekilde incelenebilir. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı, hizmet endüstrisinde ilişkisel pazarlamanın müşteri bağımlılığı üzerindeki etkisini 
incelemektir. Çalışma, hizmet endüstrisinde müşteri bağlılığını inceleyen çok sayıdaki çalışmadan elde edilen 
bilgilerin ilişkisel pazarlamayla pekiştirilmesi suretiyle yapılmıştır. Çalışma sadece Bursa iliyle sınırlanmıştır. 
Ndubisi (2007) çalışması temelinde hazırlanan anket formu, faaliyet gösteren iki tane beş yıldızlı otelin 175 
müşterisine uygulanmıştır. İlişkisel pazarlamanın boyutlarının (güven, taahhüt, iletişim ve sorun çözümü) müşteri 
bağlılığı üzerindeki etkisi çoklu regresyon tekniğiyle analiz edilmiştir. Analiz bulguları ışığında, oteller 
müşterileriyle ilişkilerinde güven unsurunu oluşturduğunda, taahhütlerini yerine getirdiğinde, müşterileriyle doğru 
ve zamanında iletişim kurduğunda, proaktif olarak etkili bir şekilde sorunları çözmeyi amaçladığında müşteri 
bağlılığını yaratır. Bu bağlılık işletme-müşteri arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirir. Çalışmanın analiz bulguları bu 
alanda yapılmış diğer çalışmaların bulgularından farklılık göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: İlişkisel pazarlama, Müşteri bağlılığı, Turizm Sektörü. 

 

RELATIONSHIP MARKETING AND CUSTOMER LOYALTY IN THE TOURISM 
SECTORS: THE CASE OF BURSA 

Abstract: The purpose of this study is to examine the impact of relationship marketing on customer loyalty at 
service industry. The study is has been conducted by strengthening knowledge of relationship marketing which 
come from a number of studies examining customer loyalty at service industry. This paper is limited with only 
Bursa. Questionnaire derived from Ndubisi (2007) study was completed by 175 hotel customers of two hotels in 
Bursa. The impact dimensions of relationship marketing (commitment, trust, communication, conflict handling) on 
customer loyalty were analyzed with multiple regression analysis. In the light of the findings from the analysis, 
hotels creates customer loyalty by handling conflict efficiently, creating reliable and proactive fashion, 
communicating with customer in a timely manner, fulfiling commitment to service and building trust at customers 
relation. This loyalt reinforces the relation between business-customer and provide customer continuity. Analysis 
findings of study are different from findings of other studies accomplished at this field. 

Key words: Relationship marketing, Customer loyalty, Tourism Sector. 

 

Giriş 

Günümüzde pazar koşullarının hızla değiştiği, 
pazardaki işletmeler arasında yoğun bir rekabetin 
yaşandığı ve işletmelerin ürettiği ürünlerin giderek 
birbirine benzediği görülmektedir. Dolayısıyla 
işletmeler, rakiplerine karşı avantajlı duruma geçmek 
için müşterilerle uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler 
kurma yoluyla bir rekabet avantajı elde etmeyi 
amaçlamaktadır. İşletmelerin müşterilerle ilişki 
kurması, sadece işletmeye değil, aynı zamanda 

müşterilere de birçok yararlar sağlar. İşletme, 
müşterilerle ilişki kurmak yoluyla, pazarlama 
stratejisini daha iyi planlamasına imkân veren daha 
kaliteli pazar bilgi kaynağına erişmiş olur. Ayrıca, 
müşteriler arasında daha yüksek bağlılık düzeyine 
ulaşmış olmanın yanı sıra, işletme-müşteri ilişkilerinin 
daha iyi yönetilmesi gerçekleşir (Ndubisi, 2007). 
Müşteriler ise, daha iyi hizmet ve kaliteli ürünlere 
sahip olma, kişisel olarak tanınma ve artı değer elde 
etme ve bir ürün hakkında bilgi edinmenin zaman ve 
maliyetinden kurtulma avantajlarını elde eder (Buttle, 
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1996). Çift taraflı bu avantajlar kümesi zaman 
içerisinde mevcut müşterilerin daha çok harcama 
eğiliminde bulunmasına, daha sık hizmet satın 
almasına, daha çok hizmet deneyimini diğer insanlarla 
paylaşmasına ve arada sırada meydana gelebilecek 
olan hizmet başarısızlıklarının daha çabuk 
affedilmesine yardımcı olmaktadır (Bowen ve 
Shoemaker, 1998, Mattila, 2001)  

Bilindiği üzere işletmelerin kullandığı teknolojiler ve 
uyguladığı stratejiler, rakipler tarafından kolaylıkla 
taklit edilebildiğinden işletme çok uzun süre rekabet 
üstünlüğünü koruyamamaktadır. Ancak, işletmelerin 
müşterilerle uzun süren çabalar ve çeşitli maliyetlere 
katlanarak kurduğu ilişkilerin, rakip işletmelerce taklit 
edilmesi daha zordur. Bu nedenle ilişkisel pazarlama 
yeni ekonomide giderek daha fazla önem 
kazanmaktadır. Bu aslında günümüz rekabetinin doğal 
bir sonucudur. Çünkü günümüz işletmeleri için en 
önemli işletme varlıklarının başında sürekliliği 
sağlanmış müşteri ilişkileri gelmektedir (Jones ve 
Sasser, 1995). Bu öneme bağlı olarak müşteri bağlılığı 
üzerinde ilişkisel pazarlamanın dört temel yapısının 
etkisi ampirik olarak açıklanmaktadır. Çalışmada, 
Bursa’da faaliyet gösteren iki beş yıldızlı otelin 
müşterilerinin bağlılığı üzerinde, ilişkisel 
pazarlamanın dört temel yapısının etkisi 
incelenmektedir. 

Literatür İncelemesi 

İlişkisel pazarlama kavramını ilk kez 1983 yılında 
Berry kullanmıştır (Wilson, 1995). Berry (1983) 
ilişkisel pazarlamayı, müşteri ilişkilerini cezp etme, 
sürdürme ve bu ilişkileri artırmak için bir strateji 
olarak görmüştür (Ndubisi, 2007).  Pek çok yazar 
tarafından ilişkisel pazarlama tanımlanmasına rağmen, 
Morgan ve Hunt (1994) ilişkisel pazarlamanın en 
yaygın kabul edilen tanımlarından birini 
oluşturmuştur. Onların tanımına göre ilişkisel 
pazarlama; tüm pazarlama faaliyetlerinin başarılı bir 
ilişkisel değişimini kurmak, geliştirmek ve sürdürmek 
için yönetilmesidir.  

Blomqvist ve diğerleri (1993), ilişkisel pazarlamanın 
temel karakteristiklerini şu şekilde ifade etmiştir; i) 
her bir müşteri, bireysel bir kişi olarak 
düşünülmektedir, ii) firma faaliyetleri genelde, mevcut 
müşterilere doğru yöneltilmektedir, iii) faaliyetleri 
yerine getirme, etkileşim ve diyaloglar temelinde 
gerçekleşmektedir, iv) firmalar, müşteri devir oranını 
azaltma ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek 
aracılığıyla, karlılığı elde etmeyi amaçlamaktadır 
(Ndubisi, 2007). 

Aijo (1996)’ya göre ilişkisel pazarlama anlayışının 
amacı, yeni müşteriler kazanmak, yeni ve mevcut 
müşterileri ürün ve hizmeti düzenli olarak satın alan 
sadık müşteriler haline getirmektir. Diğer ifadeyle 
ilişkisel pazarlama, müşteri bağlılığını sağlamaya 
yönelik bir gayrettir. Odabaşı (2004) müşteri 
bağlılığını, müşterinin bir tercih hakkı söz konusu 
olduğu zaman, aynı markayı satın alması ya da aynı 

mağazayı tercih etmesi olarak tanımlamıştır. Bağlılık, 
performansla müşteri tatmininin bir sonucudur (Price 
ve Arnould, 1999). 

İlişkisel Pazarlamanın Boyutları 

Pazarlama literatüründe, güven (Morgan ve Hunt, 
1994; Veloutsou vd., 2002), taahhüt (Morgan ve Hunt, 
1994; Grossman, 1998; Chan ve Ndubisi, 2004), sorun 
çözümü (Dwyer vd.,1987; Ndubisi ve Chan, 2005) ve 
iletişim (Morgan ve Hunt, 1994; Ndubisi ve Chan, 
2005) gibi ilişkisel pazarlamanın temel boyutları 
ortaya konulmuştur (Ndubisi, 2007). Çalışmada, bu 
temel boyutların müşteri bağlılığı kavramı ile ilişkisi 
turizm sektörü için incelenecektir. 

Güven kavramı, değişime esas olan bir konunun 
güvence altına alınması hususunda, tarafların 
birbirlerine güvenme isteği olarak tanımlanabilir 
(Moorman vd., 1993). Güven başarılı bir ilişkinin 
sağlanmasında temel bir bileşen olarak görülmektedir 
(Ganesan, 1994; Morgan ve Hunt, 1994). Başka bir 
değişle müşteri güveninin kurulması, bir müşteri ve 
hizmet sağlayıcı arasındaki ilişkinin geliştirilmesinde 
en kritik unsurlardan birini oluşturmaktadır. Bunun üç 
nedeni bulunmaktadır. İlki, hizmet performansının 
objektif değerlendirmesi için müşteri uzmanlığının 
olmaması ve sonuçların soyut olması nedeniyle 
zordur. İkinci neden, hizmet kötü bir şekilde yerine 
getirilirse algılanan sonuçların genelde yüksek 
olmasıdır. Son olarak da, hizmet üretiminin genellikle 
müşterileri de içermesidir. Bir değişim ilişkisinde 
yüksek güven düzeyinin oluşması, belirsizliği 
azaltmakta ve sorun çözme olasılığını daha ılımlı hale 
getirmektedir (Morgan ve Hunt, 1994). Müşterilerle 
iki yönlü ve açık bir şekilde kurulan bir iletişim, 
güvenin oluşmasını sağlayan bir unsurdur (Berry, 
1995). İşletmelerin müşterileriyle kurduğu bu iletişim, 
müşterinin kendisini özel hissetmesini sağlar (Czepiel, 
1990). Ayrıca işletmelerin vermiş olduğu taahhüt ve 
garantiler, güveni kurmaya yardımcı olmanın yanı 
sıra, tatmin olmamış müşterinin de yatışmasına neden 
olur (Berry, 1995). İşletmeler, müşterileriyle olan 
ilişkilerinde güven unsurunu oluşturduğunda, 
ilişkilerini daha çok sağlamlaştırmasını, kısa dönemli 
işlemler üzerinden uzun dönemli ilişkiler 
oluşturmasını ve müşterilerinin ilişkide daha çok risk 
almayı kabul etmesini sağlar (Ganesan, 1994; Morgan 
ve Hunt, 1994). 

Taahhüt, bir pazarlama ilişkisinin gücünü oluşturan 
diğer önemli unsurdur. Müşteri bağlılık olasılığını 
ölçmek ve gelecekteki satın alma sıklığını tahmin 
açısından da taahhüt yararlı bir yapı unsurudur 
(Ndubisi, 2007). Pazarlama literatüründe Moorman 
vd. (1992) taahhüt kavramını, değerli bir ilişkiyi 
sürdürmek için duyulan sürekli bir istek olarak 
tanımlamıştır. Taahhüdün genel yapısı bazı ampirik 
olarak test edilen çalışmalar içerisinde yer almıştır 
(örneğin; Dwyer vd, 1987; Ganesan, 1994; Morgan ve 
Hunt, 1994) ve taahhüdün, uzun dönemli bir ilişkinin 
kurulması ve bu ilişkinin korunması için temel olduğu 
bu çalışmalarda gösterilmiştir. Taahhüt kavramıyla 
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yakından ilişkili bir yapı, müşteri bağlılığıdır. Müşteri 
bağlılığı, taahhüdü içerir ve hem taahhüt hem de 
bağlılık, ilişkisel pazarlama teorisi için kritik 
unsurlardır. Oliver (1999), müşteri bağlılığının 
gerçekleşmesinin, işletme taahhüdünün yapısı 
temelinde olmasına ek olarak, durumsal etkiler ve 
rekabetçi pazarlama çabalarına da bağlı olduğunu ileri 
sürerek, müşteri bağlılığını; taahhüdü de içerecek 
şekilde ürünlerin tutarlı olarak yeniden müşterisi olma 
ya da yeniden satın alma olarak tanımlamıştır. Eğer 
müşteri ile işletme ilişkisinde tatmin, güven, iletişim 
ve taahhüt daha yüksek düzeyde gerçekleşirse, müşteri 
bağlılığı da o düzeyde artar ve müşterilerin rakip 
firmalara yönelme davranışı azalır (Oliva vd, 1992). 

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri çevrede yaşanan 
yoğun rekabet ortamında müşteri bağlılığını 
yaratabilmesi için, müşteri odaklı bir bakış açısını 
benimsemesinin yanı sıra, müşteri sorunlarını önceden 
görebilmesi ve bu sorunlara çözümler geliştirebilmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda Ndubisi ve Chan (2005), 
güven ve algılanan ilişki kalitesiyle, dolaylı olarak 
sorun çözümü ve müşteri bağlılığı arasında önemli bir 
ilişki olduğunu bulmuştur (Ndubisi, 2007). 

Müşterilerle düzenli olarak kurulan bir iletişim, 
ilişkisel pazarlamanın diğer önemli bir unsurudur. 
Anderson ve Narus (1990), geçmişte kurulan 
iletişimin güvenin bir öncüsü olduğunu, ancak sonraki 
süreçte bu güven birikmesinin daha iyi iletişimin 
kurulmasına öncülük ettiğini ifade etmiştir. Çünkü bir 
değişim ortağıyla ilgili, zamanında ve güvenilir bir 
iletişimin kurulması daha fazla güvenin oluşmasına 
neden olacaktır (Morgan ve Hunt, 1994). 

Literatür temel alındığında, ilişkisel pazarlama 
unsurları ile müşteri bağlılığı arasında pozitif bir ilişki 
olduğu ileri sürülebilir. Bu öngörüyü ilişkisel 
pazarlama unsurları ile ilişkilendirdiğimizde temel 
araştırma hipotezlerimizi aşağıdaki şekilde 
sıralayabiliriz: 

H1: Bireysel müşterilerin otellerine olan güven 
duygusu arttıkça, otele olan bağlılıkları artar. 

H2:  Otellerin müşterilerine verdikleri taahhütlerini 
yerine getirme düzeyi arttıkça, müşterilerin otellerine 
olan bağlılıkları artar. 

H3:  Otellerin müşteriyle olan iletişim düzeyi arttıkça, 
müşterilerin otellerine olan bağlılıkları artar. 

H4:  Otellerin müşterilerinin sorunları çözmedeki 
yeteneği arttıkça, müşterilerin otellerine olan 
bağlılıkları artar. 

Veri ve Yöntem 

Çalışmanın verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. 
Araştırmacıların yönettiği anket süreci elektronik 
ortamda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ana kütlesi 
Bursa’da faaliyet gösteren iki tane beş yıldızlı otelin 
‘müşteri veri tabanına’ kayıtlı 3000 bireysel 
müşteridir. Bu müşterilerden en az iki yıldan beri ve 
yılda en az iki kez kalan müşterilere anketler 

elektronik ortamda yanıtlamaları için gönderilmiştir. 
Bu profile sahip süreklilik arz eden müşteri sayısı iki 
otel için 1700’dür. Bu müşterilerin sadece 225’inden 
geri bildirimler olmuştur. Anket iki bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde yer alan sorular, 
katılımcıların demografik özelliklerine ilişkindir. 
İkinci bölümde ise, ilişkisel pazarlama unsurlarının 
müşteri bağlılığı üzerindeki etkisini ifade eden beşli 
likert ölçeğine göre hazırlanmış (1; Tamamen 
katılmıyorum, 5; Tamamen katılıyorum) 19 değer 
ifadesinden oluşmaktadır. Anketin ikinci kısmındaki 
müşteri bağlılığını belirleyen ve çalışmamızın 
bağımsız değişkenlerini oluşturacak olan ilişkisel 
pazarlama unsurlarını belirlemek için kullanılan değer 
ifadeleri Ndubisi (2007)’nin eseri temelinde 
hazırlanmıştır. Bu değer ifadeleri ikinci kısımda yer 
alan ilk 16 ifadedir. “Müşteri bağımlılığı”  bağımlı 
değişkenini boyutlandırmak için de yine Ndubisi 
(2007)’nin çalışmasındaki değer ifadeleri temel 
alınmıştır. Bunlarda anketin ikinci kısmındaki son üç 
ifadededir. Hazırlanan anket formlarının uygulanması 
sonucunda iki otel için geri dönüşlerin toplam sayısı 
225’tir. Uygulama Mayıs-Ağustos 2008 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. 

Anketin ikinci kısmındaki değer ifadeleri faktör 
analizi yardımıyla boyutlandırılmıştır. Bu 
boyutlandırma sonucunda, literatüre paralel olarak, 
ilişkisel pazarlamanın dört unsuru iki boyut içerisinde 
belirlenmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenleri 
oluşturan boyutların her biri için güvenilirlik analizi 
yapılmıştır. Analizlerin sonucunda ulaşılan boyut 
bileşenleriyle bağımlı ve bağımsız değişkenler 
ölçeklendirilmiştir. Çalışmanın ilişkisel pazarlama 
temelindeki hipotezlerini test etmek için çok 
değişkenli regresyon tekniği kullanılmıştır.   

Analiz ve Bulgular 

Toplam cevaplanan anket sayısı 225 olmasına karşın, 
ilk inceleme sonrasında 28 anket boş veya eksik 
cevaplandırıldığından dolayı analizlere dahil 
edilmemiştir. İkinci incelemede ise değer yargılarının 
tümünün 5 veya 1 ifadelerinin kodlandığı 22 ankette, 
analizlere dahil edilmemiştir. Tüm analizler 175 adet 
anket formu üzerinden yapılmaktadır.  

Tablo 1’de örneklemin demografik özellikleri ayrıntılı 
olarak verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere, 
katılımcıların demografik yapısı şu şekildedir: 
Katılımcıların 46,9’u kadın, %53,1’i ise erkek; 
%29,7’sinin 30 yaş ve altında %22,3’ünün 30-35 
yaşlarında, %17,1’inin 36-40 yaşlarında, %18,3’ünün 
41-50 yaşlarında %9,1’inin 50 üstü yaşlarında olduğu 
görülmektedir. Toplam aylık gelirlerine göre 
dağılımda ise en büyük payı 3000 YTL ve üstü gelire 
sahip olanlar almaktadır(%28,6). Katılımcıların 
çoğunluğunun (%67,4) eğitiminin üniversite olduğu 
görülmektedir. Ayrıca ankete katılanların %57,1’i evli 
iken, %42,9’u bekârdır.  

Katılımcıların, işletme bağlılığını etkileyen ilişkisel 
pazarlama unsurlarını içeren değer ifadeleri için faktör 
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analizi ve güvenilirlik testi yapılmıştır. Uygulanan 
faktör analizine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de 
gösterilmektedir. KMO değerinin 0,90 ve Barlett 
küresellik testinin son derece anlamlı olması, 
örneklemin faktör analizi için uygun olduğuna işaret 
etmektedir. Faktör analizi bulguları, ilişkisel 
pazarlamanın literatürde yer alan dört temel boyutunu, 
iki temel boyuta indirgemiştir. Birinci boyut, güven ve 
taahhüt boyutunu tek bir boyut olarak tanımlayan 
güven-taahhüt boyutudur. İkinci boyut ise, iletişim ve 

sorun çözümü boyutunu diğer bir boyut olarak 
tanımlayan iletişim-sorun çözümü boyutudur. Faktör 
analizi sonucunda elde edilen ilişkisel pazarlamanın 
iki boyutlu çözümü, toplam varyansın %65,649’unu 
açıklamaktadır. Faktör analizi sonucunda oluşan 
faktörlerin güvenilirlik katsayıları, kritik değer olan 
0,7’den büyüktür. Bu bulgular ışında, kullanılan 
ölçeklerin içsel tutarlılığının olduğu ve güvenilirlik 
koşulunu yerine getirdikleri ifade edilebilir. 

 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

  N % 
Kadın  82 46,9 Cinsiyet 
Erkek  93 53,1 

    
Bekar 75 42,9 Medeni Durum 
Evli 100 57,1 

    
30 yaş altı 52 29,7 
30-35 39 22,3 
36-40 30 17,1 
41-50 32 18,3 

Yaş 

50 üstü 16 9,1 
    

500 YTL ve altı 2 1,1 
501-999 YTL 16 9,1 
1000-1499 YTL 41 23,4 
1500-1999 YTL 28 16,0 
2000-2499 YTL 24 13,7 
2500-2999 YTL 9 5,1 

Ortalama Gelir 

3000 YTL ve üstü 50 28,6 
    

İlköğretim 1 0,6 
Lise 36 20,6 
Üniversite 118 67,4 
Yüksek Lisans 15 8,6 

Eğitim 

Doktora 5 2,9 

 

 

Araştırmamızın bağımlı değişkeni, müşteri 
bağımlılığıdır. Müşteri bağımlılığı değişkeni de faktör 
analizi sonucunda türetilmiş bir değişkendir. Tablo 
3’te müşteri bağlılığı boyutuna ilişkin faktör analizi 
sonuçları özetlenmiştir. Bu analiz sonucunda elde 
edilen bulgulara göre, müşteri bağlılığı üç değer 
ifadesinden türetilmiştir. Bu veri grubunun KMO 
değeri 0,731 ve Barlett küresellik testi son derece 
anlamlıdır.   

Müşteri bağlılığı değişkeni ile ilgili olarak yapılan 
faktör analizi sonucunda tek boyut ortaya çıktığından 
dolayı döndürme işlemi hesaplanamamıştır. Faktörün 
toplam varyans içerisindeki açıklayıcılık payı 
%81,140’tır. Faktör analizi sonucunda oluşan faktörün 
güvenilirlik katsayısı ise 0,885 olarak hesaplanmıştır. 
Bu bulgular ışında, kullanılan ölçeğin içsel 
tutarlılığının olduğu ve güvenilirlik koşulunu yerine 
getirdiği ifade edilebilir. 
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Tablo 2. İlişkisel Pazarlamanın Boyutları: Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler Faktör 
Yükleri 

Varyans 
(%) Güvenilirlik Özdeğer

Güven-Taahhüt      
Otel yönetiminin, konaklama ile ilgili verdiği sözler 
güvenilirdir. 0,815 

Otel yönetimi, otel güvenliğine önem verir. 0,812 
Otel çalışanları, müşterilerine her zaman saygılı 
davranır. 0,803 

Otel yönetimi müşterilerine vaat ettiği yükümlülüklerini 
yerine getirir. 0,754 

Otel yönetimi kalitesini her zaman üst düzeyde tutar. 0,720 

Otel zamanında ve güvenilir bilgi sağlamaktadır.  0,704 
Otel yönetimi, rezervasyondan kaynaklanabilecek 
sorunları ustalıkla çözebilmektedir. 0,643 

Otelin konaklama hizmetleri müşteri sağlığını ön planda 
tutar. 0,633 

38,309 0,921 7,268 

İletişim- sorun giderme     
Otel yönetimi sorun oluştuğunda bu sorunu açıkça 
müşterileriyle paylaşabilmektedir. 0,827 

Otel, sorunlar oluşmadan önce oluşabilecek sorunları 
önceden öngörebilmektedir.  0,813 

Otel yönetimi tarafından sağlanan bilgi her zaman 
doğrudur.  0,717 

Otel potansiyel sorunların oluşumundan kaçınmaktadır. 0,687 

Otel yeni hizmetleri olduğunda bilgi vermektedir. 0,558 

27,340 0,857 1,267 

Toplan Açıklanan Varyans 65,649

KMO Örneklem Yeterliliği:  0,900
Barlett’s Küresellik Testi  Ki-Kare Değeri

Serbestlik Derecesi
Anlamlılık Düzeyi

1491
78

0,000
 

Tablo 3. Müşteri Bağımlılığı: Faktör Analizi Sonucu 

Faktörler Faktör 
Yükleri 

Varyans
(%) Güvenilirlik Özdeğer 

Müşteri Bağlılığı     
Otel hizmetlerine ilişkin bir satın alma kararı 
aldığımda, aklıma ilk olarak bu otel 
gelmektedir. 

0,923 

Bu şehirdeki diğer oteller arasında ilk tercih 
olarak bu oteli dikkate alırım. 0,903 

Otelcilik hizmetleri için tekrar seçim yapmak 
zorunda kalsam yine bu oteli tercih ederim. 0,876 

81,140 0,885 2,434 

KMO Örneklem Yeterliliği:  0,731 
Barlett’s Küresellik Testi  Ki-Kare Değeri 
                                           Serbestlik Derecesi
                                           Anlamlılık Düzeyi 

290,4801 
3 

0.000 

 

Müşteri bağlılığı ve ilişkisel pazarlama unsurları 
arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini belirlemeye 
yönelik korelasyon analizi yapılmıştır. Bu analiz 
sonuçları, Tablo 4’te gösterilmiştir. Korelasyon analizi 
sonuçları; müşteri bağımlılığı ile hem güven-taahhüt 

boyutu hem de iletişim-sorun çözümü boyutu arasında 
pozitif ve istatistiksel olarak güçlü bir ilişkinin 
varlığına işaret etmektedir. Otellerin müşterileriyle 
düzenli iletişim kurması, müşterilerin sorunlarını 
önceden tahmin edip, bu sorunlara çözümler üretmesi, 
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müşterileriyle ilişkilerinde güven tesis etmesi ve 
müşterilerine verdiği taahhütleri yerine getirmesi, 
müşterilerin otellere olan bağlılığını o oranda 
arttırmaktadır.  

Tablo 4. Değişkenler Arası Korelâsyon Tablosu 

 

Müşteri 
Bağımlılığı 

Güven-
Taahhüt 

İletişim-
Sorun 
Çözme 

Müşteri 
Bağımlılığı 1   

Güven-
Taahhüt 0,713** 1  

İletişim-
Sorun 
Çözme 

0,769** 0,714** 1 

Not: *p<0,05; **p<0,01 

İlişkisel pazarlama unsurları ile müşteri bağımlılığı 
arasındaki ilişkiyi açıklamak için çoklu regresyon 
analizi yapılmıştır. Analiz bulguları Tablo 5’te 
özetlenmiştir. Kurulan regresyon modeli istatistiksel 
olarak anlamlıdır (F=157,092; P< 0,001). 
Modelimizdeki bağımlı değişken müşteri bağlılığı, 
bağımsız değişkenler ise güven-taahhüt ile iletişim-
sorun çözümüdür. Bağımsız değişkenler, bağımlı 
değişkendeki değişimin, % 65’ini açıklamaktadır. 
Modelde yer alan iki bağımsız değişken de modele 
katkı sağlamaktadır. İşletmelerin müşterilerine verdiği 
güven düzeyi, taahhütlerini yerine getirme derecesi, 
kurdukları iletişim düzeyi ve sorun çözme becerisi 
arttıkça, müşteri bağlılığının bundan pozitif yönde 
etkilendiği ve bu ilişkinin istatistiksel olarak güçlü 
anlamlılığa sahip olduğu tespit edilmiştir. Modelde 
yer alan değişkenler içerisinde açıklayıcılık düzeyleri 
β katsayıları ile özetlenmiştir. Bu katsayılar ışığında 
açıklayıcılığı en yüksek olan değişken iletişim-sorun 
çözme değişkenidir. 

 

Tablo 5. İlişkisel Pazarlama Unsurları ve Müşteri 
Bağlılığına İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 
Değişkenler 

βKatsayısı t-istatistik 
Değerleri 

Anlamlılık

Sabit 0,208 0,900 0,369 

Güven-
Taahhüt 

0,374 5,164 0,001 

İletişim-
Sorun 
Giderme 

0,587 8,181 0,001 

Not: R2=0,65; Düzenlenmiş R2=0,64; F=157,092; Sig. 
F=0,001 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmamız bazı kısıtlamalar altında 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ilişkin 
değerlendirmelerde, bu kısıtlar altında yapılmalıdır. 
Bu kısıtlamalar; i) araştırma, turizm sektöründe 
faaliyette bulunan iki adet beş yıldızlı otelle 
sınırlanmıştır, ii) araştırma, Bursa iliyle sınırlıdır, iii) 
literatürde müşteri bağlılığını etkileyen birçok faktör 
bulunmasına rağmen, bu araştırmada güven, taahhüt, 
iletişim ve sorun çözümü ele alınmıştır, iv) ilişkisel 
pazarlama konusunda ulusal çalışmaların az olması 
nedeniyle, uluslararası çalışmalardan yararlanılmış ve 
araştırmada kullanılan ölçek uluslararası bir çalışma 
temelinde uyarlanmıştır. Uluslararası çalışmada 
kullanılan ölçeklerin de gelişmiş ülkelerdeki işletme 
yapıları temelinde geliştirildiği düşünülürse, uygulama 
aşamasında bazı noktalar gözden kaçırılmış olabilir. 

Teorik olarak bu araştırmanın sonuçları, ilişkisel 
pazarlama unsurlarının müşteri bağlılığı üzerindeki 
etkisini ortaya koyacak ampirik bulgular 
sağlamaktadır. Çalışmada, yapılan korelasyon analizi 
sonucuna göre; müşteri bağlılığıyla; güven-taahhüt ve 
iletişim-sorun çözümü arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ve güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. 
Yapılan regresyon analizinde ise, müşteri 
bağımlılığını iletişim-sorun çözümü boyutu, güven-
taahhüt boyutuna göre daha fazla açıklamaktadır. Bu 
bağımsız değişkenin, diğer değişkene göre daha 
açıklayıcı olması, sektörün doğal yapısına uygun bir 
sonuçtur. Bunun nedenleri arasında uygulamanın 
hizmetler sektöründe yapılmasının yanı sıra, 
müşterilerin iş, kongre, fuar ve tatil amaçlı 
konaklamak için otele gelmesi ve otelde kaldığı süre 
zarfında kendileriyle kurulan iletişime ve 
konaklamaları sırasında oluşabilecek sorunların 
çözümlerine önem vermesi olarak ifade edilebilir. 
Müşteriler için güven ve taahhüt de önemli unsurlar 
olmasına rağmen, bu iki unsurun işletmenin 
müşterilerle kurduğu iletişim ve sorunlara çözümler 
üretebilmesi bağlamında oluştuğu da hatırda 
tutulmalıdır. 

Genel olarak işletmeler, müşteri bağlılığını kurmayı 
ve bu bağlılığı sürdürmeyi istemektedir. İşletmelerin 
bu amacına ulaşabilmesi için; müşterileriyle 
ilişkilerinde güven unsurunu oluşturması, verdiği 
taahhütleri zamanında yerine getirmesi, müşterileriyle 
zamanında ve doğru bir biçimde iletişim kurması ve 
proaktif davranışlar içerisinde bulunması 
gerekmektedir. Bu tür bir hizmet etiğini benimseyen 
bir otel, müşteri bağımlılığı sayesinde rekabet avantajı 
elde etmiş olur. Çünkü müşteriler, aldığı hizmetten 
memnun kalacağı için işletme hakkında olumlu 
ağızdan ağza iletişimin değerli bir iletişimcisi haline 
gelir. Bu sayede de, otel yeni müşteriler elde ederek; 
satış, gelir ve karlarını arttırmış olur. Diğer bir 
ifadeyle, müşterilerin zihinlerinde işletme iyi ve 
olumlu bir imaja sahipse, işletmenin yaptığı küçük 
hatalar affedilirken, aksine işletmenin sık sık yaptığı 
hatalar işletmenin müşteri gözündeki değerinin 
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azalmasına ve müşterilerin rakip işletmelere 
yönelmelerine de neden olacaktır. 

İşletmeler müşterileriyle ilişkilerini etkili 
yönettiğinde, müşterilerine daha yakın olmanın yanı 
sıra, rakipleri tarafından kolay taklit edilemez bir 
avantajı yakalamış olur. Dolayısıyla işletmeler, 
kaynaklarını daha iyi yönetmeyi ve gelecekteki 
gereksinimlerini karşılamayı istiyorsa, stratejik 
planlama içerisine ilişkisel pazarlamayı entegre etmesi 
gerekmektedir. Bu entegre süreci, organizasyonun tüm 
kısımlarının gereksinimlerini içerecek şekilde olmalı 
ve üst yönetim tarafından da desteklenmelidir. 
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Özet: Günümüz iş dünyasının zorlu rekabet koşulları, işletmelerin üyesi oldukları dağıtım kanalları ya da tedarik 
zincirlerinde faaliyet gösteren diğer işletmelerle koordineli bir şekilde çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. İlişkisel 
pazarlama temelinde ele alınması gereken işletmeler arası koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülebilirliği, firmalar 
arası ilişkilerin uyumlu ve bütünleşik bir şekilde yönetilmesine bağlıdır. Bu yönetimin başarısını etkileyen en önemli 
belirleyicilerden biri işletmeler arası ilişki performansıdır. İşletmeler arası ilişki performansı ile kastedilen, tedarik 
zinciri içerisinde faaliyet gösteren üyelerin en az ikisi arasındaki ilişkinin performansıdır.  

Bu çalışma, İzmir’de faaliyet gösteren işletmelerin, diğer tedarik zinciri üyeleri ile ilişkilerinin performansını 
ölçmeyi ve bunun alt boyutlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmaya konu olan boyutlar, literatürde yer alan mevcut ölçekler temel alınarak incelenmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre, işletmelerin mevcut ilişkilerinin değerlendirilmiş ve gelecekteki hedefleri ile ilgili önerilerde 
bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  İşletmeler arası ilişki performansı, tedarik zinciri, ilişkisel pazarlama 

 

RELATIONSHIP MARKETING AND BUSINESS TO BUSINESS RELATIONSHIP 
PERFORMANCE: AN APPLICATION IN İZMİR 

 

Abstract: Today, companies are obliged to be coordinated with the members of their distribution channels and 
supply chains due to the severe competition rules. Regarding to the basis of relationship marketing, the sustainability 
of inter-firm coordination and cooperation is dependent to integrated and compatible management of business-to-
business relationships. Business to business relationship performance is one of the most significant determinants of 
such a successful management. Inter-firm relationship performance within at least two supply chain members is 
intended by the term of “business to business relationship performance”.  

This study aims to reveal the relationship performance and its constructs within the companies in Izmir and other 
members of their supply chains. Research is conducted by survey method. The constructs of the research are based 
on the existing scales in the literature. It is aimed to evaluate business-to business relationship performance and to 
give recommendations about their objectives regarding to the analysis results.  

Keywords: Business to business relationship performance, supply chain, relationship marketing  

 

1. GİRİŞ 

Tedarikçiler ve müşteriler arasındaki ilişkiler 
pazarlama literatüründe sıklıkla üzerinde durulan 
konular arasında yer almaktadır. Tedarik zinciri 
boyunca kurulan ilişkiler ve bu ilişkilerde önem 

taşıyan konular “ilişkisel pazarlama” temeline 
dayanmaktadır. İlişkisel pazarlama konusunun önemi 
özellikle pazarlar arasında yer alan engeller, kısalan 
ürün hayat eğrileri, hızla değişen tüketici satın alma 
davranışları ve daha bilinçli müşterilerin mevcudiyeti 
gibi etkenler sebebiyle artmaktadır. Dolayısıyla, 
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işletmelerin temel amaçları arasında yer alan rekabetçi 
üstünlük sağlayabilmek için ilişkisel pazarlama 
stratejilerinin doğru bir şekilde uyumlaştırılması, 
işletmeler açısından önem taşımaktadır. Buna bağlı 
olarak ilişkisel pazarlama kavramı işletme stratejileri 
açısından temel teşkil etmektedir. 

2. İLİŞKİSEL PAZARLAMA VE İŞLETMELER 
ARASI İLİŞKİ PERFORMANSI  

Literatürde birçok ilişkisel pazarlama tanımı 
mevcuttur. Christopher ve McDonald (1995: 40) 
ilişkisel pazarlama temelinin, müşterilerle uzun süreli 
ve kar getiren ilişkiler geliştirmek üzerine kurulu 
olduğunu belirtir. Bu bağlamda, müşteri 
memnuniyetini en üst düzeye çıkarılırken, sadık hale 
geleceği düşünülen müşterilerle uzun süreli ortaklık 
ilişkisi kurulması önem taşımaktadır (Christopher ve 
McDonald, 1995:41). 

İlişkisel pazarlama alanında yapılan tanımlarda ortak 
olan temel unsurlar şunlardır: İlişkilerin satıcı-alıcı 
arasında odaklanması, ilişkilerin doğası gereği uzun 
süreye dayandırılması ve ilişki içerisinde olan her 
tarafın ilişkiden fayda sağlamasıdır (Sin vd., 
2002:657). Dolayısıyla ilişkisel pazarlama kavramı 
özellikle işletmeler arası satın alma ilişkilerini 
doğrudan etkileyen önemli bir konudur. Dahası, 
günümüz iş dünyasında ilişkisel pazarlamanın 
önemini bilmek firmalar için yeterli değildir. Önemli 
olan firmaların hangi ilişkisel pazarlama boyutlarına 
önem vereceklerini bilmeleridir (Sin vd., 2002:656). 
Bu boyutları doğru şekilde belirleyen firmalar ilişkide 
bulundukları diğer firmalar ile ilişkilerinin niteliği ve 
performans seviyesi konusunda fikir sahibi olacaklar 
ve ilişkilerini yönetebileceklerdir. Literatürde, ilişki 
performansını etkileyen ana unsurlar ve bunların ilişki 
üzerindeki etkileri çok geniş bir şekilde yer 
almamaktadır (Kannan ve Tan, 2006:762). Bu 
araştırma, söz konusu genel eksikleri gidermeyi de 
hedeflemektedir. 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE 
YÖNTEMİ 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın temel amacı, işletmelerin içerisinde yer 
aldıkları tedarik zinciri üyeleri ile ilişkilerinin 
niteliğini ve performansını değerlendirmektir. 
İşletmeler arası ilişki performansı; ilişkisel bağlılık, 
karşılıklı işbirliği, ilişki tatmini, ilişkiye duyulan 
güven, ilişki politikaları ve uygulamaları alt 
boyutlarıyla incelenmiştir. Bu amaçla, Lages vd. 
(2007) tarafından geliştirilen “İşletmeler arası İlişki 
Performansı (B2B-RELFPERF)” ölçek esas alınmış 
ve ilgili modelin İzmir ili uygulaması 
gerçekleştirilmiştir.   

3.2. ARAŞTIRMA MODELİ VE DEĞİŞKENLER 

3.2.1. ARAŞTIRMA MODELİ 

Bu çalışmada,  Lages vd. (2007:3) çalışmasında yer 
alan modeli temel almaktadır. Bu çalışmada Lages vd. 

(2007:3) modelinde yer alan ilişkilerin Türkiye, İzmir 
örneklemi için de uygulanabilir olup olmadığı test 
edilmiştir.   

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 
3.2.2. ARAŞTIRMADA YER ALAN 
DEĞİŞKENLER 

İlişkisel pazarlama alanındaki alıcı ve satıcı arasındaki 
karmaşık ilişkileri açıklama amaçlı çalışmalarda, tek 
bir boyutun dikkate alınması bu çalışmalara yöneltilen 
temel eleştiridir (Yau vd., 2000: 1112). Bu bağlamda 
yapısı gereği oldukça karmaşık olan alıcı ve satıcı 
ilişkilerini açıklayabilmek için birden fazla boyut 
kullanan araştırmalara duyulan ihtiyaç açıktır. Bu 
araştırmada da temel olarak beş farklı boyut ele 
alınmıştır. Araştırmaya konu olan boyutlar, literatürde 
yer alan mevcut ölçekler temel alınarak seçilmiştir. 
Literatürde var olan farklı ilişkisel pazarlama yönelim 
boyutları, Sin vd. (2002:658) tarafından yapılan 
literatür taraması sonucunda; güven, sözleşme, 
iletişim, paylaşılan değer, empati ve karşılıklılık 
olarak belirlenmiştir. İlişkisel pazarlama ve ilişkisel 
pazarlama yönelimi alanında geliştirilen ölçeklerden 
bazılarına; Morgan ve Hunt (1994: 34); Sin vd. (2002: 
665)  örnek verilebilir. İlişkisel pazarlama yönelimi, 
işletmelerin performansı açısından oldukça önem 
taşımaktadır. Bu eğilime sahip olan işletmeler, 
müşterileri ile olan ilişkilerini ve içsel süreçlerini 
düzenli olarak denetim altında tutmalı ve 
geliştirmelidir (Sin vd., 2002: 672). Bu bağlamda, 
araştırmamızda kullandığımız ölçek ilişkisel 
pazarlama teorisini işletmeler arası ilişki temelinde 
inceleyen ve Lages vd. (2007:1) tarafından 
geliştirilmiş olan “İşletmeler arası İlişki Performansı 
(B2B-RELFPERF)” ölçeğidir. Araştırmada yer alan 
değişkenler aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

İşletmeler arası ilişki performansı: Dwyer vd. 
(1987:23) tarafından ortaya atılan ve Jap ve 
Ganesan’ın (2000:230) desteklediği gibi ilişki 
sürecinin temel beş boyutu şunlardır: ilişkisel bağlılık, 
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karşılıklı işbirliği, ilişki tatmini, ilişkiye duyulan 
güven, ilişki politikaları ve uygulamaları. Bu 
değişkenlere dayanan ve Lages vd. (2007:1) tarafından 
geliştirilmiş olan “İşletmeler arası İlişki Performansı 
(B2B-RELFPERF)” ölçeği sonuçta işletmeler arası 
ilişkinin niteliği ve performans düzeyini ortaya 
koymaktadır.  

İlişkisel bağlılık: İlişkisel bağlılık (Anderson ve 
Weitz, 1992:19) tarafından “sürekli ve sağlam bir 
ilişki kurma ve bu ilişkiyi korumak adına kısa dönemli 
feragatlerde bulunma isteği ile ilişkinin 
sürekliliğinden dolayı duyulan güven” olarak 
tanımlanmıştır. İlişkisel bağlılık, başarılı ilişkileri 
başarısız ilişkilerden ayırt edebilmek için bir araçtır 
(Morgan ve Hunt, 1994:31). Lages vd. (2007:3) 
ilişkisel bağlılığı, “düzenli ve uzun süreli ilişki 
geliştirebilmek için satın alan tarafın tedarikçiye olan 
bağı” şeklinde ele almaktadırlar. 

Karşılıklı işbirliği: İşletmeler arası karşılıklı 
ilişkilerde ortaklaşa harekete ihtiyaç kesindir (Morgan 
ve Hunt, 1994:25). Ortaklaşa hareket de karşılıklı 
işbirliğini gerektirir. Karşılıklı işbirliği Anderson ve 
Narus (1990:45)  tarafından “birden fazla firma 
arasında ortak faydalar ya da zaman içinde ortak fayda 
sağlayacak olan tekil avantajlar elde edebilmek 
amacıyla karşılıklı bağımlılık ilişkilerde sağlanan 
tamamlayıcı ve koordineli faaliyetler bütünüdür” 
şeklinde tanımlanmıştır. Karşılıklı işbirliği, ilişki 
performansının planlamasında, yönetiminde ve 
kontrolünde önemli bir unsurudur (Lages vd., 2007:3). 

İlişki tatmini: İlişki tatmini müşterinin geçmişte 
tedarikçi ile olan etkileşimlerini ve gelecekte kuracağı 
ilişkileri etkileyen bir unsur olarak ele alınmaktadır ve 
bu kavram Roberts vd. (2003: 175) tarafından  “bir 
ilişkinin tüm dönemleri boyunca tarafların 
tecrübelerine dayalı olarak bilişsel ve duygusal 
değerlendirmelerinin tümü” olarak tanımlamıştır. 
Kurulan olumlu ilişkiler,  ilişki performansının 
geliştirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir 
(Lages vd. , 2007:4). Dolayısıyla ilişki tatmini, 
işletmeler arası ilişki performansının bir belirleyicisi 
olarak ele alınabilir.  

İlişkiye duyulan güven: Güven, bir ilişkinin 
temelinde bulunması gereken bir faktördür (Wong ve 
Sohal, 2002;36) ve ilişki performansını etkileyen 
önemli bir unsurdur (Palmatier vd., 2005:1). 
Dolayısıyla ilişkide sağlanacak başarı, taraflar arası 
güven düzeyine bağlıdır ve işletmeler arası ilişkiler de 
güven faktöründen doğrudan etkilenmektedirler. 
Doney ve Cannon (1997:36) güven kavramını “karşı 
taraf hakkındaki inanılmaya layık olma düşüncesi ve 
iyi niyet algısı” olarak tanımlar.  

İlişki politikaları ve uygulamaları: İlişki politikaları 
ve uygulamaları; etik değerlerin ve saygının ilişki 
içerisinde bulunan taraflarca onaylanmasını 
gerektirmektedir (Morgan ve Hunt, 1994:31). 
Örneğin, tedarikçinin müşteriye karşı sorumlulukları 
ve duyacağı saygı bu açıdan önem taşımaktadır. Bu 

unsurlar ilişki performansını etkilemektedir. Alıcı ve 
satıcı arasındaki ilişkilerde, hizmet sağlayan taraf 
hizmeti daha iyi ve hızlı bir şekilde sunarken, ilişkiye 
ait problemler etkin şekilde çözülmekte ve bu durum 
ilişki performansını olumlu yönde etkilemektedir. 
Böylece, başarılı ilişki politikaları ve uygulamaları; 
mevcut ilişkiye değer katılmasına yardımcı olmaktadır 
(Lages vd., 2007:3). 

3.3. ARAŞTIRMA SORULARI 

1.İşletmeler arası ilişki performansı; ilişkisel bağlılık, 
karşılıklı işbirliği, ilişki tatmini, ilişkiye duyulan 
güven, ilişki politikaları ve uygulamaları alt 
boyutlarıyla ölçülebilir mi? 

2.İşletmeler arası ilişki performansı ile alt boyutlar 
olan; ilişkisel bağlılık, karşılıklı işbirliği, ilişki tatmini, 
ilişkiye duyulan güven, ilişki politikaları ve 
uygulamaları arasında bir ilişki var mıdır? 

3.İşletmeler arası ilişki performansı örneklem içinde 
yer alan işletmelerin özelliklerine (faaliyet süreleri ve 
çalışan sayılarına) göre farklılık göstermekte midir?  

3.4. HİPOTEZLER 

H1: İşletmeler arası ilişki performansı; ilişkisel 
bağlılık, karşılıklı işbirliği, ilişki tatmini, ilişkiye 
duyulan güven, ilişki politikaları ve uygulamaları alt 
boyutlarıyla ilgilidir. 

H2: İşletmeler arası ilişki performansı; ilişkisel 
bağlılık, karşılıklı işbirliği, ilişki tatmini, ilişkiye 
duyulan güven, ilişki politikaları ve uygulamaları alt 
boyutlarıyla açıklanır.∗ 

H3: İşletmeler arası ilişki performansı örneklem içinde 
yer alan işletmelerin çalışan sayılarına göre farklılık 
göstermektedir. 

H4: İşletmeler arası ilişki performansı örneklem içinde 
yer alan işletmelerin faaliyet sürelerine göre farklılık 
göstermektedir.  

Hipotezler araştırma sorularını cevaplandırabilmek 
amacıyla oluşturulmuştur. Hipotez 2, araştırma sorusu 
1’e; hipotez 1, araştırma sorusu 2’ye, hipotez 3 ve 
hipotez 4 ise araştırma sorusu 3’e cevap aramak 
amacıyla oluşturulmuştur. Araştırmada temel amaç; 
Lages vd. (2007) tarafından geliştirilen 
B2BRELPERF ölçeğinin Türkiye’de yapılan bir 
araştırma için geçerli olup olmadığının ortaya 
çıkarılmasıdır. Bu amaçla, alt boyutların ilgili 
örneklem için ilişkili olup olmadığı, çalışan sayıları ve 
faaliyet süreleri ile işletmeler arası ilişki performansı 
arasında ilişki bulunup bulunmadığını 
araştırılmaktadır. 

                                                           
∗Hipotez 2, Lages vd. diğerleri (2007) tarafından 
oluşturulan B2BRELPERF ölçeğinin farklı bir 
örneklem grubunda da aynı değişkenlerle 
ölçülebilirliğini test etmek amacıyla  oluşturulmuştur.  
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3.5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir ve 
örnekleme dayalı inceleme yöntemi belirlenmiştir. Bu 
konuda hazırlanmış olan anket formunun belirlenen 
örneklem tarafından doldurulması sağlanmıştır.   

3.6. ARAŞTIRMA ÖRNEKLEMİ VE VERİ 
TOPLAMA SÜRECİ 

Araştırmanın ana kütlesi İzmir ilinde faaliyet gösteren 
işletmelerin tümüdür. İzmir ilinde faaliyet gösteren 
işletmeleri temsil eden ve işletmeler arası (özellikle 
tedarikçi-üretici arası) ilişkilerin yoğun olduğu,  Ege 
Serbest Bölgesi ve Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelere ait listeler 
ilgili bölge yönetimlerinden elde edilmiştir. Bu listeler 
ile örneklem çerçevesi, bir başka deyişle ana kütle 
listesi,  belirlenmiştir. Elde edilen ana kütle listesine 
bağlı olarak, tesadüfî örnekleme yöntemi uygulanmış 
ve 46 adet işletmede anket uygulaması yapılmıştır. 
Dolayısıyla nihai örneklem büyüklüğü 46’dır.  

Araştırmada ölçülmek istenen; işletmeler arası ilişki 
performansı olduğundan, anketi dolduran kişilerin 
diğer tedarik zinciri üyeleriyle doğrudan ilişki içinde 
olan kişilerden seçilmesi önem taşımaktadır. 
Dolayısıyla örnek bireyleri; ise ilgili işletmelerde 
genel müdür, genel müdür yardımcısı ya da satın alma 
müdürü pozisyonlarında çalışan kişilerdir.  

46 firma yetkilisi (örnek bireyi) ile yüz yüze görüşme 
imkânı bulunmuş ve bunların tümünden 
değerlendirilebilir anket formu elde edilmiştir. 
Yetkililerden, soruları cevaplarken,  en sıklıkla mal 
ve/veya hizmet satın aldıkları tek bir tedarikçiyi göz 
önünde bulundurmaları istenmiştir.  

3.7. DEĞİŞKENLERİN ÖLÇÜMÜ 

Verilerin ve hipotezlerin analizi için “SPSS 16.0 for 
Windows” istatistik programı kullanılmıştır. Bu 
amaçla, tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizleri, 
korelasyon analizi, faktör analizi ve çoklu regresyon 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Tablo 1 ve Tablo 2, 
ilgili tanımlayıcı istatistikleri içermektedir. 

3.8. ANALİZ SONUÇLARI VE BULGULAR 

Ölçek boyutlarına ait güvenilirlik analizi sonuçlarına 
göre değişkenlere ait  Cronbach alfa değerleri 
şöyledir: 

İşletmeler arası ilişki performansı: 0,90 

İlişki politikaları ve uygulamaları: 0,83 

İlişkisel bağlılık: 0,65 

İlişkiye duyulan güven: 0,78 

Karşılıklı işbirliği: 0,88 

İlişki tatmini: 0,78 

Değişkenlere ait ölçeklerde soru sayısının sınırlı 
olması sebebiyle araştırmada yer alan tüm 
değişkenlerin oldukça iyi seviyede güvenilirlik 

değerlerine sahip oldukları görülmüştür. Yapılan 
faktör analizi sonuçları Tablo 3.’de sunulmaktadır. 

Tablo 1: Sektör Bazında Araştırma Örneklemi 
Dağılımı 

Sektör Sıklık Yüzde Geçerli 
yüzde 

Gıda 1 2.2 2.2
Otomotiv 7 15.2 15.2
Kimya-Plastik 5 10.9 10.9
İlaç-Sağlık 1 2.2 2.2
Makine Üretimi 3 6.5 6.5
Tekstil 5 10.9 10.9
Deri 2 4.3 4.3
Mobilya-Ahşap 2 4.3 4.3
Kağıt Orman 
Ürünleri 1 2.2 2.2

Bilgisayar-
Elektronik 3 6.5 6.5

Savunma Sanayi 2 4.3 4.3
İnşaat 4 8.7 8.7
Hizmet 3 6.5 6.5
Diğer 7 15.2 15.2
Toplam 46 100.0 100.0
 

Tablo 2: Faaliyet sürelerine göre örneklem dağılımı 

Faaliyet Yılı 
 Sıklık Yüzde 
Kısa 1 2.2 
Orta 12 26.1 
Uzun 33 71.7 
Toplam 46 100.0 

Faktör analizi sonucunda, öngörülen değişkenlerin 
farklı boyutlarda yer aldıkları görülmüştür. Sadece 
“ilişkiye duyulan bağlılık” ile “ilişki tatmini” 
değişkenlerinin aynı boyutta yer aldığı görülmüştür. 
Bu iki değişkenin içeriği ve ilgili soru sayıları 
düşünüldüğünde diğer analizleri etkileyecek bir sonuç 
olmadığı düşünülmüştür.  

Değişkenler arası korelasyon analizi sonuçlarına göre 
her bir değişkenin diğer değişkenlerle 0,01 anlamlılık 
düzeyinde ilgili olduğu görülmüştür.25  Buna göre 
Hipotez 1 kabul edilmektedir. 

Regresyon analizi enter yöntemi kullanılarak yapılmış 
ve aşağıdaki  sonuçlara ulaşılmıştır. Regresyon 
analizine göre  Hipotez 2 kabul edilmektedir.  

                                                           
25 Sayfa kısıtı sebebiyle korelasyon tablosu bildiri 
metninde yer almamaktadır.  
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Tablo 3: Faktör Analizi Tablosu 

 
 Değişkenler Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4
İlişki politikaları ve uygulamaları 1 ,517  ,314 ,593
İlişki politikaları ve uygulamaları 2    ,785
İlişki politikaları ve uygulamaları 3    ,783
İlişkisel bağlılık 1  ,330  ,719
İlişkisel bağlılık 2  ,859   
İlişkisel bağlılık 3 ,766 ,464   
İlişkiye duyulan güven 1  ,829  ,313  
İlişkiye duyulan güven 2 ,854    
İlişkiye duyulan güven 3 ,444 ,388 ,330  
Karşılıklı işbirliği 1   ,841  
Karşılıklı işbirliği 2   ,881  
İlişki tatmini 1  ,527 ,544  
İlişki tatmini 2  ,658 ,368  
İlişki tatmini 3  ,834   

 
Tablo 4.: Regresyon Analizi Sonuçları Tablosu 

Model R R2 

1 ,986 ,971 
Tahminleyiciler: İlişki tatmini, İlişki politikaları ve uygulamaları, Karşılıklı işbirliği, İlişkiye duyulan güven 
Bağımlı Değişken: İşletmeler arası İlişki Performansı 
 
Tablo 5: Regresyon Analizi Sonuçlarına ait  Katsayı Tabloları 

  
Standardize Edilmemiş 

Katsayılar  
Standardize Edilmiş 

Katsayılar  t 
Anlamlılık 

Düzeyi 

  B Standart Hata Beta     
Sabit ,202 ,100  2,026 ,049 
İlişki politikaları ve 
uygulamaları ,248 ,026 ,333 9,647 ,000 

İlişkiye duyulan 
güven ,262 ,029 ,328 9,023 ,000 

Karşılıklı işbirliği ,122 ,020 ,200 6,127 ,000 
İlişki tatmini ,320 ,029 ,370 11,022 ,000 

Bağımlı Değişken: İşletmeler arası İlişki Performansı 
 
Katsayılar(a) 

Model   

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar t 
Anlamlılık 

Düzeyi 

    B 
Standart 

Hata Beta     
1 (Sabit) ,202 ,100  2,026 ,049 
  İlişki politikaları 

ve uygulamaları ,248 ,026 ,333 9,647 ,000 

  İlişkiye duyulan 
güven ,262 ,029 ,328 9,023 ,000 

  Karşılıklı işbirliği ,122 ,020 ,200 6,127 ,000 
  İlişki tatmini ,320 ,029 ,370 11,022 ,000 

Bağımlı değişken: İşletmeler arası ilişki performansı 
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Regresyon analizi sonucunda; “işletmeler arası ilişki 
performansı” bağımlı değişkenini açıklamada, ilişkisel 
bağlılık dışında diğer tüm değişkenlerin anlamlı katkı 
sağladığı ortaya çıkmıştır. İlişkisel bağlılık değişkeni 
regresyon analiz sonucuna göre ilgili çıkmadığından 
çıkarılmıştır. Bu sonuçlara göre Hipotez  2 kabul 
edilmektedir.  

Ayrıca araştırmaya dahil edilen işletmeler çalışan 
sayısına göre dört gruba ayrılmıştır ve işletmeler arası 
ilişi performansının çalışan sayısına göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı ANOVA testiyle analiz edilmiştir 
Sonuçlara göre 0,05 anlamlılık düzeyinde, çalışan 
sayısına göre, gruplar arasında farklılık olduğu 
görülmüştür (Sig. 0.039). Benzer şekilde, 0,05 
anlamlılık düzeyinde, işletmeler arası ilişki 
performansının “işletmelerin faaliyet sürelerine” göre 
farklılık gösterdiği görülmüştür (Sig. 0.035). 
Dolayısıyla Hipotez 3 ve 4 kabul edilmektedir.26 

3.9. ARAŞTIRMANIN KISITLARI  

Araştırma sonucunda 46 değerlendirilebilir anket 
üzerinden analiz yapılabilmiştir. Gerekli analizlerin 
yapılabilmesi için yeterli bir örneklem sayısı olmasına 
rağmen, kullanılabilir anket sayısının daha yüksek 
olması durumunda güvenilirlik seviyeleri de 
artabilecektir.  

Bu çalışma; tedarik zinciri içerisinde yer alan tüm 
firmaların ilişki performansı üzerine yapılmış bir 
incelemedir. Dolayısıyla ideal olan, ilişki 
performansının her iki taraf açısından da 
değerlendirilmesidir. Örneğin satın alan firma ve satıcı 
firmanın her ikisi açısından da değerlendirme 
gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışmada sadece tek 
yönlü yapılabilen araştırmanın iki yönlü yapılması 
durumunda daha anlamlı olabilecektir. İki yönlü 
araştırmanın yapılamamasının temel nedeni anket 
çalışmasının il kapsamında uygulanması ve anketlerin 
genellikle alıcı konumundaki firmalar tarafından 
doldurulmuş olmasıdır. Ayrıca firma yetkilileri, diğer 
firmalar (genellikle hizmet sağlayan) hakkında 
ayrıntılı bilgi vermekten kaçınmışlardır.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüz iş dünyasının zorlu rekabet koşulları, 
işletmelerin bir arada hareket etmelerini ve karşılıklı 
fayda sağlamalarını her zamankinden daha fazla 
gerekli kılmaktadır. Bu durum hem iç hem de dış 
pazarlar için geçerlidir. Mal ve hizmet üreten 
işletmelerin tedarikçileri ile olan ilişkilerinin yönetimi 
işletmelerin ana hedefi olan rekabetçi avantaj 
sağlamak için oldukça önemlidir. Bu bağlamda 
işletmeler, tedarikçileri ile ilişkilerini düzenli olarak 
gözden geçirmeli ve gerekli düzenlemeleri 

                                                           
26 Sayfa kısıtı nedeniyle ilgili tablolar bildiri metninde 
yer almamaktadır.   

yapmalıdırlar. İşletme yöneticileri, tedarikçilerle olan 
ilişkilerinin hangi boyutlardan ne oranda etkilendiği 
bilmelidirler. Ancak bu şekilde iş performanslarını 
arttırmaya yardımcı olabilir, başarısızlığa neden olan 
tedarikçiler ile ilgili gelecek kararlarını alabilirler. 
Dolayısıyla, bu çalışmada; ilişki politikaları ve 
uygulamaları, ilişkisel bağlılık, ilişkiye duyulan 
güven, karşılıklı işbirliği ve ilişki tatmini işletmeler 
arası ilişki performansını etkileyen alt boyutlar olarak 
incelenmiş ve ilk iki hipotez kabul edilmiştir. Buna 
göre, işletmeler arası ilişki performansının; karşılıklı 
işbirliği, ilişki tatmini, ilişkiye duyulan güven, ilişki 
politikaları ve uygulamaları alt boyutlarıyla 
açıklanabildiği görülmüştür. Ayrıca, işletmeler arası 
ilişki performansı ile alt boyutlarının ilgili olduğu 
ortaya çıkmıştır. 

İleride yapılacak olan çalışmalarda B2BRELPERF 
ölçeğinin sunduğu alt boyutların yanında, ilişkisel 
pazarlama alanında incelenen bazı diğer değişkenlerde 
ele alınarak daha fazla araştırma yapılmalıdır. Ayrıca, 
işletmeler arası ilişki performansı, işletme ile nihai 
müşteri boyutunda da değerlendirilerek, bu bakış 
açısının ne kadar geçerli olup olmadığı 
araştırılmalıdır. 

İşletmelerin tedarikçileri ile yaşadıkları sorunların 
gerçek nedenlerini ortaya çıkarabilmek amacıyla; 
araştırmada kullanılan anket yönteminin yanı sıra, 
niteliksel araştırma yapma gerekliliği oldukça açıktır.  

Yukarıda yer alan önerilerin ilişkisel pazarlama 
alanında çalışan akademisyenler tarafından gelecek 
araştırma konusu olarak değerlendirilebileceği 
yazarlar tarafından kabul edilmektedir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIMLARI VE 
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Özet: Sanayileşme ve nüfus artışı ile birlikte giderek büyüyen çevre sorunları kamuoyunun gündeminde her geçen 
gün daha fazla yer bulmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak hükümetler önleyici ve kontrol edici düzenlemeler 
getirirken insanlar da yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını çevreye daha az zarar verecek şekilde yeniden 
düzenlemektedir. Bu bağlamda çevreci tüketicilerin oluşturduğu önemli bir pazar bölümü ortaya çıkmaktadır. 
Çevreci tüketicilerin tanınması ve onlara ait çeşitli özelliklerin tüketim davranışları üzerindeki etkisinin öğrenilmesi, 
bu tüketici grubunu hedefleyen işletmeler için önemli rekabet avantajı sağlayacaktır. 

Bu çalışmada cinsiyet, ailenin yaşadığı yer, ailenin toplam geliri, aile reisinin eğitim düzeyi gibi özellikleri açısından 
birbirlerinden farklı olan üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yaklaşımları ve çevreci tüketim eğilimleri 
incelenmiştir. Araştırma kapsamında Balıkesir Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli 
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler arasından kolayda örnekleme ile 
belirlenen 1254 kişiye anket uygulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çevreci Tüketim, Yeşil Pazarlama, Çevreci Pazarlama, Çevre Sorunlarına Yaklaşım, 
Demografik Özellikler  

 

UNIVERSITY STUDENTS’ APPROACH TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS, THEIR 
INTENTIONS TO CONSUME ENVIRONMENTALLY SENSITIVE PRODUCTS; IN 

TERMS OF THEIR DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
Abstract: Environmental problems resulting from industrialization and population increase, takes a greater place in 
public mind each passing day. Governments put new environmental regulations forward and the individuals change 
their lifestyles and consumption patterns to a less environmental harmful mode. In this respect, environment 
sensitive consumers became an important market segment. Getting to know and understanding the environmental 
sensitive consumer behavior may provide competitive advantage to the companies who are targeting this segment.  

In this study, it is explored to find out if university students’ environment sensitive consumption intentions and their 
approach to environmental problems vary according to their demographics (e.g. gender, type of family locality, 
family income, education level of the householder). 1254 students studying at Balıkesir University, Gebze Institute 
of Technology, Kocaeli University, Sakarya University and Uludağ University have been researched with a 
convenience sampling procedure.  

Keywords: Environmentalist Consumption, Green Marketing, Environmental Marketing, Environmental 
Consciousness, Consumer Demographics 

 

GİRİŞ 

Dünya üzerinde insan var olduğundan bu yana sürekli 
olarak doğal çevre ile etkileşimde bulunmuş ve 
doğadaki kaynakları kullanarak kendi yaşamını 
kolaylaştırmıştır. Son üç yüzyılda bilim ve teknolojide 
yaşanan gelişmeler ise bir yandan insan hayatını 

kolaylaştırırken, diğer yandan dünyanın ve insanlığın 
geleceği konusunda çeşitli endişeler ortaya 
çıkarmıştır. Artan insan nüfusu ve tüketim hızı bu 
şekilde devam ettikçe sonraki nesillerin de gelecekte 
aynı yaşam standardına sahip olamayacağından endişe 
edilmektedir (Zinkhan, Carlson, 1995:2).  
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“Yeşil Hareket” olarak adlandırılan çevreyi koruma 
bilincinin toplumun önemli bir kesimi tarafından 
benimsenmiş olması, işletmelerin de bu hassasiyeti 
göz önünde bulundurup uygulamalarında ve 
stratejilerinde çevreye en az zarar verecek programları 
geliştirmelerine ve gerekli düzenlemeleri yapmalarına 
neden olmuştur (Odabaşı, 1992; 4). Buna neden olan 
bir diğer husus da hükümetlerin ya da uluslararası 
organizasyonların getirdiği zorlayıcı yasal 
düzenlemelerdir. Sonuçta, pazarlamacılar tüketicilerin 
çevre konusundaki artan hassasiyetlerine çabucak 
cevap vermiş ve çevreye etkisi iyileştirilmiş ya da 
çevreye duyarlı ürünler “pazarlamaya” başlamıştır.  

Çevreci/Yeşil pazarlama; fiziksel çevreye olumsuz 
etkisi minimum olacak şekilde ya da çevrenin 
kalitesini iyileştirmek üzere dizayn edilmiş ürünlerin 
geliştirilmesi ve pazarlanmasıdır. Bir başka anlatımla; 
örgütlerin ekolojik kaygılara duyarlı olacak ya da bu 
kaygılara cevap verecek biçimde ürünleri üretme, 
tutundurma, ambalajlama ve geri çağırma çabalarıdır 
(AMA, 2008a).  

Henüz yeterli sayıda araştırma yapılmamış olsa da, 
mevcut çalışmalar çevreye duyarlı yönetim ile işletme 
performansı arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Çevreye duyarlı yönetim işletme hisse 
senetlerinin piyasa değerini artırmakta (Klassen ve 
McLaughlin, 1996), işletmeye ölçülebilir ekonomik 
faydalar sağlamakta (Banerjee, 1998), ağır çevre 
yönetmelikleri pazara yeni girişleri zorlaştırmakta 
(Dean ve Brown, 1995), çevre konusunun stratejik 
planlamaya dâhil edilmesi finansal performansı 
olumlu etkilemektedir (Judge ve Douglas, 1998). 
Çevresel sorumluluk firma imajını da olumlu yönde 
etkilemektedir (Carlson ve diğ.,1996). 

Bu gelişmelere bağlı olarak pazarda dikkate değer bir 
çevreye duyarlı tüketici bölümü ortaya çıkmıştır. Bu 
tüketici bölümünün büyüklüğü ve yoğunluğu zamana 
ve bölgeye göre değişebilmektedir. Ancak her 
durumda rekabet avantajı için bu tüketicilerin detaylı 
şekilde incelenmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir.  

ÇEVREYE DUYARLI TÜKETİCİLER 

Yapılan araştırmalarda çevre ile ilgili sorunların 
kamuoyu gündeminde giderek daha fazla yer bulduğu, 
insanların çevresel sorunların giderek daha ciddi hale 
geleceğine inandıkları, tüketicilerin çevre konusundaki 
özellikleri nedeniyle bazı ürünleri satın alıp bazılarını 
almadıkları hatta çevreye duyarlı ürünleri satın almak 
için daha fazla ödemeyi göze alabilecekleri 
belirlenmiştir (Dunlap ve Scarce, 1991; Chase ve 
Smith, 1992; Davis, 1993; Carlson ve diğ. 1993; 
Menon ve Menon, 1997; Ottman, 1998; Crain, 2000; 
Peattie, 2001). Tüketicilerin artan çevre bilincine 
paralel olarak pazarlama yönetimi içinde de “çevreye 
duyarlı tüketiciler” ve “yeşil pazar bölümleri” ön 
plana çıkmıştır. Yeşil ya da çevreye duyarlı tüketiciler, 
kendilerini ve çevrelerini, satın alma güçlerini 
kullanarak korumayı hedefleyen kişilerdir (Odabaşı 
1992; 1). Yeşil tüketicilerin önemi arttıkça pazarlama 
yöneticileri de onları hedefleyen uygulamalarını 
geliştirmekte ve genişletmektedir. 

ABD’de yapılan araştırmalara göre, pazara yeni 
sunulan ürünlerden çevreye duyarlı olanların oranı 
1986 yılında %1,1 iken, 1991 yılında bu oran %13,4’e 
çıkmıştır. Yine 1989 ile 1990 yılları arasında basılı 
reklâmlar arasında çevreye duyarlı olanların oranı 
%430 artmış; TV reklâmlarında ise bu artış oranı 
%367 olmuştur (Ottman, 1993). Yapılan bir 
araştırmada, Amerikalıların %77’si, bir firmanın 
çevrecilik konusundaki itibarının, satın alma 
davranışlarını etkilediğini belirtmiştir (Roper, 1990). 
Greenpeace örgütü dünya genelinde büyük firmaların 
çevreye duyarlı reklâmlara ödedikleri ücretin milyar 
dolarları bulduğunu ve bu miktarın, hükümetlerin ve 
kuruluşların çevreyi korumak için yaptıkları 
harcamalardan çok daha fazla olduğunu tahmin 
etmektedir. 

Bununla birlikte çevre sorunlarına duyarlılık her 
zaman çevreci tüketim sonucunu doğurmamaktadır 
(Roberts, 1996, 218; Kalafatis ve diğ., 1999, 442). 
Ülkemizde gerçekleştirilen bir araştırmada da, 
Ankara’daki üniversite öğrencilerinin çevrenin tahrip 
olması ve kaynakların tükenmesi konusunda kaygı 
duydukları ancak bunu satın alma davranışlarına 
yansıtamadıkları bulunmuştur (Alkibay, 2001;82). 
Ancak, Adana’da gerçekleştirilen bir başka 
araştırmada, tüketicilerin çevreci duyarlılıkları ile 
satın alma davranışları arasında pozitif bir ilişki 
olduğu ve yüksek çevreci hassasiyete sahip 
tüketicilerin, çevreci satın alma davranışlarının da 
yüksek olduğu belirlenmiştir (Çabuk ve Nakiboğlu, 
2003;50). 

Bu bilgiler ışığında çevreye duyarlı tüketicilerin 
oluşturduğu pazar bölümünün pazarlamacılar için 
giderek daha da değerli hale geldiğini söylemek 
mümkündür. Bu önemli tüketici grubuna ait çeşitli 
özelliklerin belirlenmesi ve çevreci tüketim 
davranışıyla ilişkisinin ortaya konmasının pazarlama 
yöneticilerine rekabet avantajı sağlayacağı da açıktır.  

ÇEVREYE DUYARLI TÜKETİCİLER VE 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

Tüketicilerin çevreye duyarlılık düzeyleri üzerinde 
etkisi olduğu düşünülen başlıca değişkenler arasında 
yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi, oturulan yer ve 
politik eğilim sayılabilir (Tuna, 2006, 46). Çevreye 
duyarlı tüketicileri diğerlerinden ayıran demografik 
özellikler ile ilgili araştırmalarda birbiriyle çelişen 
sonuçlara ulaşılmıştır (Roberts, 1996;218). Bu konuda 
yapılan bazı araştırmalarda çevreye duyarlı 
tüketicilerin nispeten daha genç, daha iyi eğitimli ve 
daha yüksek gelirli oldukları ve daha çok kadınlardan 
oluştukları belirlenmiştir (Anderson and Cunningham, 
1972; Murphy, Kangun and Locander, 1978; Van 
Liere and Dunlap, 1980; Samdahl, Robertson, 1989; 
Roberts ve Bacon, 1997; Straughan ve Roberts, 1999). 
Ancak, başka araştırmalarda çevreci tüketicilerin genç, 
eğitimli ve iyi bir gelire sahip kadınlardan ibaret 
olmadığı da belirlenmiştir (Samdahl, Robertson, 1989; 
Schwartz, 1990, Roper, 1992). Bu tutarsızlıkların 
nedeni kullanılan örneklemler olabileceği gibi, zaman 
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içinde meydana gelen toplumsal değişmeler de 
olabilir. 

Ülkemizde, üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir 
araştırmada kız öğrencilerin çevre dostu ürünlere 
erkek öğrencilere oranla daha fazla ödeme niyetinde 
olduğu belirlenmiştir (Torlak, 2001;326). Üniversite 
öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen bir başka 
araştırmada yaş değişkeni ile çevreye duyarlı tüketim 
arasındaki ilişki pozitif yönlü, gelir ve eğitim 
arasındaki ilişki ise negatif yönlü olarak saptanmıştır. 
Cinsiyet ile çevreye duyarlı tüketim arasında anlamlı 
bir ilişki belirlenmemiştir (Ay ve Ecevit, 2003;255). 
İstanbul’da alan örneklemesi ile yapılan bir 
araştırmada cevaplayıcıların çevreye yönelik kaygıları 
ile demografik özellikleri arasında bazı anlamlı 
korelasyonlar belirlenmiştir (Furman, 1998,527). Aynı 
araştırmada çevre sorunlarıyla ilgili bilinç düzeyi ve 
cevaplayıcıların demografik özellikleri arasında da 
anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Alan ve kota 
örneklemesi ile yine İstanbul’da yapılan bir başka 
araştırmada ise çevreye duyarlı tüketicilerin daha 
yüksek eğitim düzeyine sahip oldukları ancak yaş ya 
da cinsiyet açısından anlamlı bir farklılıklarının 
olmadığı belirlenmiştir (Bodur ve Sarıgöllü, 
2005,499). Türkiye genelinde tabakalı örnekleme 
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen geniş kapsamlı 
bir başka araştırmada ise, cevaplayıcıların demografik 
özelliklerinin çevreci eğilimler üzerinde anlamlı bir 
farklılık yaratmadığı ortaya konmuştur (Tuna, 
2006;150). 

Görüldüğü gibi, hem ülkemizde hem de uluslar arası 
düzeyde yapılan araştırmalarda, tüketicilerin 
demografik özellikleri ile çevreye duyarlı tüketim 
davranışı arasında tutarlı bir ilişki saptanamamıştır.  

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bazı 
demografik özellikleri ile çevre sorunlarına 
yaklaşımları ve çevreci tüketim eğilimleri arasında bir 
ilişki olup olmadığını belirlemektir.  

Araştırma, Marmara Bölgesi’nde bulunan beş ayrı 
üniversitenin öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Bu üniversiteler Balıkesir Üniversitesi (5 farklı 
bölümde), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (6 farklı 
bölümde), Kocaeli Üniversitesi (4 farklı bölümde), 
Sakarya Üniversitesi (4 farklı bölümde) ve Uludağ 
Üniversitesi (9 farklı bölümde)’dir. Uygulama yapılan 
yerlere Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 
Tekstil Eğitimi Bölümü ve İstanbul Arel Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık 
bölümü de sonradan eklenmiştir. Uygulamanın 
yapıldığı bölümler ve cevaplayıcıların tamamı kolayda 
örnekleme ile belirlenmiştir.  

Veri toplama aracı olarak bir anket formu 
kullanılmıştır. Anketler, önceden belirlenen 
dersliklerde, ders saatleri içinde uygulanmış ve 
cevaplayıcılar soruları kendileri okuyup 
cevaplandırmışlardır. Saha çalışmasının 
koordinasyonu için 8 öğretim görevlisinden destek 
alınmıştır. Saha çalışması Şubat-Mayıs 2008 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiş ve toplam 1254 öğrenciye 
ulaşılmıştır. 

Anket formunda cevaplayıcıların demografik 
özelliklerini öğrenmeye yönelik çeşitli sorular ve 
cevaplayıcıların çevre sorunlarına yaklaşımları ve 
çevreci tüketim eğilimlerini ölçmeye yönelik 
kategorik veya aralıklı ölçekle oluşturulmuş sorular 
yer almıştır. Çevre sorunlarına yaklaşım ile ilgili 
ifadeler Dunlap ve diğerleri 1993 (Of Global Concern: 
Results of the Health of the Planet Survey) araştırma 
sonuçları ve Dunlap ve diğ. 2000 (The New 
Ecological Paradigm) ölçeğinden derlenmiştir.  

Araştırmanın en önemli kısıtı, olasılık temelli tesadüfî 
bir örnekleme yönteminin kullanılmamış olmasıdır. 
Diğer taraftan kolayda örnekleme yönteminin 
kullanımıyla saha uygulaması kısa bir süre içinde 
farklı üniversitelerde ve çok sayıda farklı bölümde 
gerçekleştirilebilmiştir.  

ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLERİ 

Bu araştırmada cevaplanmaya çalışılan soru, 
üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına 
yaklaşımları ve çevreci tüketim eğilimlerinin 
demografik özelliklerine bağlı olarak farklılaşıp 
farklılaşmadığıdır.  

Öğrencinin çevre sorunlarına yaklaşımı ve çevreci 
tüketim eğilimlerinin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi 
kendi demografik özellikleri ile ailesinin yaşadığı yer 
(köy-şehir), aile reisinin eğitim düzeyi ve ailenin aylık 
geliri gibi hane halkına ait çeşitli özelliklere göre 
farklılaşabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte 
söz konusu farklılaşmanın cevaplayıcının okuduğu 
üniversiteye göre de değişip değişmediği de kontrol 
edilmek istenmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki 
hipotezler geliştirilmiştir: 

H0a: Cevaplayıcının çevre sorunlarına yaklaşımı, 
onun yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, okuduğu üniversite, 
ailesinin gelir düzeyi, ailesinin yaşadığı yer ve aile 
reisinin eğitim düzeyine göre değişir. 

H0b: Cevaplayıcının çevreci tüketim eğilimleri, onun 
yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, okuduğu üniversite, 
ailesinin gelir düzeyi, ailesinin yaşadığı yer ve aile 
reisinin eğitim düzeyine göre değişir. 

Saha çalışmasıyla toplanan veriler bilgisayara girilmiş 
ve SPSS 13.0 paket programı yardımıyla analiz 
edilmiştir. Hipotezler %95 güven aralığında 
korelasyon ve varyans analizleri kullanılarak test 
edilmiştir.   

VERİLERİN ANALİZİ 

A. Genel Olarak Cevaplayıcıların Özellikleri 

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların %60’ı kadındır. 
%66,1’i önlisans, %31,9’u lisans eğitimi almaktadır. 
%47,3’ünün ailesi il merkezinde, %43,2’si ilçe 
merkezinde, %4,2’si ise kasaba ya da köylerde 
yaşamaktadır. Aile reisinin eğitim düzeyi 
incelendiğinde %49’unun ilkokul, %29,3’ünün lise ve 
%18,7’sinin üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 
Cevaplayıcıların yaşları 17 ile 54 arasında değişmekte 
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ve  ortalama 20,9’dur. Ailelerinin ortalama aylık geliri 
ise 1600 YTL’dir. 

Cevaplayıcıların yüksek öğrenim kurumlarına göre 
dağılımı; Balıkesir Üniversitesi %38.8, Gebze Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü %9, Kocaeli Üniversitesi %14.1, 
Sakarya Üniversitesi %14, Uludağ üniversitesi %15.6, 
diğer üniversiteler %8.5 şeklinde gerçekleşmiştir. 

B. Çevre Sorunlarına Yaklaşım Ve Cevaplayıcının 
Özellikleri 

Tablo 1’de, cevaplayıcıların çevre sorunlarına 
yaklaşımlarının yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, öğrenim 
görülen üniversite, ailenin yaşadığı yer, aile reisinin 
eğitim düzeyi ve ailenin aylık geliri bakımından 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik 
yapılan korelasyon ve varyans analizi sonuçları özet 
olarak görülmektedir. 

Cevaplayıcıların çevre sorunlarına yaklaşımları yaş, 
eğitim düzeyi, cinsiyet ve yüksek öğretim kurumuna 
göre değişmektedir. Çevre sorunlarına yaklaşımı 
ölçmek için sorulan 16 sorudan en az 8 tanesinde, 
sayılan bu özellikler açısından anlamlı farklılıklar 
belirlenmiştir.  

Verilen cevapların ortalamalarına bakıldığında, GYTE 
ve Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim görenlerin çevre 
kirliliğini daha az, kadınların ise erkeklere oranla daha 
fazla önemsediği görülmüştür. Eğitim düzeyine 
bakıldığında lisans öğrenimi görenlerin bu sorunu 
diğerlerine göre daha az önemsedikleri görülmektedir. 
Sakarya ve Balıkesir üniversitelerinde eğitim görenler 
çevre sorunlarıyla daha az ilgilidirler. Uludağ ve 
Kocaeli üniversitesinde öğrenim görenler ekonomik 
gelişmenin yavaşlaması pahasına çevre korumanın ön 
plana alınması görüşünü diğerlerinden daha fazla 
savunurken, ön lisans öğrencilerinin diğer eğitim 
düzeyindeki cevaplayıcılara oranla daha az savunduğu 
ve kadınların bu konuda erkeklerden daha yüksek 

oranda savunucu olduğu görülmektedir. Kasaba ve 
ilçe merkezinde yaşayanlar çevre kirliliği ve küresel 
ısınmaya diğerlerine göre daha az önem vermektedir. 
Ailesi köy ve kasabada yaşayanlar, ilçe ve il 
merkezlerinde yaşayanlara göre kendi bölgelerini 
doğal çevre açısından daha olumlu 
değerlendirmektedir. 

C. Çevreci Tüketim Eğilimi ve Cevaplayıcının 
Özellikleri 

Çevreci tüketim eğilimlerini ölçmeye yönelik 
hazırlanan 7 soruya verilen cevapların, cevaplayıcının 
yaşı, öğrenim gördüğü üniversite, eğitim düzeyi, 
cinsiyeti, ailesinin yaşadığı yer, aile reisinin eğitim 
düzeyi ve ailesinin aylık geliri bakımından farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik yapılan 
korelasyon ve varyans analizi sonuçları Tablo 2’de 
özet olarak görülmektedir. 

Çevreci tüketim eğilimini ölçmek için sorulan 7 
sorudan 6 tanesine verilen cevaplar, cinsiyete göre 
farklılaşmaktadır. Verilen yanıtların ortalamaları 
değerlendirildiğinde, kadınların erkeklere göre daha 
yüksek çevreci tüketim eğilimine sahip oldukları 
anlaşılmaktadır.  

Firmaların çevreyi daha iyi koruyabilmeleri için satın 
aldığınız mal ve hizmetlere daha fazla fiyat ödemeyi 
kabul eder misiniz sorusuna verilen yanıtlar ile 
cevaplayıcının yaşı arasında pozitif yönlü ancak zayıf 
bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Bu soruya 
verilen yanıtlar cevaplayıcının eğitim düzeyi ve 
ailesinin yaşadığı yere göre de değişmektedir. 
Nispeten daha yüksek eğitimli lisansüstü öğrencileri 
ve ailesi il ve ilçe merkezinde yaşayan 
cevaplayıcıların çevreci ürünlere nispeten fazla fiyat 
ödeme niyetleri daha yüksektir.  
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Tablo 1: Çevre Sorunlarına Yaklaşım ve Cevaplayıcının Özellikleri 

Yaşı Eğitim Düzeyi Cinsiyeti 
Okuduğu 
Üniversite 

Ailesinin 
Yaşadığı Yer 

Aile Reisinin 
Eğitim Düzeyi 

Ailesinin Aylık 
Geliri 

  r Sig F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 
Çevre Kirliliği ve Küresel Isınma ne kadar önemlidir? 0,01 0,716 5,35 0,005 14,95 0,000 2,65 0,022 2,82 0,038 1,55 0,199 0,85 0,497
Birey olarak çevre sorunlarıyla ne derece ilgilisiniz? 0,074 0,010 2,18 0,113 4,49 0,034 3,4 0,005 0,32 0,810 1,89 0,130 0,91 0,457
Çevre sorunları Bugün sizin sağlığınızı ne kadar etkiliyor? 0,095 0,001 2,52 0,081 21,02 0,000 1,06 0,382 0,3 0,827 3,15 0,024 2,27 0,060
Yaşadığınız Bölgede Genel olarak içinde yaşadığımız doğal 
çevrenin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? -0,112 0,000 20,66 0,000 0,58 0,446 8,78 0,000 3,6 0,013 1,63 0,181 1,25 0,290
Ekonomik gelişmeyi yavaşlatma pahasına olsa bile öncelik 
çevreyi korumaya verilmelidir 0,071 0,013 4,88 0,008 27,76 0,000 4,93 0,000 0,59 0,622 0,49 0,691 1,21 0,305
Çevreyi koruma konusuna dikkat çekmek için yapılacak 
yürüyüş, miting ve benzeri toplumsal eylemlere katılıp 
destek olmayı düşünür müsünüz? 0,01 0,723 7,6 0,001 20,74 0,000 7,84 0,000 1,86 0,135 0,14 0,937 0,81 0,517
Çevresel sorunların çözümünde tek başına bireylerin ne 
derece etkili olabileceğini düşünüyorsunuz? 0,061 0,031 4,09 0,017 10,88 0,001 3,11 0,008 1,19 0,311 2,82 0,038 1,56 0,184
Dünyanın barındırabileceği insan sayısı üst sınırına 
yaklaşıyoruz 0,008 0,777 0,4 0,670 23,79 0,000 1,36 0,236 0,21 0,890 1,69 0,168 0,24 0,915
İnsan aklı bir şekilde çevre sorunlarının da üstesinden 
gelecektir -0,083 0,004 18,03 0,000 1,22 0,270 6,2 0,000 0,63 0,596 2,57 0,053 5,01 0,001
İnsanlar doğayı ciddi şekilde istismar etmektedir 0,055 0,056 0,08 0,922 6,23 0,013 0,56 0,729 0,76 0,518 0,29 0,830 1,56 0,182
Doğanın dengesi modern sanayileşmiş ulusların etkileriyle 
başa çıkabilecek kadar güçlüdür -0,076 0,007 5,5 0,004 0,15 0,697 1,95 0,084 0,7 0,552 0,49 0,691 1,47 0,210
İnsanların karşı karşıya olduğu şu meşhur ekolojik kriz çok 
fazla abartılmaktadır -0,108 0,000 12,83 0,000 7,66 0,006 4,59 0,000 1,58 0,192 1,09 0,351 1,11 0,352
İnsanlar, doğanın kendileri dışında kalan kısmına 
hükmetmek üzere yaratılmışlardır 0,018 0,525 3,69 0,025 3,25 0,072 1,9 0,092 0,97 0,407 0,6 0,614 0,6 0,662
Doğanın dengesi çok kırılgandır ve kolayca bozulabilir -0,038 0,186 9,01 0,000 11,69 0,001 5,61 0,000 0,8 0,496 1,3 0,272 1,94 0,102
İnsanlar doğayı kontrol edebilmek için onun nasıl işlediğine 
ilişkin yeterli bilgiyi er geç öğreneceklerdir. -0,044 0,123 11,42 0,000 0,19 0,665 5,77 0,000 2,3 0,076 0,53 0,659 1,07 0,372
Eğer işler şu an oldukları gibi devam ederse yakında büyük 
bir ekolojik felaketle karşılaşacağız 0,003 0,916 5,26 0,005 20,2 0,000 3,52 0,004 0,55 0,652 1,69 0,168 1,93 0,103 
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Tablo2 : Çevreci Tüketim Eğilimi ve Cevaplayıcının Özellikleri 

Yaşı 
Eğitim 
Düzeyi Cinsiyeti 

Okuduğu 
Üniversite 

Ailesinin 
Yaşadığı Yer

Aile Reisinin 
Eğitim Düzeyi

Ailesinin 
Aylık Geliri

  r Sig F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 
Firmaların çevreyi daha iyi koruyabilmeleri için satın 
aldığınız mal ve hizmetlere daha fazla fiyat ödemeyi 
kabul eder misiniz? 0,125** 0,000 3,3 0,038 11,7 0,001 0,9 0,489 3,7 0,012 1,2 0,328 0,9 0,488 
Reklamlarda ürünün çevre dostu olduğunu ifade eden 
mesajlara ne derece inanıyorsunuz? 0,053 0,059 1,9 0,149 0,56 0,454 0,7 0,621 0,6 0,628 0,4 0,779 1,7 0,143 
Belirli bir marka ürünün gerçekten çevre dostu olduğuna 
dair yeterli inandırıcı kanıt size sunulsaydı, o marka 
ürüne SADIK BİR TÜKETİCİ OLUR MUYDUNUZ? -0,017 0,555 0,9 0,429 12,9 0,000 0,5 0,745 0,5 0,682 1,3 0,259 0,9 0,459 
Fiyat, kalite ve her yerde kolayca bulunabilirlik 
özellikleri açısından diğerlerine göre daha üstün olduğu 
için satın aldığınız belirli bir marka ürünün çevreye ciddi 
zararlar verdiğini öğrenirseniz, onu almaktan vazgeçer 
miydiniz? 0,057* 0,046 2,4 0,091 13,9 0,000 2,1 0,064 0,9 0,448 0,4 0,779 1 0,435 
Herhangi bir kuruma iş başvurusu yaparken, o kurumun 
çevre koruma ile ilgili çok kötü bir geçmişi olduğunu ve 
faaliyetlerinde çevreye önemli düzeyde zarar verdiğini 
öğrenseydiniz, başvurunuzdan vazgeçer miydiniz? 0,041 0,151 2,8 0,062 35,2 0,000 1,5 0,203 2,6 0,049 0,1 0,972 0,2 0,962 
Hisse senedi alacağınız zaman benzer getiri oranlarına 
sahip firmalar arasında karar verirken, firmaların çevre 
koruma konusundaki geçmiş sicili ve duyarlılığına ne 
derece önem verirsiniz? 0,047 0,098 1,5 0,221 35,5 0,000 0,8 0,582 0,4 0,788 0,1 0,971 1,6 0,162 
Seçimlerde oy kullanırken bir siyasi partinin ya da 
adayın, çevreyi koruma ve iyileştirme konularını eylem 
planı içine alıp almamasına ne kadar önem verirsiniz? 0,005 0,863 0,2 0,851 48,4 0,000 1,4 0,241 0,6 0,624 0,7 0,553 2,2 0,073 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çevreci tüketim ile ilgili önceki araştırmalarda, 
insanların çevresel sorunların giderek daha ciddi 
boyutlara ulaşacağına inandıkları, tüketicilerin 
çevresel olaylara bakış açıları nedeniyle bazı ürünleri 
satın alıp bazılarını almadıkları, çevreye duyarlı 
ürünleri satın almak için daha fazla ödemeyi göze 
alabilecekleri gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada 
da benzeri sonuçlar gözlenmektedir. 

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların çevre sorunlarına 
yaklaşımları incelendiğinde, bireylerin çevre kirliliği 
ve küresel ısınmaya son derece önem verdiği ve çevre 
sorunlarıyla da ilgilendiği görülmektedir. 
Cevaplayıcıların önemli bir kısmı ekonomik gelişmeyi 
yavaşlatma pahasına bile olsa çevreyi korumaya 
öncelik verilmesini istemektedir (Χ=3,75). 
Cevaplayıcılar bireysel çabaların çevre sorunlarını 
çözmede etkili olacağına (Χ=3,96) ve insan aklının 
çevre sorunlarının üstesinden geleceğine inanmaktadır 
(Χ=3,81). Cevaplayıcılar içerisinde doğanın 
dengesinin sanayileşmiş uluslarla baş edebileceğine 
inananların oranı nispeten azdır (Χ=2,85). 
Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, 
kadınların çevre ile ilgili pek çok hususta erkeklerden 
farklı düşündüğü ve çevresel sorunları daha fazla 
önemsediğinin ortaya konmasıdır.  

Cevaplayıcıların çevreci tüketim eğilimleri 
incelendiğinde yine ilginç bulgular ortaya 
çıkmaktadır. Çevreci tüketim eğilimleri bakımından 
kadınlar ve erkekler arasında açık farklılıklar 
gözlenmiş, kadınların erkeklere oranla daha çevreci 
tüketim alışkanlığına sahip olduğu belirlenmiştir.  

Cevaplayıcıların önemli bir çoğunluğu fiyatların 
artması pahasına çevreye önem verilmesini isterken 
(Χ=3,72), çevre dostu reklamlara inananların oranı bir 
hayli düşük olarak gözlenmiştir (Χ=2,43). Ellerinde 
yeterli kanıtları olduğunda çevreci ürünlere sadık birer 
tüketici olacağını belirten cevaplayıcılar çoğunluktadır 
(Χ=4,06). Cevaplayıcılar sürekli satın aldıkları bir 
ürünün çevreye zarar verdiğini öğrendiklerinde o 
markayı satın almaktan vazgeçeceklerini 
belirtmişlerdir (Χ=3,94). Ayrıca iş başvurusunda 
çevreci işletmelerin daha çok tercih edildiği, siyasi 
partilerin çevreye duyarlı bir eylem plan yapmalarının 
oy potansiyelini artırabileceği anlaşılmaktadır.   

Araştırma sonuçlarına göre işletme sahiplerine ve 
yöneticilerine şu önerilerde bulunulabilir: 
Tüketicilerin çevreye duyarlılığı gittikçe artmaktadır. 
Ürün geliştirmeden başlayarak tüm aşamalarda bu 
gerçek göz önünde tutulmalıdır. Üretim sürecinden 
kullanım sonrası elden çıkarmaya kadar tüm ürün 
yaşam evrelerinde çevreci yöntemler benimsenmeli ve 
reklamlarda bu süreç tüketiciye açık olarak 
anlatılmalıdır. Ürünün çevreci olduğuna yönelik 
kanıtlar, tüketicinin ürüne olan güvenini artıracaktır. 
Kadınlar erkeklere oranla çevresel sorunlara daha 
fazla önem vermekte ve daha çevreci bir tüketim 
eğilimi sergilemektedirler. Bu durum işletmelerce 
değerlendirilmelidir.  
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REKLÂMDA DOĞA İMGESİNİN SUNUMU VE YEŞİL PAZARLAMA  
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Özet: Günümüzde yeşil dalganın işletme yönetiminden pazarlama karması öğelerine, müşteriden firmanın bağlantı 
kurduğu toptancı ve perakendecilere kadar genişlediği, çevrenin işletme için bütünsel anlamda stratejik bir öğe 
haline geldiği görülmektedir. Firmalar, sahip oldukları çevre görüşünü, bir pazarlama iletişimi karması öğesi olan 
reklâmda da yansıtmakta, tüketicinin zihninde reklamın alt metinlerinden kaynağını alan bir doğa algısı 
oluşmaktadır. Nisan 2007 – Nisan 2008 tarihleri arasında Milliyet Gazetesi örnek seçilerek, doğa imgesine yer veren 
reklâmlar, ön çalışma niteliğinde bir taramadan geçirilmiştir. Buna göre yeşil pazarlama amaçlanmış olsun veya 
olmasın, reklâmda yer alan doğa imgesinin doğayı, çoğunlukla gerçek niteliğinden soyutlanmış, kimi zaman idealize 
edilmiş kimi zaman farklı anlamlar ile eşleştirilmiş biçimde karşımıza çıkardığı görülmektedir. Doğaya bu bakış 
açısı ve bu sunum, ülkemizde “yeşil müşteri” ve “yeşil vatandaş” kavramlarının henüz olgunlaşmadığı da dikkate 
alınırsa; genel olarak insanı merkeze koymakta, derin ekolojidense sığ ekolojiye yakın durmakta, ürünün satışını 
desteklemek üzere yapay bir gerçeklik de yaratmaktadır. Bu yargının doğruluğuna ilişkin daha objektif sonuçlara 
ulaşabilmek için bu çalışma, 1 Haziran – 1 Ağustos 2008 tarihleri arasında Hürriyet, Sabah, Akşam, Vatan, Zaman 
gazetelerindeki tüm reklâmlar taranarak içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Doğa İmgesi, Reklâm, Ekoloji 

 

THE PRESENTATION OF NATURE IMAGE IN ADVERTISEMENT AND GREEN 
MARKETING 

 

Abstract: Today it’s obvious that the green wave has expanded from company’s management to marketing mix 
elements, from company’s customers to the wholesalers and the retailers. Also from the holistic point of view, the 
environment has become a strategic factor for company. The companies reflect their environmental position in 
advertisement which is the marketing communication mix element and in customer’s mind, a kind of environmental 
perception occurs. Between the dates of April 2007 and April 2008, a small research was done on advertisements 
that have nature image by scanning a national newspaper “Milliyet”. According to this research, with or without the 
purpose of green marketing, the nature image in advertisements presents the nature in generally as abstracted from 
its real characteristics, sometimes idealized, and sometimes matched with different meanings. This standpoint, this 
representation of nature, when you take into consideration that the concepts of “green consumer” and “green 
citizen” haven’t mature yet in Turkey, centralizes the human, in spite of deep ecology it keeps close to shallow 
ecology. Also it creates a kind of artificial reality for the purpose of selling the product. To verify this idea, a content 
analysis was done by scanning all the advertisements in national newspapers “Hürriyet, Sabah, Akşam, Vatan, and 
Zaman” between the dates of 2008, June 1st and August 1st. 

Keywords: Green Marketing, Nature Image, Advertising, Ecology 

 

Giriş 

Kitle iletişim araçlarında gün geçtikçe daha fazla 
haber, medya izleyicisine doğanın yavaş yavaş yok 
olduğunun ipuçlarını sunmaktadır. Kutuplarda 
buzulların eridiği, yeryüzünde sıcaklıkların arttığı, her 
geçen gün bazı bitki ve hayvan türlerinin yeryüzünden 
silindiği, sel, toprak kayması gibi doğal felaketlerin 
aniden ve büyük çapta, sık biçimde insanları etkilediği 

gibi sonuçlar gözler önüne serilmektedir. Doğa, 
insanoğlunun yaşamını yaratılışından bugüne 
etkileyen bir unsur olagelmiştir fakat son yıllardaki 
değişim, hızlı bir yok oluş şeklindedir. İnsanoğlu 
doğadaki bu değişimin yanı sıra kendindeki değişimi, 
özellikle 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçişte 
küreselleşmenin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel 
etkileri ile daha yoğun olarak hissetmeye başlamıştır.  
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Rusya ve Doğu Avrupa’da komünizmin çöküşü, 
kapitalizmin küresel ekonomik düzen olarak etki 
alanını genişletmesi, devlet ve toplumların birbirine 
ekonomik ve kültürel bağlarla bağlanması ile ulus 
devlet kavramının ve ulus devletin görevlerinin 
sorgulanmaya başlaması gibi gelişmeler 
yaşanmaktadır. Uluslararası sermaye hareketleri ile 
sınırların ortadan kalktığı, Amerikan popüler 
kültürünün dünyanın dört bir yanında filizlendiği, 
etnik ve dini özellikler üzerinden yerelleşmenin de 
küreselleşme ile eş zamanlı olarak yaşandığı, 
teknolojinin hayatı kolaylaştıran çözümler sunmanın 
da ötesinde artık nano teknoloji, insanın gen 
haritasının çıkarılması çabaları gibi gelişmeler ile 
birlikte geleceği insanın önüne serdiği görülmektedir.  

Dünyanın, teknoloji sayesinde iletişim ağlarıyla 
sarıldığı günümüzde Ağ Toplumu, yeni bir küresel 
toplumsal yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi 
akışının hızlı ve yoğun biçimde gerçekleştiği,  nüfus 
artışı, ülkeler arasında gelir uçurumunun büyümesi 
gibi gelişmelerin yaşandığı bu dönemde modern insan, 
nitelik ve nicelik olarak çeşitlenen istek ve 
ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için çağın hızına ayak 
uydurarak tüketmekte, tükettikçe tüketimin çevreye 
yönelik olumsuz sonuçları ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu olumsuz sonuçlar, çevre tahribatını 
önlemeye yönelik görüşlerin ortaya atılmasına, 
çevreye yönelik ilginin bireysel düzeyden toplumsal 
düzeye yükselmesine, çevre ile ilgili harekete geçmek 
üzere grupların, sivil toplum örgütlerinin, partilerin 
oluşturulmasına, sosyo kültürel bir hareket olarak 
çevreciliğin oluşmasına, konunun toplum nezdinde ve 
de akademik düzeyde dikkat çekmesine sebep 
olmuştur. Diğer deyişle küresel bilgi ve iktidar 
ağlarına karşı yine küresel nitelikte bir muhalefet de 
oluşmaktadır. Kültürel değerler, kültürel kimlik bu 
muhalefetin özünde yer almaktadır. Farklı direniş 
kaynaklarını bir araya getirerek oluşacak, alternatif 
toplumsal örgütlenme projeleri öneren, başka bir 
dünyayı “mümkün” gören, kolektif bir toplumsal aktör 
olarak, küreselleşme karşıtı bir hareket söz konusudur. 
Bugünün Ağ Devleti; ulus-devlet, ulusların ortak 
olduğu kurumlar, ulus-üstü kurumlar, yerel ve 
bölgesel hükümetlerin oluşturduğu bir ağ yapı içinde 
yer almaktadır. Ağ Devleti’nde hükümet dışı sivil 
toplum da yer almaktadır çünkü bugün artık sivil 
toplum, ulus-devletin hem muhalifi hem de ortağı 
durumundadır (Castells, 2006: XIII – XVII). Çevreye 
yönelik düşünce de, ağ toplumunda, küresel 
kapitalizme karşı muhalif düşünce içindeki bugünkü 
yerini almaktadır.  

“Doğa”, “Çevre” Kavramları ve İnsan-Doğa 
İlişkisi 

Çevre konusuna odaklanmadan önce doğa ve çevre 
kavramlarının anlamlarını doğru ortaya koymak ve 
insan – çevre ilişkisine kısaca değinmek gerekir. Nils 
Lindahl Eliot bu konuda Doğacı Söylem, Kültürcü 
Söylem ve Post-Modern Söyleme göre doğanın şu 
şekillerde ifade edildiğini belirtmektedir: Doğacı 
Söylem doğayı, insanlar tarafından yaratılmamış olan, 
insan dışı doğal nesne ve süreçler olarak 

tanımlamaktadır. Doğa, insan ve insan olmayan doğa, 
doğa ve kültür ayrımlarına göre 
konumlandırılmaktadır. Doğa hakkındaki Kültürcü 
Söylem ise doğanın öncelikle bir kültürel konsept 
olduğunu, bir doğa söylemi olduğunu ifade 
etmektedir. Buna göre doğa, milyarlarca yıl önce değil 
17. yüzyılda Avrupalı doğa filozoflarının onu bu 
şekilde tanımlamasıyla tek, evrensel bir kavram halini 
almıştır. Doğa – Kültür ikiliği, gösterim 
(representation) ve doğa arasındaki ikiliğe kadar 
gitmektedir. Gösterim kültüreldir oysaki doğa 
gösterilemez olandır. Gösterimi inşa eden işaretler 
kültüreldir. Gözlemleme süreci de kültüreldir. 
Kültürel bellek, belirli bir kültürel imgelem veya 
imgesellik doğrultusunda seçim yapar. Doğaya ilişkin 
üçüncü söylem ise, Post-Modern/Melez Söylemdir. 
Diğer iki söylemin de ötesine geçerek, doğanın ne 
doğacı söyleme göre “kendisi” ne de kültürcü söyleme 
göre bir “söylem” olduğunu, modern doğa-kültür 
ayrımının ötesine giderek post-modern söylemin iç içe 
geçmiş elementlerden oluştuğunu ifade etmektedir. 
“İnsan dışı” veya “insandan daha fazlası” ve 
“parçaların bir araya gelmesinden daha fazla bir şey” 
gibi tanımlamalar doğrultusunda melez olarak 
tanımlanabilir (Eliot, 2006: 18-21).  

Reklâmda doğa imgesinin sunumunun ele alınacağı bu 
çalışmada “doğa” tanımlanırken, Eliot’un yukarıda 
bahsettiği Doğacı Söylem’in bakış açısından ve Hasan 
Ünder’in “Çevre Felsefesi” adlı kitabında yer verdiği 
şekliyle doğa-çevre ayrımından yararlanılacaktır. 
Ünder’e göre, çevre felsefesi literatürü ve çevreci 
eylemler doğrultusunda bakıldığında, mekân ve 
varlıklar doğal-kültürel olmalarına göre 
farklılaşmaktadır. “Bir uçta insanların oturdukları 
mekânlar, insanlar ve insan ürünleri; ortalarda bir 
yerde insanileşmiş mekânlar (insanların kendi 
amaçları için dönüştürerek işledikleri mekânlar, 
tarlalar, çiftlikler, iş yerleri…) ve insanların 
ürettikleri bitkiler, evcil hayvanlar; diğer uçta da 
yaban hayat alanları ve içindeki yabani bitki ve 
hayvanlar vardır.” (Ünder, 1996: 7)  Bu noktadan 
hareketle doğal çevre; insana ait mekânlar (ev, 
işyerleri, tarlalar, çiftlikler) dışında kaldığı 
söylenebilecek tüm doğal alanlar (örneğin, ağaçlar, 
göl, nehir ve denizler, dağlar) olarak 
tanımlanabilmektedir. Çalışmada da genel olarak 
“çevre” kelimesi, “insanileştirilmiş çevre” dışarıda 
bırakılarak “doğal çevre” anlamında kullanılmıştır.  

Nils Lindahl Eliot, doğanın doğasına ilişkin semiyotik 
kavramlaştırmayı ise Charles Sanders Pierce’ın 
göstergebilim düşüncesine dayandırmaktadır. Buna 
göre birbiri ile ilişkili 3 doğa bulunmaktadır: Birinci 
Doğa saf, bozulmamış doğadır. Görsel (Virtual) bir 
doğadır ancak bu sadece internette veya diğer 
anlatılarda yer aldığı biçimiyle değildir, başka bir 
şeyin yerine geçebilir, başka bir şeye dönüşebilir. 
Belirlenmemiş doğadır, olasılığın doğasıdır. Cennet 
metaforundaki doğa gibi. İkinci doğa elle tutulabilir, 
daha somut doğadır. Yer ve zaman bellidir, etki-tepki 
söz konusu olabilir. Üçüncü doğa ise, işaretlerin, 
sözlerin, imgelerin, düşüncelerin, daha genel olarak 
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doğayı gösteren, doğayı sunan tüm medyanın 
doğasıdır. Gösterilen/sunulan doğadır. Pierce’ın 
semiyotik teorisine göre burada 3 girdinin birbiri ile 
ilişkisi söz konusudur: Doğaya ilişkin işaretler, 
doğanın bu işaretler ile kendini nasıl sunduğu ve nasıl 
sunulduğu, doğanın ve doğaya yönelik işaretlerin 
yorumlanması. Her 3 doğa da birbirinden farklı 
olmakla beraber iç içe geçmiş durumdadır. Üçüncü 
doğa yani gösterim’in doğası, ikinci doğadan yani etki 
ve tepkinin doğasından farklı olduğu gibi, birinci 
doğadan yani olasılığın doğası veya pozitif 
görsellikten de farklıdır. Örneğin bir karıncanın 
ısırması (ikinci doğa), bir karıncanın ısırmasının 
gösterilmesinden (üçüncü doğa) farklıdır, bunların her 
ikisi de bir karıncanın ısırabileceği olasılığından 
farklıdır (Eliot, 2006: 25-28). Stephen R. Kellert’ın, 
“Doğayı Deneyimlemek” adlı yazısından aktararak 
Julia Corbett’in doğaya ilişkin deneyimleri 3’e 
ayırması da, doğaya ilişkin bir başka bakış açısını 
ortaya koyar: Doğrudan Deneyimde insan, doğa ve 
insan dışı türler ile doğrudan fiziksel bir bağ kurar. 
Ağaçlık bir alana bir kale inşa etmek buna örnek 
verilebilir. Dolaylı Deneyimler, daha sınırlanmış, 
programlı ve yönetilen bağlamlardadır. Doğa ve türler 
ile kurulan bağ, insani ilişkinin bir sonucudur. Doğa 
genellikle insan manipülasyonunun bir ürünüdür. 
Hayvanat bahçelerini, akvaryumları, botanik 
bahçelerini ziyaret etmek, evcil hayvanlar ile bağ 
kurmak, dolaylı deneyim kapsamında sayılabilir. 
Hayali veya Sembolik Deneyimde doğa ile herhangi 
bir fiziksel bağ söz konusu değildir, bazen gerçekçi 
olan bazen de olmayan gösterimler aracılığıyla bu 
deneyim gerçekleşir. Doğa hakkındaki TV 
programları, kitaplar ve filmler, metaforik, stilize 
edilmiş veya sembolize edilmiş hayali deneyimler 
anlamına gelebilir (Corbett, 2006: 15-16).  

Çevre kavramının insan yaşamında sosyal ve kültürel 
anlamda zamanla inşa edildiği düşüncesinden hareket 
edersek“Çevre”, bundan 50 yıl önce bir insan için 
sadece yaşadığı kasaba, şehir belki en fazla yaşadığı 
ülke ile sınırlı iken bugün, Çernobil, Bhopal, Exxon 
Valdez gibi çevre felaketlerinin etkilerinin sadece o 
şehri ya da ülkeyi değil pek çok ülkeyi ve sonuçta tüm 
dünyayı etkilediği gerçeği doğrultusunda, “çevre”nin 
aslında tüm dünya olduğu fark edilmeye başlanmıştır. 
Çevre kavramının bireyin zihninde küresel nitelik 
kazanmaya başlaması ile birlikte, konuya ekonomik, 
politik, kültürel ve sosyal yaklaşımların da küresel 
nitelik kazandığını görmek mümkündür.  

Bugün gerek sosyal bilimler gerekse fen bilimlerinde 
“çevre” alanı ile ilgili çalışmaların yapıldığı, sosyal 
bilimler açısından bakıldığında Çevre Sosyolojisi, 
Çevre Edebiyatı, Çevre Felsefesi gibi yan dalların 
ortaya çıktığı görülmektedir. Çevre Felsefesi alanında, 
doğa ile insan ilişkisi üzerine iki farklı görüşün 
temellendiği görülmektedir. O’Riordan çevre hareketi 
içinde ortaya çıkan eğilimleri “teknoloji-merkezciler” 
ve “çevre-merkezciler” olmak üzere iki ana gruba 
ayırır. Eckersley ise çevreci akımları bir yanda insan-
merkezci ekonomik ve araçsalcı etik, diğer yanda 
holistik çevre merkezcilik olmak üzere ikiye 

ayırmıştır. Hasan Ünder ise bu iki bakış açısını 
birleştirerek skalanın bir ucuna Mekanist Görüş’ü ve 
diğer ucuna Ekolojik Görüş’ü yerleştirmiş, çevreye 
yönelik tutum ve davranışlar açısından Mekanist 
Görüş’ten Ekolojik Görüş’e doğru Muhafazakârlar, 
Ilımlı Reformcular, Radikal Reformcular, Devrimciler 
skalada yer almıştır. Aynı sınıflandırma insan 
merkezcilik-çevre merkezcilik ekseninde yapıldığında 
sol uçta Sıkı İnsan merkezcilik, daha sonra Zayıf 
İnsan merkezcilik, sağa yakın Hümanist Çevreciler, 
sağ uçta da Sıkı Çevre merkezcilik yer almaktadır 
(Ünder, 1996: 24, 26, 29) Benzer bir sınıflandırmayı 
da çevreye yönelik düşünceler taksonomisi olarak 
Rodman, Fox ve Hay’in görüşlerini derleyen Corbett, 
Çevreye Yönelik İdeolojiler Tayfı adıyla yapmıştır. 
Tayfın sol tarafı “insan merkezli”, sağ tarafı ise 
“ekoloji merkezli”dir. Sağdan sola doğru; 
Sınırsız/Kontrolsüz Araçsalcılık, Muhafazakârlık, 
Korumacılık, Etik ve Değer Temelli İdeolojiler, 
Dönüştürücü İdeolojiler yer almaktadır (Corbett, 
2006: 28-29) . Bu noktada, Çevre Etiği konusunda 
merkezi yeri olan 3 kavramın (özsel değer, içsel değer, 
araçsal değer kavramlarının (Ünder, 1996: 59) ) bakış 
açımızın tayfın hangi noktasına denk düştüğünü 
belirlediği söylenebilir.  

İnsan merkezli Görüş temel anlamda, doğanın insanın 
yararına var olduğu noktasından hareket eder, araçsal 
değeri ön plana çıkarır. Çevre merkezli Görüş ise 
doğanın kendi özsel değerlerinin insan yararından 
önce geldiğini, doğal sistem var olmazsa insanın da 
yaşayamayacağını iddia eder. Her iki görüşün uç 
noktaları olabildiği gibi, farklı noktalarda birbirine 
yakınlaştığı, dolayısıyla politik, ekonomik, sosyal ve 
kültürel anlamda farklı bakış açılarının ortaya çıktığı 
söylenebilir. Burada vurgulanması gereken nokta, 
özellikle 1960’lı ve 70’li yıllar ile birlikte, önemli 
çevre sorunları ile yüz yüze gelinmesi sonucunda, 
insan merkezci bakış açısında reforma gidilmesi 
gerekliliğinin belirmesidir. İnsan merkezci bakış 
açısının yeni bir yorumu olarak ifade edilen (Ünder. 
1996: 135-136) Sürdürülebilirlik üzerine geliştirilen 
tanımların birçoğu, Brundtland Komisyonu’nun 
Sürdürülebilir Gelişme tanımından kaynağını 
almaktadır (Çevre ve Gelişim üzerine Dünya 
Komisyonu, 1987). Buna göre sürdürülebilirlik; 
bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılamaktır 
(Schaefer ve Crane, 2005). Örneğin, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına (güneş, rüzgâr enerjileri vb.) 
yönelmek, sürdürülebilirlik kapsamında 
değerlendirilebilir. Küresel kapitalizm içindeki 
aktörler de çevre merkezli görüşe bütünüyle uyum 
sağlayamamakla birlikte, çevre sorunlarının bugün 
artık kendilerini toplumun ve politik, yasal 
düzlemdeki otoritelerin baskısı ile karşı karşıya 
getirmesini önleyebilmek için sürdürülebilir yönetim 
anlayışını benimsemek zorunda kalmaktadırlar.  

Medyada Doğa İmgesi ve Yeşil Pazarlama 

İster çevre merkezli ister insan merkezli görüş ile 
şekillensin, insanın doğaya ilişkin düşünceleri, tutum 
ve ön yargıları psikolojik ve sosyal bir süreç 
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sonucunda oluşur. Aile’den başlayan, okul, arkadaş ve 
iş çevresi gibi sosyal topluluklar içinde gelişen “doğa 
fikri”nin biçimlenmesinde medyanın da önemli bir rol 
oynadığını söylemek mümkündür. Doğa hakkında 
edinilen bilgi sadece kişisel deneyim veya kişisel 
gerçeklikten kaynaklanmamakta, sosyal kurum ve 
sosyal değerlerle şekillenen “medyatize” edilmiş 
sosyal gerçeklikten de kaynaklanmaktadır. Türkiye’de 
80’li yıllar ile birlikte kitle iletişim kanallarının 
artmasıyla, ozon tabakasının zarar gördüğüne ilişkin 
haberler, TEMA, ÇEKÜL gibi sivil toplum 
kuruluşlarının çölleşmeyi önlemek için ağaç dikmeyi 
destekleme amaçlı iletişim kampanyaları vb. çabalar 
çevreci hareketin medyaya yansıyan örneklerindendir. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popüler kültür 
ürünlerinde daha sıklıkla karşımıza çıkmaya başlayan 
“Doğa” kavramı, 2007 yaz aylarına gelindiğinde 
Türkiye’de susuzluk tehlikesinin farkına varılmasıyla, 
“Küresel ısınma” başlığı altında, haberlerden dizilere, 
reklâmlara kadar neredeyse medyaya ait her üründe 
yer bulmaya başlamıştır.   

 “Çevrenin farkına varma” olarak adlandırılabilecek 
toplumdaki yükselen eğilim, kâr amacı güden 
kurumlar için de geçerli bir trend haline gelmekte, 
“çevreci yönetim” süreçlerinden geçerek “doğayla 
dost, çevreci, yeşil” ürünler üretip bu ürünleri 
tanıtmaya yönelen pek çok işletme bulunmaktadır. 
Planlamadan örgütlemeye, yöneltmeye ve kontrole 
kadar tüm yönetsel işlevlerde “doğal çevre”yi dikkate 
alma olarak tanımlanabilecek “Çevreci Yönetim” 
doğrultusunda bakıldığında, Kotler ve Armstrong, 
şirketlerin Çevreci Sürdürülebilirlik Gelişimlerinin şu 
şekilde gerçekleştiğinden bahseder: Temel düzeyde 
şirket, Kirliliği Önlemeye çalışır. Bu, atık daha ortaya 
çıkmadan önce yok edilmesi veya azaltılmasıdır. Bu 
düzeyde şirketler; ekolojik olarak güvenli ürünler, geri 
dönüştürülebilir ve doğada çözünebilir ambalajlar, 
daha etkin kirlilik kontrolleri, enerjiyi etkin kullanan 
operasyonlar geliştirebilmektedir. Bir diğer düzey, 
Ürün Yönetimidir. Sadece üretimdeki kirliliği 
minimize etmek değil, tüm ürün yaşam döngüsünde,  
tamir edilebilir, yeniden kullanılabilir veya geri 
dönüştürülebilir ürünler tasarlamak (Çevre için 
Tasarım) suretiyle çevresel etkileri azaltmaktır. 
Çevreci sürdürülebilirliğin üçüncü düzeyinde, firmalar 
kirlilik önleme ve üretim yönetiminde ilerleme’nin de 
ötesinde, mevcut teknolojiler ile kısıtlanmayı da 
ortadan kaldırmak için,  Yeni Çevreci Teknolojiler 
planlarlar, böylece sürdürülebilir stratejiler 
geliştirebilirler. Son olarak, firmalar geleceğe hizmet 
edecek bir kılavuz niteliğinde bir Sürdürülebilir 
Vizyon geliştirebilirler. Bu, şirketin mal ve 
hizmetlerinin, süreçlerinin, politikalarının nasıl 
geliştirileceğini ve bu noktaya varmak için hangi yeni 
teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini gösterir. Bu 
sürdürülebilirlik vizyonu, kirlilik kontrolü, ürün 
yönetimi ve çevreci teknoloji için bir çerçeve çizer. 
Bugün pek çok şirket, çoğunlukla kirliliği önlemeye 
yatırım yapmakta, bazı öngörü sahibi firmalar, ürün 
yönetimi yapmakta ve yeni çevreci teknolojiler 
geliştirmektedirler ancak pek az şirket, iyi belirlenmiş 

sürdürülebilirlik vizyonlarına sahiptirler (Kotler ve 
Armstrong, 1999: 616 – 618).  

Özellikle ekonomik anlamda “gelişmiş” ülkelerde 
70’li yıllarda örneklerine rastlanmaya başlanan ve 
“Çevreci Yönetim” kapsamında değerlendirilebilecek 
Yeşil Pazarlama, son dönemde iklim değişikliği ve 
kuraklık ile birlikte, Türkiye’de faaliyet gösteren 
işletmelerin de ilgisini çekmeye başlamıştır. Amerikan 
Pazarlama Birliği (American Marketing 
Association)’a göre “Yeşil Pazarlama”, çevreye zarar 
vermediği kabul edilen ürünlerin pazarlanmasıdır. 
Ürün değişikliğinden üretim sürecindeki değişime, 
ambalaj değişikliklerine, hatta reklâm değişikliklerine 
kadar geniş bir yelpazede değişimi içerir. Yeşil 
Pazarlama, Çevreci Pazarlama veya Ekolojik 
Pazarlama olarak da adlandırılmaktadır (Green 
Marketing, 2008). 

Yeşil Yönetim ve paralelinde yükselen Yeşil 
Pazarlama aynı zamanda “doğal çevreye karşı duyarlı 
ve bir ürün satın alırken aynı duyarlılığı üretici 
firmadan da bekleyen tüketici” olarak 
tanımlanabilecek Yeşil Tüketici’nin ihtiyaçlarının 
dikkate alınması gerekliliğini de ortaya koymaktadır. 
Yeşil Pazarlama’ya tüketici boyutundan bakıldığında, 
Roper Watch adlı  Amerikan tüketici pazar 
araştırmaları ve trend danışmanlığı şirketi tarafından 
90’lı yıllarda yapılan bir araştırma ilgi çekicidir. Buna 
göre, çevre gibi önemli sosyal konuların, 3 ayrı 
aşamadan geçtiği gözlenmiştir: Birinci aşamada 
tedirginlik sözkonusudur, çevreci faaliyetler kısmen 
düşük orandadır. İkinci aşamada, insanlar konu 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya başlarlar ve 
çevreci faaliyetleri, tedirginliklerini yenmeye başlar. 
Üçüncü aşamada, faaliyetler insanların yaşam 
biçimleri ile bütünleşmeye başlar. Yeşil tüketim şu 
anda büyük oranda ikinci aşamadadır. Tedirginlik 
düşmekte, davranış yükselmektedir. Çevresel ilgi gibi 
bir sosyal konuda doğal gelişim, üçüncü aşamaya 
doğru gitmektedir. Bunun olabilmesi için ana akım 
tüketicilerin; güvenilir, dayanağı olan bilgiye, 
teknolojilere, altyapıya sahip olmaları gerekmektedir 
ki bu da onların çevreye karşı sorumlu davranma 
yolunda ilerlemelerini sağlayacaktır (Ottman, 1998: 
9).  

“Yeşil” bakış açısının işletme yönetimine nüfuz 
etmeye başladığı bir düzlemde J. Grant, işletmenin 
Yeşil Hedeflerini iki kola ayırmıştır: Bir yanda 
insanların yaptıklarını değiştirmek, diğer yanda 
insanların dünyaya bakış tarzlarını değiştirmek yer 
alır. Bunlardan ikincisi uzun solukludur çünkü 
böylece insanların yaşam biçimleri 
değiştirilebilmektedir. Yeşil hedeflere ve ticari 
hedeflere bağlı olarak yeşil pazarlama, üç etkinlik 
türüne ayrılabilir: Yeşil İletişim (Yeni Standartlar 
Belirleme), sadece ticari hedefleri içerir. Daha Yeşil 
İşbirliği (Sorumluluğu Paylaşma), ticari hedeflerin 
yanısıra yeşil hedefler de söz konusudur. En Yeşil 
Kültürel Şekillendirme (İnovasyonu Destekleme) ise, 
ticari hedefler ve yeşil hedeflere kültürel hedeflerin de 
eklendiği bir aşamayı içerir (Grant, 2008: 27-28).  
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Reklâmda Doğa İmgesinin Sunumu 

Yeşil pazarlama çabaları özelinde, Yeşil Reklâm, 
Yeşil Halkla İlişkiler, Yeşil Marka Yönetimi gibi alt 
dallara ayrılabilecek Yeşil Pazarlama İletişimi 
Çabaları ile tüm pazarlama karması öğelerinin 
(ürünlerin, dağıtım kanallarının, fiyatın ve diğer 
yönetim süreçlerinin) bir yönüyle  “doğa ile dost” 
olduğunu ifade eden iletişim çabaları tanımlanabilir. 
Televizyon, radyo, internet siteleri ve tüm diğer 
medya kanallarını ayakta tutan ticari güç olarak 
reklâmlarda da içerik olarak çoğu zaman, doğal 
çevreye ilişkin ifadeler, metaforlar ile şekil bulan doğa 
imgesine yer verildiği göze çarpmaktadır. Bu 
reklâmlarda, insanın doğa ile ilişkisi ve doğaya özgü 
kavramlara yüklediği anlamlar açısından farklı 
görüşlerin ifadesi için doğa imgesinin, görsel - işitsel 
bir malzeme olarak, yüzeyde veya alt metinlerde 
kullanıldığı söylenebilir.  

Julia Corbett, “yeşil reklâm” “yeşil olmayan reklam” 
ayrımına öncelik tanımaksızın genel anlamda çevreyi 
konu edinen 5 reklam türünü şöyle açıklar (Corbett, 
2006: 149-154) :  

• Doğayı Bir Arka Fon Olarak Kabul Etme: 
Tüketiciden doğal dünya ile doğrudan veya 
belirli bir ilişkisi olan bir şeyi satın alması 
istenmemektedir. İnsan dışı ikonlar ikna edici 
mesajın bir parçası görevini görür. Hayvanlar, 
insan dışı çevrenin popüler sembolleri olarak 
kullanılır. Doğayı bir arka fon olarak kullanmak 
– vahşi hayvanlar, dağ manzarası, çağlayan 
nehirler şeklinde – doğal dünyanın reklâmlarda 
en yaygın kullanım biçimidir.  

• Yeşil Ürün Özelliği: Bu tür reklâmlarda, 
ürünün yeşil özellikleri ön plana çıkarılır. 
Tüketiciler, eğer bu marka bir ürünü satın 
alırlarsa, yeşil yaşam biçimine – geri 
dönüştürülmüş ürünler kullanmak vb. - katkıda 
bulunacaklarına inandırılırlar. Yeşil özelliklere 
sahip olmayan bir üründense, bu özelliklere 
sahip bir ürünle çevre arasında daha zararsız bir 
ilişki olduğuna, çevreye karşı sorumlu üreticiyi 
desteklediklerine inandırılırlar. Hatta ürün ismi 
bile, çevreyle ilgili pozitif düşünce yaratabilir. 
Ancak Çevre ile ilgili özellikler hakkında 
iddialarda bulunmak, kaygan bir zeminde 
anlaşmaya varmak gibidir. Kimi yeşil iddialar, 
müşterinin doğru şeyi yapma duygusuna hitap 
edebilir fakat müşteriye, satın aldığı ürünün 
gerçek çevresel maliyetleri konusunda çok az 
bilgi verir.  

• Yeşil İmge: Doğrudan ürün hakkında değildir, 
hatta tüketiciye ürünü satın almasını bile 
tavsiye etmeyebilir. Bunun yerine ürünün 
ardındaki kurumu, Çevreye Karşı Sorumlu 
Kurumsal Vatandaş olarak sunar. Eğer müşteri 
çevre ile ilgiliyse ve o ürünü kullanıyorsa, o 
ürünün ardındaki kurum, müşterinin, yeşil 
yaşam biçiminin bir parçası olarak o ürünü 
tüketeceğini umabilir. O ürünü kullanmak 
dünyayı kurtarmayabilir fakat böylece çevreye 

duyarlı bir kurumu desteklemek, kurtarmaya 
yardım edebilir. İmaj reklâmcılığı aynı 
zamanda “Kurumsal Reklâmcılık” olarak da 
adlandırılır. Üründense kuruma odaklanır.  İmaj 
reklâmının bir diğer biçimi eğiticidir. Örneğin, 
geri dönüşüm çabalarında kuruma katılmaya 
teşvik eder, çocuklara okyanus hakkında bilgi 
verir. Kimilerine göre imaj reklâmcılığı, kimi 
zaman minimal düzeyde devamlı faaliyet veya 
kurumsal değişim ile kurumlara düşük 
maliyetlerle imajlarına çeki düzen verme fırsatı 
sağlar. Yeşil reklâmın 4 türü içinde; imaj 
reklâmları, “greenwash” ın (yeşile boyamanın) 
en çok konu olduğu reklâmlardır. Yeşile 
boyamada, kurumlar kendilerini çevreye dost 
konumlandırırlar ama performansları imajları 
ile uyuşmayabilir. 

Bu 3 reklâm türünün yanı sıra, Çevreci faaliyeti 
desteklemek veya çevreye yönelik bir konuda belirli 
bir duruşu savunmak üzere, kamunun gözünde 
tartışmalı sosyal konularda görüş ifade eden, enerji 
kullanımı, hava ve su kirliliği, hayvanlar, toprak 
kullanımı konularını da içeren her tür çevreye yönelik 
konuyu görsel olarak ele alan, kurumlar, Greenpeace 
gibi çevresel gruplar ve kamu politikasını veya çevre 
ile ilgili kararları etkilemek isteyen ilgi grupları 
tarafından satın alınan reklâmları temsilen Çevreci 
Savunma Reklamları ve bu dört temel reklam türünün 
sayısız varyasyonları ve kombinasyonlarını barındıran 
Karma Çekicilikleri olan Reklamlar bulunmaktadır.  

Türkiye’de Yeşil Reklâmların yavaş yavaş medyada 
yer almaya başlaması ile birlikte, reklâmda doğanın 
genel olarak nasıl ele alındığını görmek, teoride ve 
pratikte Yeşil Pazarlamanın bir kolu olarak Yeşil 
Reklâm’ın konumunu belirlemede de yararlı olacaktır. 
Reklâmda doğa imgesinin sunumuna odaklanılan bu 
çalışmada cevapları aranan belli başlı sorular 
şunlardır: Reklâmlarda doğa bir arka fon olarak hangi 
görsel öğelerden yararlanılarak ifade edilmektedir? 
Doğa dost mudur, düşman mıdır yoksa kirletilmiş bir 
doğa mıdır? Gerçek Doğa mı yoksa Çizgilerle 
yaratılmış doğa veya Hayali Doğa/Doğa Dışı mı daha 
fazla resmedilmektedir? Çevreci bir amaç gütmeksizin 
sözlü olarak doğa nasıl ifade edilmektedir? Yeşil Ürün 
Özelliği söz konusu olduğunda hangi görsel öğelerden 
yararlanılmakta,  sadece 1-2 kelime ile ürün 
tanımlanmakta mı yoksa yeşil ürün üzerine detaylı 
bilgi verilmekte mi, yeşil ürün üzerinden yeşil yaşam 
biçimini tanımlayan reklamlar görülmekte midir? 
Yeşil kurumsal imaj ise “çevreci, doğal” gibi birkaç 
kelime ile mi ifade edilmekte, kurumun çevre politikası 
hakkında (özellikle çevreci teknolojiler) bilgi 
verilmekte mi, yeşil kurumsal imaj bir iletişim 
kampanyası ile desteklenmekte midir?  

Yukarıdaki sorulara cevap verebilmek amacıyla 
çalışmada içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. İçerik 
Analizi hem temsili (metaforlar, betimlemeler, 
değerler vs.) hem de bilişsel (ekolojik kavramlar) 
elementlerin ortaya konmasına yardımcı olur. İmge 
kelimesi hem temsili hem de bilişsel bir kavramdır. 
Bogner ve Gobster’e göre, doğa imgeleri, bireysel 
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davranışı ve çevreyi koruma isteğini etkilemekte, 
çevre ile ilgili konuları şekillendirmektedir: Dil ve 
diğer semiyotik sistemler, imgelerin inşası, yeniden 
üretimi ve dönüşümünde rol oynamaktadır (Korfiatis, 
Stamou ve Paraskevopoulos, 2003). İçerik Analizi; 
verileri (bu çalışmada reklâmları) belirli kategoriler 
altına yerleştirerek nicel ve dolayısıyla nitel sonuçlara 
ulaşmamızı sağlayacaktır.  

Araştırmada içerik analizinde yararlanılacak 
kategorileri belirlemede daha önceden yapılmış 
çalışmalar göz önüne alınmıştır. Yunan ilkokul ders 
kitapları içinde Doğa İmgesi’ni ortaya koymak üzere 
yapılan bir çalışmada, içerik analizinin temelini 
oluşturacak 7 farklı kategori sistemi oluşturulmuştur: 
Doğa Metaforları  (Doğanın Dengesi Metaforu, 
Doğanın Değişkenliği Metaforu, Dengelenmiş Doğa 
Değişkenliği Metaforu, Doğa Ağı Metaforu, 
Varlıkların İşbirliği Metaforu, Varlıkların Rekabeti 
Metaforu), Doğa Betimlemeleri (Dost doğa - 
“biophilic” betimlemeler, Düşman/korkulan doğa - 
“biophobic” betimlemeler), Doğa Türleri (Doğal 
Çevre, İnsan Yapımı Çevre), Doğa Değerleri (çevre 
merkezli “ecocentric” ve insan merkezli 
“anthropocentric” değerler), İnsan – Doğa 
İlişkisinin Sunumları (Doğa Üzerinde İnsanların 
Kontrolü İlişkisi, Doğaya Gardiyanlık İlişkisi, 
İnsanlar ve Doğa Arasında Eşitlik İlişkisi, İnsanlar 
Üzerinde Doğanın Kontrolü İlişkisi), İnsan 
Faaliyetlerinin Sunumu (Doğa için “Tartışmalı” 
(Problematik), Doğa ile “Uyumlu”, Doğa için “Nötr),  
Çevresel Bilginin Elementleri (Ekoloji, Zooloji ve 
Botanik ile ilişkili bilişsel elementler) (Korfiatis, 
Stamou ve Paraskevopoulos, 2003).   

Easwar Iyer ve Bobby Banerjee’ye ait “Anatomy of 
Green Advertising” adlı makalede ise, gazete 
mecrasında yayınlanan Yeşil Reklâmlar üzerine 
gerçekleştirilen bir içerik analizinden bahsedilir. Bu 
çalışmada Yeşil Reklâmlar; Reklâm Hedefi, Reklâm 
Amacı, Ekonomik Zincir ve Reklâm Çekiciliği 
kriterleri doğrultusunda 4 temel kategoriye ayrılmıştır. 
Reklâm hedefi’nin alt kategorileri; Gezegeni Koruma, 
İnsan Sağlığını Koruma ve Hayvan Yaşamını 
Koruma’dır. Reklâm amacı ise Kurumsal İmaj ve 
Mal/Hizmet Özelliği olmak üzere iki alt kategoriye 
ayrılmaktadır. Araştırmanın sonuçları ise şu 
şekildedir: Gezegeni koruma teması, en çok tercih 
edilen yeşil reklâm hedefidir. Yeşil reklâmda 
kurumsal imaj, mal/hizmet özelliği ile karşılaştırınca 
kısmen daha yüksek bir yeşil amaçtır. Fakat kurumsal 
reklâmda bilgi daha az sunulmaktadır. Yeşil reklâm, 
düşük bilgi içeriğinden muzdariptir bu nedenle düşük 
güvenilirliğe sahip ve aldatıcı bir sömürü olarak 
görülmektedir. Yeşil reklâmlarda tüketim nadiren 
vurgulanır, baskın vurgu üretim üzerinedir (Iyer ve 
Banerjee, 1997: 471 – 483).  

Doğa imgesine ilişkin bir diğer araştırmada çevre ile 
en çok ilişkilendirilen görsel imgeler (Getty Images - 
İkinci MAP Raporu - İdealist Çevrecilik’e göre), en 
çok ilişkilendirilenden en aza doğru şu şekilde 
sıralanmıştır: Ağaçlar/Orman, Okyanuslar, Nehirler 
veya Şelaleler, Çiçekler, İçme suyu, Süzülerek uçan 

kuşlar, Tehlikedeki türler, Kirletilmiş su, Kirli hava, 
Yere atılan çöp, Geri dönüşüm logosu, Sevimli 
hayvanlar, Trafik sıkışıklığı, Çöp depolama alanı, 
Güneş paneli, Fabrika bacaları, Rüzgâr türbini, Bozuk 
kentleşme, Bisiklet, Diğer. Tüketicilerin çevre ile 
ilişkilendirdikleri görsel simgeler ayrıca, reklâmlarda 
büyük oranlarda kullanılan simgelerdir  (Yeşil 
Pazarlama İmgelerine Karşın Hazırlanan Geri Tepki, 
2008).  

İçerik Analizi   

Bir ön çalışma niteliği oluşturması için Nisan 2007 – 
Nisan 2008 tarihleri arasında ulusal bir günlük gazete 
olarak Milliyet Gazetesi’nde, doğa imgesine görsel 
veya yazılı olarak yer verilen 66 markaya ait toplam 
87 reklâm belirlenmiştir. Doğa’nın reklâmda bir arka 
fon olarak kullanılması, Yeşil Ürün Özelliği ve Yeşil 
Kurumsal İmaj başlıkları altında gruplandırılan bu 
reklâmlardan; her 3 ana başlık altında birden çok kez 
tekrarlanmak üzere, büyük bir kısmı doğayı sadece 
görsel veya sözel anlamda bir arka fon olarak 
kullanmakta (73 defa), bir kısmı çevreci ürün özelliği 
yansıtmaktadır (26 defa), küçük bir kısmı ise (4 defa) 
yeşil kurumsal imaja ilişkindir. Buna göre reklâmda 
doğa imgesinin çoğunlukla bir arka fon olarak 
kullanıldığı, doğa imgesinin doğayı, çoğunlukla 
gerçek niteliğinden soyutlanmış (düşman-acımasız 
doğanın 8 defa görülmesi), kimi zaman idealize 
edilmiş (doğa dışı - hayali doğanın 24 defa görülmesi) 
biçimde karşımıza çıkardığı görülmektedir. Doğaya bu 
bakış açısı ve bu sunum, Türkiye’de Yeşil Müşteri ve 
Yeşil Vatandaş kavramlarının henüz olgunlaşmadığı 
da dikkate alınırsa; genel olarak insanı merkeze 
koymakta, derin ekolojidense sığ ekolojiye yakın 
durmakta, ürünün satışını desteklemek üzere yapay bir 
gerçeklik de yaratmaktadır. Bu yargının doğruluğuna 
ilişkin daha objektif sonuçlara ulaşabilmek için bu 
çalışmada, ön tarama sonucunda elde edilen veriler 
göz önünde bulundurularak, Türkiye’de sosyo-
ekonomik anlamda geniş bir yelpazede tüketicilere 
hitap eden medya gruplarından, yüksek tiraj yakalayan 
6 gazetenin (Hürriyet, Posta, Vatan, Sabah, Akşam, 
Zaman); özellikle küresel ısınma, kuraklık gibi 
konuların sosyal-psikolojik-ekonomik etkilerinin daha 
yoğun hissedilmesiyle çevresel duyarlılığın toplumsal 
olarak yükseldiği yaz dönemini temsilen 1 Haziran – 1 
Ağustos 2008 tarihleri arasında, reklâmlarda doğa 
imgesinin sunumu değerlendirilmiştir. İçerik Analizi 
kapsamında, bireysel olarak günlük hayatta tüketilen, 
tüketimi ile çevre üzerinde doğrudan veya dolaylı 
etkileri olabilecek ürünlerin (mal veya hizmet) içinde 
yer aldığı 12 sektör belirlenmiş ve bu kıstaslar altında 
toplam 225 reklâm derlenmiştir: Otomotiv-
Akaryakıt-Araba Kiralama Sektörü’nden 34 markaya 
ait 63 reklâm, Beyaz Eşya (İklimlendirme-Soğutma 
Cihazları, Mutfak ve Banyo Beyaz Eşyası) 
Sektörü’nden 20 markaya ait 32 reklâm, İletişim (Cep 
Telefonu Operatörü, Sabit Hat Operatörü, Tv Kanalı, 
Radyo Kanalı, Gazete, İnternet, Dergi, Reklâm 
Ajansları vd.) Sektörü’nde 13 markaya ait 23 reklâm, 
Gıda Sektörü’nden 10 markaya ait 11 reklâm, Finans 
(Bankalar, Sigorta Şirketleri vd.) Sektörü’nde 7 
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markaya ait 26 reklam, Enerji Sektörü’nde 4 
marka’nın 4 reklamı, Elektrikli-Elektronik Eşya 
(Bilgisayar, Cep Telefonu vd.) Sektörü’nde 10 
markanın 10 reklamı, Kimya-Plastik Sektörleri’nde 
12 markanın 12 reklamı, Mobilya – Dekorasyon 
Sektörü’nde 9 markanın 10 reklamı, Perakende 
(Alışveriş Merkezleri) Sektörü’nde 7 markaya ait 11 
reklam, İnşaat Sektörü’nde 10 markaya ait 15 reklam, 
Giyim/Tekstil Sektörü’nde 8 markaya ait 8 reklam 
belirlenmiştir.   

Seçilen reklâmlar Julia Corbett’in “çevreyi konu 
edinen 5 reklam türü” sınıflandırmasından (Corbett, 
2006: 149-154) yola çıkılarak, kâr amacı güden 
kurumlar için 3 temel kategoriye ayrılmıştır. Bunlar; 
Doğayı Bir Arka Fon Olarak Kabul Eden Reklâmlar, 
Yeşil Ürün Özelliklerini Yansıtan Reklâmlar ve Yeşil 
Kurumsal İmaj Reklâmları’dır. 12 sektörlerden 
firmaların gazeteye verdikleri 225 reklâmdan her biri 
(aynı kampanya dâhilinde aynı konuyu işleyen fakat 
farklı görsele/metne sahip reklâmlar ayrı ele alınmak 
üzere)  bu kategoriler içinde yerini almıştır. Bir reklâm 
bu üç temel kategoriden sadece birine dâhil 
olabilmekte, bu ana kategoriler altında ise farklı alt 
kategoriler içinde birden fazla kez yer alabilmektedir. 

İçerik Analizi şablonu ve sonuçları aşağıda tablo 
olarak görülmektedir:  

A. Doğayı Bir Arka Fon Olarak Kabul Eden 
Reklâmlar  

1. Doğayı Temsilen Görsel Öğelerden Yararlanan 
Reklamlar 

Doğayı Temsilen Görsel Öğelerden Yararlanan 
Reklâmlar; gerçek hayatta görülen doğaya ilişkin 
görüntülerden oluşan Gerçek Doğa, bilgisayar 
ortamında çizilmiş ve basitleştirilmiş Çizgilerle 
Yaratılmış Doğa ve gerçek hayatta görülmesi 
mümkün olmayan, kanunları reklâmcının hayal 
gücüyle değiştirilmiş Doğa Dışı / Hayali Doğa olmak 
üzere üçe ayrılmıştır. Her üç kategori de Korfiatis, 
Stamou ve Paraskevopoulos’un 2003 tarihli “Images 
of Nature in Greek Primary School Textbooks” 
makalesindeki içerik analizinde kullanılan Doğa 
Betimlemeleri – Dost Doğa ve Düşman Doğa – 
kategorisi dikkate alınarak üçe ayrılmıştır: Dost-Güzel 
Doğa, Acımasız-Düşman Doğa ve Getty Images’ın 
İkinci MAP Raporu’na göre (Yeşil Pazarlama 
İmgelerine Karşın Hazırlanan Geri Tepki, 2008) çevre 
ile en çok ilişkilendirilen imgeler dikkate alınarak 
eklenen Kirlenmiş-Kirletilmiş Doğa’dır. 

 
a) Gerçek Doğa 

 Bitkiler/ Çimler/ 
Çiçekler/ Yeşil Bir 

Alan 
Gökyüzü Ağaç/ 

Orman 

Deniz/ 
Nehir/ Göl/ 
Şelale 

Dağ Hayvanlar

Dost – Güzel Doğa 
(Toplam: 171 defa) 31 reklâm 60 

reklâm 
19 

reklâm 31 reklâm 10 
reklâm 

20 
reklâm 

Acımasız – Düşman 
Doğa (Toplam: 2 defa) - 1 reklâm - - - 1 

reklâm 
Kirlenmiş – Kirletilmiş
Doğa (Toplam: 1 defa) 1 reklâm - - - - - 

 

b) Çizgilerle Yaratılmış Doğa 

 Bitkiler/ Çimler/ 
Çiçekler/Yeşil Bir 
Alan 

Gökyüzü  Ağaç/ 
Orman 

Deniz/ 
Nehir/ Göl/ 
Şelale  

Dağ  Hayvanlar

Dost – Güzel Doğa 
(Toplam: 76 defa) 

23 reklâm 13 reklâm 8 
reklâm 

7 reklâm 2 
reklâm 

23 
reklâm 

Acımasız – Düşman 
Doğa (Toplam: 4 defa) 

- - - - - 4 
reklâm 

Kirlenmiş – Kirletilmiş 
Doğa (Toplam: -) 

- - - - - - 

 

c) Doğa Dışı/Hayali Doğa 

 Bitkiler/ Çimler/ 
Çiçekler/Yeşil Bir 
Alan 

Gökyüzü Ağaç/ 
Orman  

Deniz/ 
Nehir/ Göl/ 
Şelale 

Dağ  Hayvanlar

Dost – Güzel Doğa 
(Toplam: 33 defa) 

11 reklâm 3 reklâm 4 reklâm 3 reklâm 1 
reklâm 

11 
reklâm 

Acımasız – Düşman 
Doğa (Toplam: 3 defa) 

1 reklâm - - 1 reklâm - 1 
reklâm 

Kirlenmiş – Kirletilmiş
Doğa (Toplam : -) 

- - - - - - 
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2. Çevreci Amaç Gütmeksizin Doğayı Temsilen 
Sözlü Öğelerden Yararlanma 

“Doğa”, “Doğal” Kelimeleri 6 reklâm 
“Çevre” Kelimesi - 
“Organik” Kelimesi 2 reklâm 
Hayvana Ait Özelliklerin Sözlü Olarak 
Ürüne Yüklenmesi  

2 reklâm 

Hayvanın İnsandan Üstün Gösterilmesi 1 reklâm 
Soyu Tehlikede Olan Hayvan Türleri 1 reklâm 
Toplam  12 defa 

 

B. Yeşil Ürün Özelliklerini Yansıtan Reklâmlar 

1. Görselliği Kullanarak Yeşil Mesaj Veren Reklâmlar 

Geri Dönüşüm Amblemi - 
Doğayı Temsil Eden Yeşil Dal, 
Yaprak, Ağaç Amblemi 

2 reklâm 

Yenilenebilir Enerjiyi Temsilen 
Rüzgâr Türbinleri 

2 reklâm 

Soyu Tehlikede Olan Hayvan Türleri 1 reklâm 
Çevre Kalite Belgesi Amblemi 1 reklâm 
Toplam 6 defa 

 

2. Ürünün Çevreci Özelliğini Sadece 1-2 Kelime İle 
İfade Eden Reklâmlar 

"Çevreci, Ekolojik, Çevre Dostu” 10 reklâm 

"Tasarruf Sağlayan, Ekonomik, 
Enerjiyi Daha Az Kullanan” 

37 reklâm 

Toplam 47 defa 

 

3. Ürünün Çevreci Özellikleri, Çevreci Teknoloji 
Hakkında Detaylı Bilgi Veren Reklâmlar 

Kirliliği Önleme 1 reklâm 
Ürün Yönetimi (Ürüne Eklenen Yeni 
Bir Özellik/Parça İle Çevreyi Koruma) 

13 reklâm 

Toplam 14 defa 

 

4. Sürdürülebilirlik Fikrini Ortaya Koyan Reklamlar:  

3 reklâm 

 

5. Ürün Vasıtasıyla Yeşil Bir Yaşam Biçimine 
Yönlendiren Reklamlar:  

1 reklâm 

C. Yeşil Kurumsal İmaj Reklamları 

Yeşil Kurumsal İmajı Sadece 1-2 
Kelime İle (“Çevreci”, “Doğal”) İfade 
Eden Reklâmlar 

1 reklâm 

Kurumun Çevre Politikası (Genel Ve 
Geliştirilen Yeni Teknolojiler) 
Hakkında Bilgi Veren Reklâmlar 

6 reklâm 

Kurumun Çevre İle İlgili Bir İletişim 
Kampanyasını Duyuran Reklâmlar 

10 
reklâm 

Toplam 17 defa 

İçerik Analizi Sonuçları 

Toplam 12 sektörden 225 reklâmın incelendiği 
analizin sonuçlarına bakıldığında, Doğanın bir arka 
fon olarak kullanımında sözel öğelerle doğayı 
anlatmaktansa görsel öğelerden yararlanmanın daha 
fazla gerçekleştiği görülmektedir. Görsel öğeler içinde 
de, gerçek doğa, çizim ve hayali doğaya nispeten daha 
sık görülür. Gerçek Doğa içinde doğanın dost-güzel 
görünümü 12 sektör için toplamda 171 defadır. 
Acımasız – Düşman Doğa 2 defa ve Kirlenmiş – 
Kirletilmiş Doğa 1 defa görülmektedir. Çizgilerle 
Yaratılmış Doğa’ya baktığımızda yine Güzel-Dost 
Doğa 76 defa karşımıza çıkarken, Acımasız Doğa 4 
defa görülmektedir. Kirletilmiş Doğa ise reklâmlarda 
yer almamaktadır. Hayali Doğa/Doğa Dışı 
kategorisinde dost-güzel doğa 33 defa, Acımasız-
Düşman doğa 3 defa görülmekte, kirlenmiş-kirletilmiş 
doğa yine hiç görülmemektedir. Doğanın arka fon 
olarak görsellerde bu görünümü değerlendirildiğinde 
en fazla oranda Gerçek Doğa’nın görüldüğünü, ister 
gerçek ister çizim, ister hayali olsun, Dost-Güzel 
Doğanın en fazla görülen doğa betimlemesi olduğunu 
söylemek mümkündür. Görsellerin yanı sıra doğayı 
temsilen sözlü öğelerden tıpkı bir arka fon gibi 
yararlanılmakta fakat bu kullanımda çevreye yönelik 
bir amaç güdülmemektedir. Burada da doğa, doğal 
kelimeleri 6 reklâmda karşımıza çıkarken, organik 
kelimesi 2 defa görülmektedir. Hayvanlara ait 
özelliklerin sözlü olarak ürüne yüklendiği 2 reklâm, 
hayvanın insandan üstün gösterildiği 1 reklâm ve 
herhangi bir çevreci amaç güdülmeksizin soyu 
tehlikede olan türlerin gösterildiği 1 reklam söz 
konusudur. Genel olarak görsel ve sözel olarak 
doğanın arka fonda yer alması tam 302 defa tekrar 
etmiştir. Yeşil Ürün özelliği ve Yeşil kurumsal imaj 
ile karşılaştırılınca, doğanın hâlâ büyük çoğunlukla bir 
arka fon olarak görüldüğü ve bu biçimde sunulduğu 
ifade edilebilir.  

Yeşil Ürün özelliğini görsel olarak yansıtan 
reklâmlara bakıldığında ise, geri dönüşüm amblemine 
hiçbir sektörde hiçbir üründe rastlanmamıştır. Doğayı 
temsil eden yeşil dal, yaprak, ağaç amblemi 2 defa, 
yenilenebilir enerjiyi temsilen rüzgâr tribünleri 1 
reklâmda görülmektedir. Soyu tehlikede olan türler 1 
reklâmda, çevre kalite belgesi amblemi ise 1 defa 
görülmektedir. Yeşil Ürün kategorisinde, ürünün 
çevreye yönelik özelliklerini 1-2 sözcük ile 
tanımlayan reklâmlar söz konusudur. “Çevreci, 
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ekolojik, çevre dostu”  sözcükleri toplamda 10 defa 
görülürken, "Tasarruf sağlayan, ekonomik, enerjiyi 
daha az kullanan” kelimeleri toplamda 37 reklâmda 
karşımıza çıkmaktadır. Burada, tasarruf sağlamak ile 
çevre arasında dolaylı da olsa bağlantı kurulduğu 
söylenebilir. Çevrenin özsel değerine nazaran araçsal 
değeri ön plana çıktığından, hem tasarruf etme hem 
çevreyi koruma üzerinde daha çok durulmaktadır. 
Ürünün çevreci özellikleri, çevreci teknoloji hakkında 
detaylı bilgi veren reklâmlara bakıldığında ise, sadece 
1 reklâmda “çevre kirliliğini önleme” temasına 
rastlanmıştır. 13 reklâmda ise ürün yönetiminden 
(Ürüne Eklenen Yeni Bir Özellik/Parça İle Çevreyi 
Koruma) bahsedilmektedir. Yeşil ürün kapsamında 
sürdürülebilirlik fikrini ortaya koyan 3, Ürün 
Vasıtasıyla Yeşil Bir Yaşam Biçimine Yönlendirmede 
ise sadece 1 reklâm söz konusudur. Yeşil ürün 
özelliğinin toplamda 71 defa karşımıza çıktığı 
görülmektedir.  

Yeşil kurumsal imaj konusuna bakıldığında ise, Yeşil 
Kurumsal İmajı Sadece 1-2 Kelime ile (“Çevreci”, 
“Doğal”) İfade Eden 1 reklâm, Kurumun Çevre 
Politikası (Genel ve Geliştirilen Yeni Teknolojiler) 
Hakkında Bilgi Veren 6 reklam, Kurumun Çevre İle 
İlgili Bir İletişim Kampanyasını Duyuran toplam 10 
reklam olduğu görülmektedir. Yeşil Kurumsal İmaj 
toplamda 17 defa karşımıza çıkmıştır.  

Genel Sonuç 

Reklamda doğa imgesinin sunumu üzerine 
gerçekleştirilen bu içerik analizi sonucunda; Nils 
Lindahl Eliot'un Charles Sanders Pierce'dan 
etkilenerek ortaya koyduğu ve yukarıda ele alınan 
Birinci Doğa, İkinci Doğa ve Üçüncü Doğa 
tanımlaması doğrultusunda bakıldığında, reklamda 
görülen Üçüncü Doğa aslında izleyicinin zihnindeki 
Birinci Doğa ile ilişkilidir. Acımasız-Kötü Doğa'nın 
ve Kirletilmiş-Kirlenmiş Doğa'nın reklâmda çok az 
oranda görülmesi izleyicinin, doğanın acımasız yanını 
veya kirletilmiş halini çok az gördüğünü ve dolaylı 
olarak bunu daha az kabullendiğini ifade edebilir. 
Hatta çoğu zaman, Corbett'in aktardığı, yukarıda ele 
alınan Doğrudan Deneyim-Sembolik Deneyim ayrımı 
doğrultusunda reklâmdaki sembolik doğa deneyimi, 
doğrudan deneyimin yerine geçmekte, reklâmda 
doğaya dair yaratılan kalıplaşmış yargılar (örneğin 
“katil balina” tanımlaması) ile doğrudan deneyimin de 
şekillendiği (izleyicinin köpekbalığını, zihninde dost 
doğa kategorisine değil düşman doğa kategorisine 
koyması) söylenebilir.  

Kotler ve Armstrong tarafından ele alınan “Şirketlerin 
Çevreci Sürdürülebilirlik Gelişimleri” doğrultusunda, 
Yeşil Ürün kategorisine “Kirliliği Önleme” ve “Ürün 
Yönetim”i başlıkları, Yeşil Kurumsal İmaj 
kategorisine de Yeni Çevreci Teknolojiler başlığı 
eklenmiştir. Kotler ve Armstrong'un ortaya koyduğu 
sonuç bizim araştırmamızda da aynı biçimde ortaya 
çıkmış, kirliliği önleme ve ürün yönetimi reklâmlarda 
az da olsa söz konusu olmakta fakat çok az şirket yeni 
çevreci teknolojilere odaklanmakta, hiçbir reklamda 

ise işletmenin sürdürülebilirlik vizyonundan 
bahsedilmemektedir. 

Ottman'ın Yeşil Pazarlama kitabında bahsettiği, 
yukarıda ele alınan Roper Watch araştırmasının 
sonucu, çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçları 
destekler niteliktedir. Ürün ile bağlantılı olmak üzere, 
çevreyi korumaya yönelik, tüketiciye reklâm 
aracılığıyla bilgi verme aşamasına yeni yeni 
geçilmektedir. Bu bilginin doğru ve güvenilir olması 
da Türk tüketicisinin davranışını doğrudan 
etkileyecektir.  

J. Grant'ın tanımladığı, yukarıda ifade edilen Yeşil 
Pazarlama'da Etkinlik Türleri, reklâmlarda çoğunlukla 
"ekonomik, daha az enerji sağlayan" kelimelerine 
yapılan vurgu doğrultusunda dikkate alındığında, 
işletmelerin henüz "Yeşil İletişim"de bulunduğu ve 
kimi işletmeler için kısmen yeni yeni "Daha Yeşil 
İşbirliği" etkinlik türüne doğru yönelindiği 
söylenebilir.    

Sonuçta, gerçekleştirilen içerik analizi 
değerlendirildiğinde doğanın henüz çoğunlukla 
reklâmdaki ürünü görsel veya sözel anlamda 
destekleyen bir arka fon olarak kullanıldığı, toplumda 
yaygın olarak bulunan “güzel bir gökyüzü, yeşil alan, 
temiz bir nehir, göl, şelale” gibi görsel öğeleri görme, 
doğayı bu şekilde “dost, hijyenik, yalın ve güvenli” 
kabul etme isteğinin yerine getirildiği görülmektedir. 
Bu şekilde insan için araçsal değeri olan yönleri ön 
plana çıkartılıp araçsal değeri olmayan yönleri geri 
planda bırakılan doğa idealleştirilmekte, bir metaya 
dönüştürülmektedir. Türk reklam sektörü "yeşil 
reklam"ın ortaya çıkışı ile salt insan merkezci 
görüşten yavaş yavaş ayrılmaya başladı ise de, doğa 
imgesinin reklamlarda sunumu değerlendirildiğinde, 
sektördeki örneklerin sürdürülebilirlik düşüncesine de 
henüz pek yakın olduğunu söylemek zordur.   
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ÇEVRESEL PAZARLAMA: TÜKETİCİLERİN EĞİLİM VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 
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Özet: Bu çalışmanın kapsamı toplam altı amaçtan oluşmaktadır: 1) tüketicilerin aynı kategoride yer alan farklı 
markaları tercih ederken ürün / marka özelliklerinden ne derece etkilendiklerini araştırmak; 2) tüketicilerin, listede 
yer alan marka özelliklerinin her birisinin çevreye karşı duyarlılıkları konusundaki algılamalarını ya da 
düşüncelerini ölçmek; 3) bir markayı tercih ederken, tüketicilerin eğilimleri ile uygulamadaki genel davranış 
biçimleri arasında benzerlik ya da farklılık olup olmadığını test etmek; 4) bir markayı tercih ederken, tüketicilerin 
spesifik bir markayı seçmedeki eğilimleri ile gerçek yaşamlarında en son satın aldıkları markayı tercih etme gibi 
daha spesifik davranış biçimleri arasında benzerlik ya da farklılık olup olmadığını test etmek; 5) katılımcıların 
gerçek yaşamlarında genel olarak bir markayı satın alırken etkili olan marka özellikleri konusundaki genel davranış 
biçimleri ile en son satın aldıkları markayı tercih ederken etkili olan benzer marka özellikleri konusundaki daha 
spesifik davranış biçimleri arasında bir benzerlik ya da farklılık olup olmadığını araştırmak ve 6) elde edilen 
bulgular ışığında ise işletmelere çevresel pazarlama kapsamında bazı önerilerde bulunmaktır. Çalışmanın yöntemi, 
bazı ürün grupları ile değişkenleri içeren senaryodan elde edilen veri analizine dayanmaktadır. Elde edilen bulgular 
yardımıyla, çevresel pazarlama çalışmalarının yürütülmesinde hem ilgili yazına hem de sektöre katkıda bulunulması 
hedeflenmektedir.  

Anahtar kelimeler: çevresel pazarlama, pazar bölümlendirme, satın alma, tüketici tercihleri. 

 

ENVIRONMENTAL MARKETING: A RESEARCH ON CONSUMERS' TENDENCIES 
AND ATTITUDES 

 

Abstract: The context of this study consists of six objectives: 1) analyze how consumers are affected by the features 
of different brands in the same category while making a purchasing decision; 2) survey consumers’ perceptions or 
ideas about the environmental sensitivity of each brand feature provided in the list; 3) test whether there is any 
difference between attitudes and actual behaviors of consumers while making a purchasing decision; 4) test whether 
there is any difference between the tendency of choosing a specific brand and the latest purchased brand in their real 
life while making a purchasing decision; 5) test whether there is any difference or similarity between consumers’ 
general and specific behavioral patterns while purchasing a certain type of brand; and 6) in the light of the findings, 
suggest implications for businesses within the context of environmental marketing. The method of this study 
depends on the data analysis undertaken through a scenario which includes four product / brand categories and their 
variables. The study aims to contribute both to the related literature and practice about the implementation of 
environmental marketing strategies. 

Keywords: environmental marketing, segmentation, purchasing, consumer choice. 

 

GİRİŞ 

Doğanın milyonlarca yıllık bir süreçte yarattığı doğal 
varlıklar dünyanın sahip olduğu eşsiz değerler sonucu 
doğmuş ve gelişmiştir. Doğa ve insan emeğinin ürünü 
olarak günümüz modern dünyasında tüm insanlığın 

ortak mirası kabul edilen bu değerlerin korunarak 
gelecek kuşaklara ulaştırılması için ciddi çalışmalar 
yapılmakla birlikte, bunun henüz yeterli düzeyde 
olmadığı da bilinen bir gerçektir. Bu tür bir 
algılamanın sonucunda olsa gerek, son yıllarda dünya 
ölçeğinde çevresel anlamda yaşanan olumsuz 
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gelişmelerin, tüketiciler üzerinde “acaba dünya geri 
dönüşü olmayan bir noktaya mı gidiyor?” endişesini 
de beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu durum 
birçok alanda olduğu gibi, pazarlama alanında da 
“yeşil” ile başlayan kavramları türetmiş, buna bağlı 
olarak da, tüketicilerin ekolojik ya da çevre odaklı 
düşünme ve davranmaları konusunda bir dizi öneriler 
kendisini göstermeye başlamıştır.  

Ekolojik ürünlere ve sürdürülebilir işletmecilik 
faaliyetlerine olan talep, sıkı devlet düzenlemeleriyle -
özellikle endüstrileşmiş ülkelerde- belirlendiği gibi 
tüketicilerin çevresel konulardaki bilinçlerinin 
artmasıyla da şekillenmektedir (Polonsky vd., 1998; 
Prothero, 1996). Çevresel bilinçleri ve buna bağlı 
olarak duyarlılıkları artan tüketiciler karşısında, 
işletmeler de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket 
etmenin ve çevre duyarlılığı yüksek pazarı hedef 
alarak pazara yönelik üretim, pazarlama ve satış 
yapmanın rekabet üstünlüğü sağlayacağının önemini 
görmeye başlamışlardır. Bu çalışma kapsamında da, 
işletmelere çevresel pazarlama bağlamında birtakım 
önerilerde bulunabilmek amacıyla, tüketicilerin 
çevresel eğilim ve satın alma davranışları arasındaki 
ilişki, senaryoya dayalı olarak geliştirilen bir ölçek 
yardımıyla, ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

LİTERATÜR İNCELEMESİ  

Yapılan çalışmalarda pazarlama disiplini ve çevre 
ilişkisi; ekolojik pazarlama, yeşil pazarlama, 
sürdürülebilir pazarlama gibi kavramlarla ele alınsa 
da, bu çalışmada “çevresel pazarlama” kavramının 
kullanılması tercih edilmekte ve çalışmanın bu 
kısmında “çevresel pazarlama” kavramsal olarak 
incelenmektedir. Yine çevresel pazarlamaya bağlı 
olarak son yıllarda akademik çevreler tarafından 
olduğu kadar yazılı ve sözlü basının da ilgisini çeken 
ve isimlerinden ve uygulamalarından sıkça söz 
edilmeye başlanan yeşil tüketici, yeşil tüketim, yeşil 
etiketleme gibi kavramlara da yer verilmektedir. 

Toplumsal yapı içerisinde karşılıklı etkileşimin 
artması ve işletmelerin toplumsal kaynakları 
kullandıklarının bilincine daha fazla varmış olmaları 
işletmelerin topluma karşı ekonomik 
sorumluluklarının yanında sosyal sorumluluklarının da 
artmasına yol açmıştır. Sosyal sorumluluklarının 
artmış olması ise, işletmelerin ekonomik faaliyetlerini 
birtakım sınırlamalar içerisinde yerine getirmelerini 
gerekli kılmıştır (Ottman, 1993). İşletmelerin topluma 
karşı üstlendiği bu sorumlulukla birlikte, 1970’li 
yıllardan itibaren sosyal pazarlama kavramından söz 
edilmeye başlanmıştır. Zaman zaman “sosyal 
pazarlama” ve “çevresel pazarlama” birbirinin yerine 
kullanılan kavramlar gibi gözükse de sosyal pazarlama 
çevresel pazarlamayı çatısı altına alan bir kavramdır. 
Sosyal pazarlama (Kotler vd., 2002); bireylerin, 
grupların veya toplumun bütününün yararına, hedef 
kitleyi gönüllü olarak bir davranışı kabul etmesi, 
reddetmesi, değiştirmesi veya terk etmesi yönünde 
etkilemek için pazarlama ilkeleri ve tekniklerinin 
kullanılmasıdır. Daha çok, sosyal pazarlama hedef 
kitlenin davranışlarını; sağlığın düzeltilmesi, 

yaralanmaların önlenmesi, çevrenin korunması veya 
topluma katkıda bulunulması uğruna değiştirmesini 
sağlamak için kullanılır. 

Sosyal pazarlama kapsamında olan çevresel 
pazarlama; toplumun ihtiyaç ve isteklerini tatmin 
etmeye istekli değişimlerin meydana getirilmesi ve 
kolayca uygulanması amacıyla doğal çevreye en az 
düzeyde zarar verecek şekilde oluşturulmuş faaliyetler 
topluluğudur (Uydacı, 2002). Saha ve Darnton’un 
(2005) pazarlama bileşenlerinin her birinde çevreci 
düşünmeyi ve davranmayı gerektiren tanımında ise, 
“çevreye zarar vermeyen ürünlerin geliştirilmesi, 
fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması ile 
ilgili faaliyetler” olarak tanımlanmıştır. Çevresel 
pazarlama, modern işletmeciliğin en önemli 
trendlerinden birisi olarak görülmektedir (Kassaye, 
2001; McDaniel ve Rylander, 1993; Pujari ve Wright, 
1996; Simms, 1992). İşletmelerin çevre ile ilgili 
çalışmalara giderek önem vermesinin başlıca nedenleri 
arasında (Ay ve Ecevit, 2005: 239); 

• Çevresel pazarlamayı amaçlarına ulaşma 
yolunda bir fırsat olarak görmeleri, 

• Çevreyle ilgili faaliyetlerini rekabet edilen 
diğer firmalar üzerinde bir baskı unsuru 
olarak kullanmaları, 

• Ortaya çıkan atıkların azaltılmasında 
tarafların işbirliğine gitmeleri, 

• Kaynakların etkin kullanımı ve geri kazanım 
çalışmaları gibi maliyet düşürücü etkilerinin 
farkına varmaları, 

• Çevresel konulara duyarlılık göstererek 
moral seviyelerini yükselttiklerini 
düşünmeleri, 

• Merkezi ve yerel yönetimlerle beraber çeşitli 
kurumların çevre konusundaki kurallarına ve 
uygulamalarına uyma zorunlulukları 
gösterilebilir. 

Çevresel pazarlama kavramının pazarlama yazınına 
girmesiyle birlikte pazarlama alanında “yeşil” ile 
başlayan alt kavramların türetilmeye başlandığı 
görülmektedir. Bu kavramlardan bir tanesi “yeşil 
tüketici”dir. Geçmiş yıllarda tüketiciler sadece satın 
alma ve tüketimle ilgilenirken, günümüzde “bilinçli 
yeşil tüketiciler”, kıt kaynakları tüketen işletmelerin 
üretim sistemleriyle, ürünleriyle ve atıklarının çevreye 
etkileriyle ilgilenmektedirler (Varinli, 2008:34). Çevre 
hakkındaki endişelerin tüketici davranışlarını 
etkileyebileceği görüşü ve gelinen son noktaya duyarlı 
davranan tüketiciler ile ortaya çıkan yeşil tüketiciler, 
tüketim ve satın alma faaliyetlerin çevresel etkilerini 
azaltmak için proaktif önlemler de alabilmektedir. 
Zaten yeşil pazarlama ürünlerini geliştiren ve 
pazarlayan firmaların bu hareketini de yeşil tüketiciler 
belirlemektedir. Yani pazarı besleyen yeşil 
tüketicilerin yeşil talepleri olmaktadır (MediaCat, 
2008). Bu nedenle, işletmelerin çevre odaklı pazar 
bölümlendirme ve hedefleme stratejileri, çevresel 
duyarlılığı yüksek tüketicilere yönelik yapılabilir. 
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Araştırma sonuçları, Kuzey Amerika ve Batı 
Avrupa’da artan sayıda tüketicinin, kişisel 
alışkanlıkları ve yaşam tarzları bakımından çevreye 
karşı daha fazla sorumlu hale geldiklerini 
göstermektedir (Stone vd., 1995). Bununla birlikte; 
Amerikalı yetişkinlerin %87’si doğal çevrenin 
durumuyla ilgilenmekte (Philips, 1999), %80’i çevreyi 
korumanın yaşam tarzlarında önemli değişiklikler 
gerektireceğine inanmakta (Ottman, 1996) ve %75’i 
kendisini çevreci olarak tanımlamaktadır (Osterhus, 
1997). Yine de, bu gibi iddialar ve tutumlar her zaman 
gerçek davranışlara dönüşmemektedir (McGuire, 
1985). Schlossberg (1991) ve Winski (1991) 
tarafından yürütülen çalışmalar da, tüketicilerin 
çevresel konulara ilişkin davranışlarıyla, bu 
davranışları gerçek satın alma davranışına 
dönüştürmeleri arasında zayıf bir ilişki bularak 
desteklemektedir. Bunun en önemli nedeni; “yeşil” 
olmak için hissedilen sosyal baskıdır (Ritchie & 
McDougall, 1985).  

Tüketicilerin bilinçli seçimler yapabilmek için yeterli 
düzeyde bilgiye sahip olmaları gereklidir. Bilgi 
eksikliği tüketicileri satın alım kararlarında yeşil 
özelliklere dahil olmaktan alıkoyabilir (Prakash, 
2002). Tüketicilerin çevre bilinçlerini ve 
duyarlılıklarını artırma amacı taşıyan yöntemlerden 
birisi “eko etiketleme”dir. Eko etiket ya da yeşil etiket 
(çevresel etiket, eco-label); üretim yöntemlerinin ve 
süreçlerinin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza 
indirirken, çevre kalitesini arttıran pazarlama odaklı 
bir enstrüman olarak tanımlanmakta olup, sanayiden 
turizm sektörüne kadar birçok alanda uygulamasına 
rastlamak mümkündür (Mihalic, 1988:33). Daha basit 
ve anlaşılır bir deyişle,  bir ürünün çevreye karşı 
duyarlı ve çevre dostu olduğunu gösteren belgedir.  

Diğer bir uygulama ise “yeşil noktadır”. Bu uygulama 
ile ambalaj atıklarının çevreyi kirletmesinin önlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu uygulamaya göre, ambalaj 
malzemelerinin çevreyi kirletmeyen, doğaya zarar 
vermeyen ve kullanım sonrası yeniden 
değerlendirilebilir özellikte maddeleri içerir olması 
gerekmektedir. Ayrıca, yeşil nokta uygulamasında 
stropor kullanımından kaçınılması ve bunun yerine 
karton kullanılması, bileşik ambalajlarda 
malzemelerin sorunsuz bir şekilde ayrılmasının 
sağlanması, tüm plastiklerin işaretlenmesi ve zehirli 
baskı mürekkepleri ve ağır metal bileşiklerinin 
kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir (Varinli, 
2008). 

İşletmeler çevresel pazarlama faaliyetlerini 
yürütürken, tüketicilerin eğilim ve gerçek davranışları 
arasındaki uyumsuzluk veya tüketicilerin çevre dostu 
ürünler için daha fazla fiyat ödemeye razı olmamaları 
gibi birtakım güçlüklerle karşılaşabilirler (Prakash, 
2002). Çevre dostu ürün ile çevreye duyarsız ürünün 
fiyatının aynı ya da yakın olduğu durumda çevre dostu 
ürünü üreten ve pazarlayan işletme üstünlük elde 
etmiş olabilir. Genelde çevre dostu ürünlerin üretim 
maliyetlerinin diğerlerine göre daha yüksek 
olmasından dolayı tüketiciler her zaman daha fazlasını 
ödemeye istekli olmayabilirler. Özellikle Türkiye gibi 

gelişmekte olan, tüketicilerin çevresel duyarlılıklarının 
ve bilinçlerinin belirsiz olabileceği ülkelerde 
işletmelerin çevresel faaliyetleri etkilenebilmektedir. 
Çevresel faaliyetleri benimsemeye ve sosyal 
sorumluluk anlayışını bir örgüt felsefesi haline 
getirmeye çalışan işletmeler için pazar 
bölümlendirmesinde tüketicilerin demografik (yaş, 
cinsiyet, gelir, eğitim, ikametgâh vb.)ve psikografik 
(algılanan tüketici etkinliği, çevresel kaygı, politik 
yönelim vb.) verilerini kullanmak faydalı 
olabilmektedir.  

Demografik özellikler açısından Straughan ve 
Roberts’in (1999) yaptıkları bir araştırmada yeşil 
tüketicinin tipik profili “genç, orta-üst gelirli, eğitimli, 
kentli kadın” olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, 
Ay ve Ecevit’in (2005) çevre bilinçli tüketici 
davranışının belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan 
araştırma sonuçlarına göre psikografik değişkenlerin 
demografik değişkenlere göre çok daha etkin olduğu 
ortaya çıkmıştır. Çünkü demografik özellikler ürün ve 
hizmetleri kimlerin satın aldığını gösterirken, 
psikografik özellikler neden satın aldıklarının 
anlaşılmasına yardımcı olurlar ve psikolojik 
özelliklerin sayısal verilerle ifade edilmesine 
dayanırlar (Hawkins vd., 1986).   

ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı; 1) tüketicilerin aynı kategoride 
yer alan farklı markaları tercih ederken ürün / marka 
özelliklerinden ne derece etkilendiklerini araştırmak; 
2) tüketicilerin, listede yer alan ürün / marka 
özelliklerinin her birisinin çevreye karşı duyarlılıkları 
konusundaki algılamalarını ya da düşüncelerini 
ölçmek; 3) bir ürün / markayı tercih ederken, 
tüketicilerin eğilimleri ile uygulamadaki genel 
davranış biçimleri arasında benzerlik ya da farklılık 
olup olmadığını test etmek; 4) bir ürün / markayı 
tercih ederken, tüketicilerin spesifik bir ürünü / 
markayı seçmedeki eğilimleri ile gerçek yaşamlarında 
en son satın aldıkları ürün / markayı tercih etme gibi 
daha spesifik davranış biçimleri arasında benzerlik ya 
da farklılık olup olmadığını test etmek ve 5) 
katılımcıların gerçek yaşamlarında genel olarak bir 
ürün / markayı satın alırken etkili olan ürün / marka 
özellikleri konusundaki genel davranış biçimleri ile en 
son satın aldıkları ürün / markayı tercih ederken etkili 
olan benzer ürün / marka özellikleri konusundaki daha 
spesifik davranış biçimleri arasında bir benzerlik ya da 
farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçlar 
doğrultusunda, deneklerin ürün tercihlerinde çevreye 
ne kadar önem verdiklerini ya da bu düşüncelerinden 
ne kadar etkilendikleri konusunda da bazı ipuçlarının 
ortaya çıkması beklenmektedir.  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışma, geliştirilen bir senaryo ve buna uygun 
soruların yer aldığı bir soru formu aracılığıyla 
yukarıda belirlenen amaçlara ulaşmak için gerekli olan 
veriler üzerinden yapılan bir analizi kapsamaktadır. 
Geliştirilen taslak soru formu üzerinde yaklaşık üç ay 
süreyle çalışılmış ve daha sonra da son halini almıştır. 
Daha sonra, yazarlar zaman zaman bir araya gelerek 
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senaryonun kalemlerini ve buna bağlı olarak 
geliştirilen izleyen her soruyu gözden geçirmiş, 
anlaşılması zor görünen, birbirine benzer ya da bir 
anlam ifade etmediği düşünülen sorular değerlendirme 
dışı bırakılmıştır. Bu işlemin tamamlanmasından 
sonraki aşamada, 10 kişilik bir öğretim elemanı 
grubuna pilot uygulama yapılarak soruların anlaşılır 
olup olmadığı tekrar test edilmeye çalışılmıştır.  

Soru formunun son hali, toplam altı bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm, toplam dört üründen ve 
bunları tanımlayan özelliklerden oluşan bir tabloyu 
göstermektedir (bkz Tablo 1). Sadece bu tabloya 
bağımlı kalarak, deneklerden tek bir ürün seçimi 
yapmaları istenmiştir. Deneklerin eğilimini ölçmeyi 
amaçlayan ikinci bölümde, her bir değişkenin genel 
olarak ürün / marka tercihini yaparken ne derece etkili 
olduğunu beş basamaklı Likert ölçeğine göre 
işaretlemeleri istenmiştir. Kullanılan ölçek, “kesinlikle 

etkili oldu” (5) ile “kesinlikle etkili olmadı” (1) 
arasında değişmektedir. Benzer ölçek, 3. ve 5. 
bölümler için de kullanılmıştır. Üçüncü bölüm, bir 
meşrubatı satın alırken ürün / marka özelliklerinin 
deneklerin genel davranışları üzerindeki etkisini 
ölçmektedir. Dördüncü bölüm, deneklerin bir 
meşrubatın özelliklerinin çevreye duyarlılık ile 
ilişkilendirilmesindeki yargısını, düşüncesini ya da 
algılamasını içermektedir. Toplam 13 değişkenden 
oluşan bu bölümde de 5 basamaklı likert ölçeği 
kullanılmıştır:  çevreye karşı kesinlikle duyarsızdır 
(1)… Çevreye karşı kesinlikle duyarlıdır (5). Beşinci 
bölüm, üçüncü bölümün daha spesifik hali olup, 
deneklerin en son satın aldıkları meşrubatı tercih 
ederken ürün / marka özelliklerinin tercihlerine 
etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Son bölüm ise, 
araştırma kapsamında yer alan deneklerin profili 
hakkında bilgi sahibi olabilmek için gerekli olacağı 
düşünülen toplam 6 soru için ayrılmıştır. 

 

Tablo 1. Geliştirilen senaryonun içeriği 

Ürün / marka özellikleri Cam Karton Plastik Teneke 
Fiyat 2.25 YTL 1.30 YTL 1.45 YTL 1.10 YTL 
Ambalaj Cam Karton Plastik Teneke 
Marka Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinen Bilinen 
Miktar 1 L 1 L 1.5 L 33 Ml 
İmaj Kalitesiz Kalitesiz Kalitesiz Kaliteli 
Kampanya Yok 2 al 1 öde 3 al 2 öde 2 al 1 öde 
Reklam sıklığı Haftada 5 gün Haftada 1 gün Haftada 4 gün Haftada 2 gün 
Geri dönüşebilirlik Evet Evet  Hayır  Hayır  
Sosyal sorumluluk Sağlık Eğitim  Sanat Spor 

 

1 Temmuz – 20 Ağustos 2008 tarihleri arasını 
kapsayan veri toplama aşamasında, denek olarak, 
Muğla Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 
akademik ve idari personel seçilmiştir. Buradaki 
amaç, veri toplamada karşılaşılan zaman ve bürokratik 
engellerin ortadan kaldırılması ve hazırlanan soru 
formunu anlamada ve doldurmada bir sorunla 
karşılaşılma olasılığının düşük olması düşüncesidir. 
Üniversite yönetiminden alınan resmi izinle her 
fakülte ve yüksekokul ziyaret edilerek ve birebir 
görüşmeler yapılarak, bunun mümkün olmadığı 
dönemlerde ise yeteri kadar soru formu bırakılarak ve 
o birimden seçilen bir temsilci aracılığıyla dönüşü 
sağlanmıştır. Süre bitiminde, idari ve akademik 
toplam 1,291 ana kütle üzerinden, kullanılabilir 237 
soru formu elde edilmiştir. Verilerin analizi 
aşamasında, araştırmanın önceden belirlenen 
amaçlarına dönük olarak, frekans dağılımı, 
eşleştirilmiş t testi ve ANOVA gibi değişik 
istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. 

BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırmaya katılan deneklerin profiline bakıldığında, 
büyük çoğunluğunun 25-44 yaş aralığında yer aldığı 
görülmektedir (%86.4). Cinsiyet dağılımında, 
erkeklerin oranı (%62) kadınlardan (%38) daha 

yüksektir. Meslek dağılımı bakımından ise, yaklaşık 
yarıya yakını araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve 
okutmandan oluşurken (%45), izleyen çoğunluk idari 
personelden oluşturmaktadır (%38). Öğretim 
üyelerinin payının çok düşük çıkmasının önemli bir 
nedeni olarak bu kesimin, veri toplama işleminin denk 
geldiği Temmuz-Ağustos döneminde izinde olmaları 
gösterilebilir. Çalışmanın üniversite personelini 
kapsaması nedeniyle, lisans (%42) ve lisansüstü 
(%46) derecelere sahip personelin oranının yüksek 
çıkması kabul edilebilir bir sonuç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Gelir dağılımı bakımından ise, soru 
formunu dolduran kişilerin aylık net ortalama geliri 
1.296 YTL iken, aylık net hane halkı gelirleri de 2.091 
YTL düzeyine çıkmaktadır.  

Tercih edilen ürünler arasında, ürün / marka özellikleri 
bakımından bir fark olup olmadığı konusunu 
araştırmak için yapılan ANOVA analizi sonuçları 
Tablo 2’de gösterilmektedir (Amaç 1). Bütün 
istatistiksel değerlerin anlamlı sınırlar içinde olması, 
her bir özellik için dört farklı ürün / marka tercihinde 
farklılıklar olduğunu göstermektedir. Cam ambalajlı 
ürünün seçiminde, ambalajın çekiciliği, reklâm sıklığı 
ve sosyal sorumluluk daha çok ön plana çıkarken; 
karton ambalajlı ürün seçiminde kampanyanın 
çekiciliği diğerlerinden ayırt edilmektedir. Plastik 
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ambalajlı ürünün seçiminde, fiyatın ve miktarın 
uygunluğu etkili olurken; markanın aşinalığı ile imaj 
durumu da teneke ambalajlı ürün seçiminde öne çıkan 
özellikler olmaktadır. Buradan, tüketicilerin çekicilik 
konusunda daha çok cam ambalajlara ve daha sık 
süreyle reklâmı yapılan ürünlere önem verme 

eğiliminde oldukları, fiyat ve miktar gibi ekonomik 
özellikler ile marka ve imaj gibi psikolojik değişkenler 
dikkate alındığında ise çevresel etkileri bir kenara 
bırakarak, çevreye daha zararlı oldukları bilinen, 
plastik ve teneke ambalajlı ürünleri tercih ettikleri 
sonucu çıkmaktadır.   

 

Tablo 2. Ürün özellikleri açısından tercihler arasındaki farklılıkların analizi 

Ürün / marka özellikleri Cam Karton Plastik Teneke F Sig. 
Fiyatın uygunluğu 3.50 4.18 4.34 3.87 6,263 ,000 
Ambalajın çekiciliği 4.13 3.41 2.84 3.04 15,312 ,000 
Markanın aşinalığı 3.65 3.18 4.06 4.38 23,138 ,000 
Miktarın uygunluğu 3.78 3.82 3.97 3.31 5,886 ,001 
Imaj durumu 3.28 2.90 3.22 4.01 14,053 ,000 
Kampanyanın çekiciliği 2.93 3.51 3.47 3.30 3,246 ,023 
Reklam sıklığı 3.08 2.71 2.91 2.56 2,805 ,041 
Ambalajın geri dönüşebilirliği 4.31 4.22 2.75 3.01 39,547 ,000 
Sosyal sorumluluk 4.31 4.19 3.35 3.81 19,811 ,000 

 

Deneklerin, senaryo kapsamında yer alan ürün 
özelliklerinin her birisinin çevreye karşı duyarlılıkları 
konusundaki algılamalarını ya da düşüncelerini 
ölçmek amacıyla aritmetik ortalama hesaplaması 
yapılmıştır (Amaç 2). Tablo 3’te sunulan sonuçlar, 
deneklerin, genel olarak geri dönüşebilir bir ürün 
ambalajının çevreye karşı duyarlılıkları konusunda bir 
şüphelerinin olmadığına işaret etmektedir. Ambalajı 
cam ve karton olan ve bir sosyal sorumluluğu bulunan 

ürünlerin çevresel duyarlılık sıralamasında sırasıyla en 
üstlerde yer aldıkları görülmektedir. Ambalajı teneke 
ve plastik olan ürünler de, beklendiği gibi, çevreye 
karşı duyarlılık algılamasında en sonlarda yer alan 
ürünler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Buradan 
hareketle, çevresel etkenleri pazarlama faaliyetleri 
kapsamında değerlendirmek isteyen işletmelerin cam 
ve karton ambalajlı ürün pazarlamasına ya da satışına 
önem vermeleri gerektiği söylenebilir.  

 

Tablo 3. Ürün / marka özelliklerinin algılanan çevresel duyarlılığı 

Ürün / marka özellikleri Aritmetik 
ortalama 

Standard 
Hata 

Geri dönüşebilir bir ürün 4,40 ,898 
Kutusu cam olan bir ürün 4,22 ,926 
Kutusu karton olan bir ürün 3,98 ,965 
Sosyal sorumluluğu olan bir ürün 3,90 ,919 
Markası iyi olan bir ürün 3,60 ,810 
İmajı olumlu olan bir ürün 3,59 ,798 
Miktarı daha fazla olan bir ürün 3,13 ,740 
Kampanyası olan bir ürün 3,06 ,677 
Reklam sıklığı fazla olan bir ürün 2,99 ,659 
Ambalajı çekici olan bir ürün 2,97 ,754 
Fiyatı ucuz olan bir ürün 2,83 ,907 
Kutusu teneke olan bir ürün 2,58 1,073 
Kutusu plastik olan bir ürün 1,92 1,045 

 

Çalışmanın amaçları kapsamında diğer bir sırada yer 
alan “bir ürün / markayı tercih ederken, deneklerin 
eğilimleri ile uygulamadaki genel davranış biçimleri 
arasında benzerlik ya da farklılığı” araştırmak için 
eşleştirilmiş t testi yapılmıştır (Amaç 3). Örneğin, soru 

formunun ikinci bölümünde yer alan “fiyatın 
uygunluğu”, üçüncü bölümde yer alan “fiyatın 
uygunluğu” değişkeni ile eşleştirilerek sonuca 
gidilmeye çalışılmıştır. Benzer bir uygulama diğer 
bütün değişkenler için de söz konusudur. Analiz 
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sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır. Genel bir yorum 
yapıldığında, deneklerin genel olarak günlük 
yaşamlarında bir meşrubatı satın alırken etkili olan 
ürün / marka özelliklerinin gücü, aynı deneklerin soru 
formunda verilen senaryo üzerinden bir ürünü / 
markayı seçme konusunda ürün / marka özelliklerinin 
algılanan etkisinden daha yüksek olduğu söylenebilir. 
Spesifik anlamda ise, yapılan istatistik testlerinin 
anlamlılık sonuçlarına göre, toplam altı değişken için 
(markanın aşinalığı, miktarın uygunluğu, imaj 
durumu, kampanyanın çekiciliği, reklâm sıklığı ve 

ambalajın geri dönüşebilirliği) genel davranış biçimi 
senaryo ile ilgili eğilimden istatistiksel olarak daha 
yüksek olduğu yönündedir. Deneklerin ambalajın geri 
dönüşebilir olmasına verdikleri önem derecesinin 
günlük yaşamda daha yüksek olması, üzerinde 
durulması gereken bir konudur. Buradan da, 
deneklerin düşünce biçimleri ile davranış biçimleri 
arasında farklılıklar olabileceği, ürün / marka 
özelliklerinin gerçek yaşamda ürün / marka tercihi 
yaparken daha etkili olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 4. Deneklerin eğilimleri ile genel davranış biçimleri arasındaki ilişki 

Ürün / marka özellikleri Senaryoda yer alan 
bir ürüne karar 
verirken (Eğilim) 

Genel olarak bir 
meşrubat satın 
alırken (Genel 
Davranış) 

F Sig. 

Fiyatın uygunluğu 3.94 4.05 -1.340 .182 
Ambalajın çekiciliği 3.38 3.45 -1.068 .286 
Markanın aşinalığı 3.79 4.09 -4.433 .000 
Miktarın uygunluğu 3.67 3.89 -3.560 .000 
Imaj durumu 3.39 3.62 -3.390 .001 
Kampanyanın çekiciliği 3.30 3.44 -2.065 .040 
Reklam sıklığı 2.77 2.99 -3.248 .001 
Ambalajın geri dönüşebilirliği 3.66 3.85 -3.542 .000 
Sosyal sorumluluk 3.80 3.87 -1.345 .180 

 

Yukarıdaki değerlendirme biçimine benzer bir şekilde, 
bir meşrubatı tercih ederken, deneklerin kendilerine 
sunulan senaryo üzerindeki belirli bir ürün / markayı 
seçmedeki eğilimleri ile gerçek yaşamlarında en son 
satın aldıkları meşrubatı tercih etme gibi daha spesifik 
davranış biçimleri arasında benzerlik ya da farklılık 
olup olmadığını analiz etmek için diğer bir 
eşleştirilmiş t-testi analizi yapılmıştır (Amaç 4). Elde 
edilen sonuçlar Tablo 5’te verilmektedir. Tablo 4’te 
yer alan araştırma bulgularının aksine, bu bölümde, 
senaryoda yer alan bir ürüne / markaya karar verirken 

özelliklerin etkisinin en son satın alınan bir meşrubatı 
tercih etmedeki etkisinden daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu kapsamda istatistikler olarak 
aralarında farklılık olduğu görülen ürün / marka 
özellikleri, ambalajın çekiciliği, markanın aşinalığı ve 
sosyal sorumluluktur. Markaya olan aşinalığın ise, en 
son satın alınan bir meşrubatı tercih etmede daha etkili 
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak, 
senaryoda belirli bir marka ismi yokken günlük 
yaşamda tüketicilerin marka üzerinden tercih yapma 
eğiliminde olmaları gösterilebilir.  

 

Tablo 5. Deneklerin eğilim ile spesifik davranış biçimleri arasındaki ilişki 

Ürün / marka özellikleri Senaryoda yer alan 
bir ürüne karar 
verirken (Eğilim) 

En son satın alınan 
meşrubat tercihi 
(Spesifik Davranış) 

F Sig. 

Fiyatın uygunluğu 3.94 3.83 1.421 .157 
Ambalajın çekiciliği 3.37 3.06 4.165 .000 
Markanın aşinalığı 3.79 3.97 -2.455 .015 
Miktarın uygunluğu 3.67 3.73 -.901 .369 
İmaj durumu 3.39 3.51 -1.672 .096 
Kampanyanın çekiciliği 3.30 3.15 1.821 .070 
Reklam sıklığı 2.76 2.76 .060 .952 
Ambalajın geri dönüşebilirliği 3.66 3.61 .588 .557 
Sosyal sorumluluk 3.81 3.55 3.812 .000 
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Son olarak yapılan benzer bir analizde de, deneklerin 
gerçek yaşamlarında genel olarak bir meşrubatı satın 
alırken etkili olan ürün / marka özellikleri 
konusundaki genel davranış biçimleri ile en son satın 
aldıkları meşrubatı tercih ederken etkili olan benzer 
ürün / marka özellikleri konusundaki daha spesifik 
davranış biçimleri arasında bir benzerlik ya da 
farklılık olup olmadığı araştırılmıştır (Amaç 5). Tablo 
6’dan da görüleceği üzere, toplam yedi adet ürün / 

marka özellikleri için iki davranış biçimi arasında 
anlamlı bir farklılık söz konusudur. Buradan 
çıkarılabilecek özet bir sonuç olarak, deneklerin genel 
satın alma / tercih ile ilgili davranış biçimleri ile en 
son satın alınan yine aynı gruptaki tek bir ürünle ilgili 
spesifik davranış biçimi arasında tutarsızlık bulunduğu 
söylenebilir. Bu sonuç, sadece sosyal sorumluluk ya 
da ambalajın geri dönüşebilirliği ile ilgili olmayıp 
diğer bazı özellikleri de kapsamaktadır.   

 

Tablo 6. Deneklerin genel ile spesifik davranış biçimleri arasındaki ilişki 

Ürün / marka özellikleri Genel olarak 
meşrubat tercihi 
(Genel Davranış) 

En son meşrubat 
tercihi (Spesifik 
Davranış) 

F Sig. 

Fiyatın uygunluğu 4.05 3.84 3.280 .001 
Ambalajın çekiciliği 3.45 3.06 5.549 .000 
Markanın aşinalığı 4.08 3.97 1.887 .060 
Miktarın uygunluğu 3.88 3.73 2.873 .004 
İmaj durumu 3.61 3.52 1.478 .141 
Kampanyanın çekiciliği 3.45 3.16 4.040 .000 
Reklam sıklığı 2.98 2.76 3.158 .002 
Ambalajın geri dönüşebilirliği 3.86 3.63 3.606 .000 
Sosyal sorumluluk 3.87 3.55 5.253 .000 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elde edilen bulgular ışığında, çalışmanın tüketici 
davranışları ve çevresel pazarlama açısından ilgili 
alana olan katkısını şu şekilde özetlemek mümkündür: 
Birincisi, tüketicilerin aynı kategoride yer alan farklı 
markaları tercih ederken ürün / marka özelliklerinden 
etkilenmekte olup, geri dönüşebilirlik; cam ambalaj 
ürünler için ve fiyat düzeyi de; plastik ambalajlı 
ürünler için daha etkili olmaktadır. İkincisi, 
tüketiciler, listede yer alan ürün / marka özellikleri 
arasında yer alan geri dönüşebilir olmasını ve 
ambalajının cam veya karton olmasını çevresel 
duyarlılık bakımından en üstlerde algılarken teneke ve 
plastik ambalajları da en altlarda algılamaktadırlar. 
Üçüncü olarak, bir ürün / markayı tercih ederken, 
tüketicilerin eğilimleri ile gerçek yaşamdaki genel 
davranış biçimleri arasında farklılık olduğu, markanın 
aşinalığı ve ambalajın geri dönüşebilir olması gibi 
ürün / marka özelliklerinin gerçek yaşamda daha etkili 
olduğu görülmektedir. Dördüncü olarak, bir ürün / 
markayı tercih ederken, tüketicilerin spesifik bir ürünü 
/ markayı seçmedeki eğilimleri ile gerçek 
yaşamlarında en son satın aldıkları ürün / markayı 
tercih etme gibi daha spesifik davranış biçimleri 
arasında önemli bir farklılık olmadığı görülmektedir. 
Son olarak, tüketicilerin genel satın alma / tercih ile 
ilgili davranış biçimleri ile en son satın alınan yine 
aynı gruptaki ürünle ilgili spesifik davranış biçimleri 
arasında tutarsızlık söz konusudur. 

Elde edilen bulgular ışığında, sektörel anlamdaki 
öneriler ise şu şekilde sıralanabilir: İlk olarak, 
tüketiciler ürün / marka tercihinde özellikler 
bakımından farklı davranış sergileyebilmektedirler. 

Örneğin, fiyat plastik için önemli olurken sağlığa 
destek adı altında yer alan sosyal sorumluluk cam 
tercihinde etkili olabilmektedir. Burada fiyat ile 
çevresel duyarlılık arasındaki tutarsızlıktan söz 
edebiliriz. O nedenle, eğer tüketicileri çevresel 
duyarlılık konusunda duyarlı olmaya davet etmek 
isteniyorsa işletmelerin de üretim ve fiyatlandırma 
konusunda bazı özverilerde bulunmaları gerekebilir. 
Plastik ve teneke ürün fiyatlarını arttırarak caydırıcı 
hale getirmekten öte cam ve karton ürünlerin 
maliyetlerini düşürme yöntemleri aranmalıdır. Ya da 
bu tür ürünler için çekici kampanyalar düzenlenebilir. 
Diğer bir öneri olarak da, tüketicilerin düşündükleri ile 
yaptıklarının farklı olmasına neden olarak faktörler 
belirlenerek, bunların günlük yaşamda çevresel 
duyarlılık ilkesi doğrultusunda uygulanması 
sağlanmalıdır. Örneğin, tüketiciler bir ürünün geri 
dönüşebilir olmasının kendileri için çok önemli 
olduğunu dile getirirken günlük alışverişlerinde bu 
kurala dikkat etmemelerinin nedenleri arasında bazı 
ekonomik, sosyal ya da psikolojik faktörler yer 
alabilir. Bunların neler olduğunun araştırılması ise 
pazar araştırmasının konusuna girmektedir.  

Son olarak, her araştırmada olduğu gibi, bu 
araştırmanın da bazı eksiklikleri bulunmaktadır. 
Birincisi, varsayımlara dayalı bir senaryo üzerinden 
sonuca gidilmeye çalışılmıştır. Ancak bu araştırma 
sonuçları da gösterdiği gibi varsayım ile gerçek satın 
alma davranışı arasında farklılıklar olabilmektedir. O 
nedenle bu senaryonun tek bir doğrusu olduğunu iddia 
etmek yerine, uygulamada başarmak zor olsa da, 
gelecek araştırmalarda ürün bazında değişkenlerin / 
özelliklerin yerlerini değiştirerek yapılan tercihlerde 
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nasıl bir sonuç ortaya çıktığı test edilebilir. İkincisi, 
yukarıda değinilen sorunları kısmen ortadan 
kaldırmak için gerçek yaşamdan seçilecek ürün 
grupları üzerinden toplanacak veriler yardımıyla da 
tüketicilerin düşünce ve eğilimlerini ölçerek sonuca 
gitmenin mümkün olup olmadığı araştırılabilir. 
Üçüncüsü, çevresel pazarlama kapsamında önemli bir 
değişken olan “doğaya verilen destek” sosyal 
sorumluluk kapsamında ele alınarak tüketici tercihleri 
üzerindeki etkisi ve tüketicilerin işletmelerden bu 
yönde beklentilerinin olup olmadığı ölçülebilir. 
Dördüncüsü, burada yer alan tartışmalar eğitim düzeyi 
yüksek ve bir üniversitede görev almakta olan 
akademik ve idari personelden elde edilen veriler 
üzerinden yapılmaktadır. Daha genellenebilir 
sonuçlara ulaşmak ya da gruplar arası karşılaştırmalar 
yapabilmek için farklı örneklem grupları da araştırma 
kapsamına dahil edilmelidir. Özet olarak, geleceğin 
önemli araştırma dallarından birisi olmaya aday 
çevresel pazarlamanın önemi ve etkileri konusunda, 
işletmeler ve tüketiciler gibi her iki açıdan da, çok 
yönlü araştırmaların yapılması mümkündür. 
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Özet: Alışveriş bağlamında davranışları çok iyi analiz edilmesi gereken tüketici gruplarından birisi ve belki de en 
önemlisi kadınlardır. Araştırmalar pazara sunulan ürünlerin % 80’inin kadınların satın aldığını göstermektedir. Bu 
çalışmada ürünlerin satın alınmasında önemli bir karar verici konumunda olan kadınların kuşaklar itibariyle satın 
alma davranışları ve mağaza seçiminde etkili olan faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Veriler Van ilinde yüz yüze 
anket yöntemiyle elde edilmiş ve 1053 kadın tüketici üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üç kuşağı 
temsil eden kadın tüketicilerin satın alma davranışları ve mağaza seçimine yönelik faktörler arasında önemli 
farklılıklar belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışı, satın alma tarzları, mağaza seçimi, kadın tüketiciler 

 

PURCHASING BEHAVIORS AND FACTORS THAT EFFECTING THE STORE 
CHOICE OF THREE GENERATIONS WOMEN: THE SAMPLE OF VAN REGION 

 

Abstract: One of the most important consumer group and may be the most important one is women whose 
behaviors need to be analyzed in detailed according to shopping context. Researches indicate that, %80 percent of 
goods in the market are purchasing by women. With this research, it is aimed to identify factors that affected 
purchasing behavior and store choice of different generation of women who have a critical role of decision making 
of purchasing goods. Data’s were obtained by face to face questionnaire method in Van and questionnaire applied to 
1053 women. According to results, there are important differences of factors that affecting purchasing behavior and 
store choice among women who refers to three different generations.  

Keywords: Consumer behavior, purchasing style, store choise, woman consumers 

 

GİRİŞ  

Tüketici davranışı insan davranışının bir alt bölümü 
olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle tüketici 
davranışını anlayabilmek için insan davranışının 
anlaşılması gerekmektedir. İnsan davranışı öz bir ifade 
ile kişinin çevre ile olan etkileşim sürecidir. Ancak, 
tüketici davranışının sınırını kişinin pazar ve tüketim 
ile ilgili olan davranışları çerçevesinde ele almak 
gerekir (Pekgüleç, 2003:7). Bu bilgilerin ışığında 
tüketici davranışı, bireylerin ekonomik değeri olan 
mal ve hizmetleri elde etme ve kullanmalarıyla 
doğrudan ilgili etkinlikler ile bu etkinliklere yol açan 
ve bu etkinlikleri belirleyen kararlar süreci olarak 
tanımlanabilir (Tek, 1997:185). Tüketici davranışının 
incelenmesinde bazı özelliklerin göz önünde 
bulundurulması gerekir. Tüketici davranışına ilişkin 

özellikler arasında; güdülenmiş bir davranış olması, 
çeşitli faaliyetlerden oluşması, karmaşık olması, 
zamanlama açısından farklılıklar göstermesi, çevre 
faktörleri ile yakından ilintili bulunması ve dinamik 
bir süreç olması sayılabilir (Odabası ve Barıs, 2002) 
aktaran; (Akat vd., 2006 13-30). 

Pazarlamanın amacı, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamak ve tatmin etmektir. Bu amacın yerine 
getirilebilmesi ancak tüketiciyi tanımakla mümkün 
olur. Tüketici davranışlarının nedenleri anlaşılmadan  
arzu ve ihtiyaçların  uygun bir şekilde karşılanması da 
tesadüflere bağlı kalır. Dolayısıyla pazarlamacılar 
hedef tüketicilerinin isteklerini,  tercihlerini, tüketim 
davranış ve alışkanlıklarını analiz edip  bu yönde 
hedef ve stratejilerini geliştirerek pazarda rekabet 
etmeye çalışırlar.  



 

 367

Alışveriş bağlamında davranışları çok iyi analiz 
edilmesi gereken tüketici gruplarından birisi belki de 
en önemlisi kadınlardır. Günümüzde kadın tüketiciler 
Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturmakta ve 
ortalama 71 yıllık yaşam süreleriyle de 
pazarlamacıların göz koyduğu uzun ömürlü tüketici 
kitlesini oluşturmaktadırlar (Coşkun, 2005: 88-89). 

Yapılan araştırmalar her ürünün % 80’ini kadınların 
satın aldığını göstermektedir. Zira kadınlar kendileri, 
çocukları, eşleri, evleri, komşuları ve yakın çevreleri 
için satın alırlar. Sadece İngiltere’ de kadınlar, 
mağazalara erkek müşterilerden üç kat daha fazla para 
bırakmaktadırlar (Casson, 2006: 115). Amerika’da her 
beş evden dördü, her on cihazdan yedisi kadınlar 
tarafından satın alınmaktadır (Kanner, 2003:110). 

Üç kuşak kadının tüketim davranışlarını inceleyen bu 
çalışmada kadınların seçilmesinin nedeni, kadınların 
toplum içerisindeki aktif rollerinin yanında, tüketim 
faaliyetlerinin şekillenmesinde ve tüketime ayrılan 
bütçenin kullanılmasında da kadınların rollerinin gün 
geçtikçe artmış olmasıdır. Yapılan birçok araştırma bu 
değişimi kanıtlar niteliktedir. Bu araştırmalar erkeğin 
aile ile ilgili genel kararlarda daha etkin rol 
oynamasına rağmen tüketim davranışının 
şekillenmesinde ve satın alma kararlarında kadınların 
daha belirleyici rol oynadıkları bulgularına yer 
vermektedir.  

Kavramsal Çerçeve  

Türkiye’de son 20–30 yılda kentli nüfusun ve eğitim 
düzeyinin artışı yanında modernleşme ve batılılaşma 
trendinin yaygınlaşması kadınların aile ve toplum 
içerisindeki rollerini de değiştirmiş, kadınları 
geleneksel, anne, eş ve ev kadını rollerinin yanı sıra 
çalışan kadın olarak da yeni bir görev yüklemiştir. 
Böylelikle kadın toplum içerisinde bir çok alanda aktif 
bir rol üstlenmeye başlamıştır. Bu rollerden biri de 
kadının tüketim değerlerinin bekçiliğini üstlenmesidir. 
Sistemin işleyişine göre ayrımlaşan iş bölümüyle, 
erkek evi geçindirirken kadın evin içinde geleneksel 
rolüne uygun düşen işlerle ilgilenmektedir. Bu rol 
kadın çalışsa bile devam etmektedir. Tüm dünyada 
tüketim olgusu kadının üzerinden yürütülmekte 
böylelikle alışveriş dendiğinde akla ilk gelen varlık 
kadınlar olmaktadır. Yapılan araştırmalar reklâmları, 
indirim günlerini, nerede, neyin, ne kadara satıldığını 
en iyi takip eden grubun kadınlar olduğuna işaret 
etmektedir. Bu nedenle pazarlamacılar, politika ve 
stratejilerini kadınlar üzerine kurmaktadırlar (Uçar ve 
Önür, 2004: 7).   

Birçok araştırma kadın ve erkek tüketicilerin alışverişe 
katılma biçimlerinin, tüketim davranışlarının ve 
algıları yönünden farklılıklar gösterdiğini işaret 
etmektedir. Bu farklılıklar Tablo 1 de görülmektedir.  

 

Tablo 1. Cinsiyet Farklılıklarına İlişkin Alışveriş Davranışları  

ERKEK KADIN 
1. İhtiyaç duyduğunda ya da görev bilinciyle alışveriş 
yapar.  

1.Kendini daha iyi hissetme, keyif alma, ödüllendirme, 
eğlenme dürtüsü isteğiyle alışveriş yapar.   

2.Fiyat, özellik ve performans,  hız öncelikli. 2. Ürün kalitesi, garanti belgeleri, servis hizmetleri, güven, 
emniyet öncelikli    

3.Alışverişte iyi çözümü arar 3. Alışverişte mükemmel cevabı ister. 
4. İletişim kurarken, statü ve bağımsızlık dilini kullanır. 4. İletişim kurarken, ilişki ve samimiyet dilini kullanır. 
5. Kokuya karşı hassaslık azdır. 
 

5. Kokuya karşı daha hassas. Koku ile ilgili her şeye kadın 
yön verir. 

6. Tatil konusunda, otelin konumuna önem verir.  6. Tatil konusunda daha seçicidir. Otel seçiminde iyi 
hizmete önem verir.  

7. Alışverişte daha az zaman ve para harcar. 7. Alışverişte daha çok zaman ve para harcar. 
8. Kadınlardan daha fazla ücret alır. 8. Erkeklere göre daha az ücret alır. 
9. Kadınlar kadar tedbirli davranmaz. Bir şey bulursa 
büyük miktarlarda alır. 

9. Alışverişte daha tedbirli davranır. Daha çok 
irdeler.(Uygun, rahat, değerli şeyleri satın alır.) 

10. Evle ilgili kararlarda etkisi azdır. 10. Evle ilgili kararların % 80’ni alır. 
11. Alışverişte çok araştırma yapmaz.  11. Alışverişte daha kapsamlı araştırma yapar 
12. Reklâmlarda akıl veren, uzman rollerde yer alır.  12. Son dönemde kadın unsuru ön planda. Cinsel rollerde, 

güzellik ve cazibesiyle  yer alır. 
13. Reklâmlardaki şiddet olayını pozitif olarak 
değerlendirebilir.  

13. Reklâmlardaki şiddet olayını negatif olarak algılar.  

14. Bilgi kullanımında tek bir kavram üzerinde odaklanır, 
hafızada dezavantaja sahip.  

14. Bilgi kullanımında, hayal gücü ve yaratıcılığı 
kullanılır. Hafızada avantaja sahip. 

15. Aktüel konularda kadınlara göre daha az yer alır.   15. Aktüel konularda daha çok yer alır 

Kaynak: Sarıkaya (2007) Yeni Müşteri “özel bir tüketici grubu olarak kadınlar”  

 

Business Week Magazin’ e göre kadınlar her bir 
dolarda erkeklerin elde ettiklerinden 78 cent daha az 
kazanırken evle ilgili kararların %80’inden fazlasını 
kadınlar almaktadır (Solomon, 2003:75). 1950’lerden 
bu yana kadınların satın alma gücü 4 kat artarak 

büyümüştür. Son 30 yıldır erkeklerin ortalama geliri 
sadece % 0.6 oranında artarken bu büyüme oranı 
kadınlarda % 63 olarak gerçekleşmiştir (Business 
Week Magazine Online, 2005).  Bu gelişme yeni bir 
kadın tüketici profilinin doğmasına neden olmuştur. 
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Bu yeni tüketici kitlesi teknolojiye açık, kendilerine 
zaman harcamasını seven, konfor düşkünü ve 
girişimci bir grubu oluşturmaktadır. Bu bağlamda yeni 

ve eski kadın tüketiciler arasındaki farklılıklar Tablo 
2. de görülmektedir.  

 

Tablo 2. Kadın Tüketicilerin Değişen Alışkanlıkları  

Eski Kadın Tüketiciler Yeni Kadın Tüketiciler 
1. Zaman baskısı yaşamıyorlar.  1. Çalıştıklarından dolayı zaman baskısı 

yaşıyorlar. 
2. Bilinç düzeyleri düşük. 2.Daha bilinçli tüketici profili oluşturuyor. 
3. Fiyat ve promosyonlu ürünlere duyarlılık 
daha az. 

3. Fiyat ve promosyonlu ürünlere karşı 
duyarlılığın artması.  

4. Yenilik ve teknolojiye karşı ilgisiz. 4. Yenilik ve teknolojiye açıklar. 
5. Ev işlerinde yardım almıyor. 5. Ev işlerinde daha pratik yöntemleri, aletleri 

ve ürünleri kullanıyorlar.  
6. Yiyecekleri evde kendi hazırlıyor.  
(Tarhana, turşu, salça ve reçel yapmak)  

6. Hazır yiyeceği tercih ediyor. 

7. Daha faydacı, sahiplenme duygusu yüksek. 7. Konfor düşkünü 
8. Güvenlik ya da para için evleniyor. 8. Aşık olduğu için evleniyor. 
9. Moda ve trendlere karşı ilgili 9. Moda ve trendlere fazla ilgi göstermiyor. 
10. Erkek hâkimiyeti fazla. 10. Takdir edilmek ve kontrolün kendi elinde 

olmasını istiyor. 
11. Sağlık konusunda pek endişe etmiyor.    11. Sağlık konusunda son derece duyarlı. ( sık 

doktora gitme, şifalı bitkileri tercih etmeye 
öncelik verme)  

12. Kozmetik kullanımı daha düşük 12. Kozmetik kullanımları yüksek. ( gelir 
arttıkça, kullanım artıyor.)  

13. Daha az seyahat ediyor.  13. Daha çok iş amaçlı ve tatil amaçlı seyahat 
ediyor.  

14. Zoru seviyor. Daha cefakâr. 14. Kolaylık istiyor. 
15. Fonksiyonel değil. 15. Fonksiyonellik ön planda, estetiklik ve 

imaj azdır.  
16. İnternet kullanmıyor. 16. İnternet kullanıyor. İnternet üzerinden 

alışveriş yapıyor. 
17. Kadın girişimci sayısı az.  17.Kadın girişimci sayısı hızla artıyor. 
18. Evlilik, çocuk için kariyerini bırakıyor.  18. Evliliği, kariyeri ve çocuğu bir arada 

yürütüyor. 
19. Şirketlerin tasarımdaki değişikliklerinde 
etkili değil. 

19.Şirketlerin  tasarımlarının değişmesine  
neden oluyorlar.  

Kaynak: Sarıkaya (2007) Yeni Müşteri “özel bir tüketici grubu olarak kadınlar”  

 

Garanti bankasının yapmış olduğu bir araştırmaya 
göre, kadın tüketiciler kendilerini daha genç ve güncel 
hissetmek için harcamalarının % 9’unu elektronik 
ürünlere yapmaktadır. Kadınlar ev işlerinde daha 
pratik yöntemlere örneğin, kadınların anneleri gibi 
turşu kurmak, reçel, salça yapmak ve patlıcan 
közlemek yerine marketlerden hazırını almayı tercih 
etmeleri, kadınların teknoloji ve tüketim 
alışkanlıklardaki değişimleri göstermektedir (Coşkun, 
2005: 88-89).  

Saracel ve arkadaşlarının (2002:51-52) yaptıkları 
araştırmaya göre Afyon ilinde ev için yapılan 
alışverişlerde, kadın giyim eşyaları, kadın bakım 
ürünleri, çocuk giyimi, temizlik ürünleri ve mobilya 
satın alma kararlarında anne sıfatıyla kadınların daha 
etkili olduğu, aynı şekilde otomobil, ev, banka seçimi, 
sigorta, erkek giyim ve erkek bakım ürünlerinde ise 
ailenin babası sıfatıyla erkeklerin daha etkin konumda 
olmalarına rağmen, karar verme aşamasında kadının 
da devreye girdiği belirtilmektedir. Örneğin 
Türkiye’de satılan her üç otomobilden birini kadınlar 
satın almakta ve erkeklerin aldığı diğer iki otomobilin 

satın alma kararında da önemli rol oynamaktadırlar 
(Otomobil Gazetesi, 2007: 14). Bu çerçevede 
kadınların araç satın alırken nasıl hareket ettiği, nelere 
dikkat ettiği gibi konular otomobil üreticileri için 
önemli bir farklılaşma ve rekabet gücü özelliği 
taşımaktadır.  

İslamoğlu  (1996: 24-30) ise dayanıklı tüketim 
mallarının satın alma karar sürecinde aile üyelerinin 
rolleri bakımından etkili olup olmadığını belirlemeye 
çalışmıştır. Buna göre kadına yönelik dayanıklı 
tüketim mallarının pazarlanmasında fiyat, satın alma 
yeri ve ödeme şeklinin belirlenmesi ile ilgili kararların 
dışındaki tüm aşamalarda kadının etkin rol oynadığı 
belirlenmiştir. Erkeğe yönelik dayanıklı tüketim 
mallarının satın alma aşamalarında ise erkek etkilidir. 
Tarafsız mallarda ise hem kadın hem de erkeğin karar 
alma aşamalarında etkili olduğu gözlenirken erkeğin 
karar verme aşamalarında biraz daha baskın olduğu 
belirlenmiştir. 
Amerika’ da Trendsight araştırma grubunun başkanı 
olan Martha Barletta, kadınların pazarlamacılar için 
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cazip bir tüketici grubu olduğunu vurgulamaktadır. 
Özellikle birçok alışveriş kaleminde kararı erkek 
veriyor gibi görünse de kadınların istediği ürünlerin 
satın alındığını belirtmektedir. Barletta, “Marketing to 
Woman” isimli kitabında erkeklerle kadınlar arasında 
alışveriş bağlamında temel farklılıklar olduğunu ve bu 
farklılığında erkekler ile kadınların fizyolojilerinden 
kaynaklandığını belirtmektedir. Alışveriş bağlamında 
kadın ve erkekler arasındaki temel farklılıklardan 
birisi, kadınların bir satın alma kararı verirken 
aradıkları şeyin farklı olmasından kaynaklandığını, 
erkeklerin iyi bir çözüm ararken kadınların mükemmel 
bir yanıt peşinde olduklarını belirtmektedir (Tekinay, 
2003:126).  

Ünal ve Erçiş (2007: 321-336) cinsiyet farkı 
gözetmeksizin, genç pazarın satın alma tarzlarının 
belirlenmesine yönelik yapmış oldukları 
çalışmalarında genç tüketicilerin tercihlerinde 
tanınmış markaların önemli bir yeri bulunduğunu, 
reklâmı yapılan pahallı markaların gençler tarafından 
tercih edildiğini belirlemişlerdir. Bunun yanında genç 
tüketiciler fiyatı yüksek olan ürünün kalitesinin de iyi 
olduğuna inanmaktadırlar. Ayrıca alacakları 
ürünlerden beklentileri oldukça yüksek olup kaliteli 
ürün bulmak için özel çaba sarf etmekten 
çekinmemektedirler. Aynı zamanda güzel görünümlü 
mağazalardan alışveriş yapmaktan hoşlanmaktadırlar. 
Gençler üzerine yapılan çalışmalarda büyük alışveriş 
merkezleri bu kuşağın yaşam tarzının bir parçası 
olarak gösterilmektedir.  

Gençlerin tüketim alışkanlıkları üzerine yapılan bir 
başka çalışmada  Freestone ve Michell (2004:121-
128) gençlerin ürün ve marka hakkında bilgi almak 
için internet mecrasını yoğun bir şekilde kullandıkları 
ayrıca aralarında geniş bir iletişim gücü bulunduğunu 
ve yeni çıkan ürünler hakkında çok çabuk bilgi sahibi 
olduklarını belirtmektedirler. 

İngiltere’de, akademisyenler ve tıp doktorlarının 
birlikte gerçekleştirdikleri, yaşları 19 ile 47 arasında 
değişen ve 778 kadını kapsayan bir araştırmanın 
sonuçlarına göre kadınların her 60 sn’de bir alışverişi 
düşündükleri, alışveriş saplantısı olan kadınlar 
arasında ise en çok ayakkabı satın alma tutkusu 
olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışma Güney Afrika da 
gerçekleştirilmiş ve sonuçlar şaşırtıcı bir biçimde 
benzer çıkmıştır (www.realite-online.com ). 

Selçuk Üniversitesinde plansız alışveriş 
davranışlarının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen 
bir başka çalışmada kadınların plansız alışveriş 
eğilimlerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu, 
alışverişlerde kredi kartı kullanım imkânının 
olmasının plansız alışverişi kolaylaştıran bir faktör 
olduğu, bu nedenle özellikle kadın tüketicilerin kredi 
kartı kullanımlarında dikkatli olması gerektiği 
konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur (Kara ve 
Ürkmez, 2007).  

Yaşlı tüketicilere yönelik yapılan bir çalışmada bu 
grubun harcama eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır.  
Araştırmada  yaşlı tüketicilerin sık sık alışveriş yapma 
eğiliminde oldukları ve birçoğunun kredi kartı 

kullanmadıkları belirlenmiştir. Bu çalışmada yaşlı 
tüketicilerin bir üründen bekledikleri en önemli özellik 
güven olarak belirlenmiştir. Yaşlıların harcama 
kalemleri arasında sağlıkla ilgili ürün ve hizmetler 
öncelik göstermektedir. En az öncelikli ürün ve grubu 
ise cilt bakımı ürünleri olarak belirlenmiştir 
(Marangoz; 2006: 79-97). 

Perakendecilik sektöründe gittikçe artan rekabet 
ortamında tüketicilerin perakende mağaza 
tercihlerinde hangi faktörlerin etkili olduğu hususu 
hem uygulamada hem de akademik dünyada giderek 
önem kazanmış ve konu üzerinde yoğun denebilecek 
derecede bir ilgiye hedef olmuştur.  

Bu çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan mağaza 
tercihinde etkili olan faktörler konusu çeşitli 
yönlerden ele alınmakla birlikte mağaza özellikleri ile 
perakendeci mağaza tercihi arasındaki ilişki göreceli 
olarak oldukça fazla dikkat çekmiştir. 

Perakendecilik sektörü özellikle son yıllarda 
Türkiye’de hızlı bir gelişme içindedir. Perakendecilik 
sektörünün bu gelişimine paralel olarak, tüketicilerin 
alışveriş alışkanlıkları ve satın alma davranışları da 
değişmektedir. Tüketiciler alışverişlerinde önceleri 
bakkalları veya küçük marketleri tercih ederken, artık 
perakendeciliğin hızlı gelişiminin sonucu olarak 
ortaya çıkan süpermarketleri, hipermarketleri ve 
alışveriş merkezlerini daha çok tercih etmektedir. 
Günümüzün rekabet koşulları da kaliteli, uygun fiyatlı 
ve bol çeşit içeren ürün seçeneklerini sunması gibi 
bazı nedenlerden dolayı tercih edilen bu işletmeleri, 
tüketici odaklı olmaya, potansiyel tüketicilerinin 
profilini tanımaya ve onların değişen ihtiyaç ve 
isteklerini sürekli olarak takip edip karşılamaya 
zorlamaktadır. Başka bir anlatım ile işletmeler, 
mevcut ve potansiyel tüketicilerinin satın alma 
davranışını tespit ederek, elde edilen bilgilere göre 
pazarlama stratejileri geliştirmek durumundadır (Akat 
vd., 2006: 14). 

Mağaza özellikleri ile perakendeci mağaza tercihi 
arasındaki ilişkileri inceleyen ilk çalışmaların mağaza 
çevresinin mağaza seçimi üzerindeki etkilerine 
odaklandığı görülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda 
söz konusu iki değişken arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişkilerin mevcut olduğu tespit edilmiştir 
(Hansen ve Deutscher, 1977: 59-72) .  

Tüketicilerin mağaza seçimlerini ürünlerin gerçek 
fiyatları yanında algılanan fiyatları da etkilemektedir 
(Zielke, 2006: 297-316) Smith ve Sinha (2000: 83-92) 
mağaza tercihinde fiyat düzeyinin önemli bir etkiye 
sahip olduğunu, Gilbert ve Jackaria (2002:315-332) 
ise fiyat indirimlerinin tüketici tercihlerini olumlu 
yönde etkilediklerini belirlemişlerdir. 

Mağaza seçimini etkileyen faktörlerden bir diğeri de 
mağaza atmosferidir. Literatürde mağaza atmosferi ile 
ilgili yapılan çalışmalarda mağaza atmosferinin 
müşterileri daha fazla alışveriş yapmaya, mağaza 
içinde daha fazla zaman geçirmeye, ve farklı marka 
veya ürünleri denemeye yönlendirdiği belirlenmiştir 
(Miranda vd., 2005: 220-232). Yapılan bir çok çalışma 
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mağaza atmosferinin tüketici tercihlerinde önemli yer 
tuttuğunu, tekrar satın alma davranışını etkilediğini 
göstermektedir (Koo, 2003:42-71; Siu ve Cheung, 
2001:88-96; Merrilees;  Miller, 2001: 379-389) 
Mağazanın konumu, alışveriş zamanı ve sıklığını 
belirlemede önemli rol oynamaktadır. Bir çok 
araştırma bu görüşü destekler nitelikte bulgular 
taşımaktadır (Baker vd, 1994: 259-268; Leszczyc vd. 
2000: 323-345; Rhee,, 2002: 420-450: Koo, 2003: 42-
71). 

Than ve Tan (2003:193–200) yaptıkları çalışmalarında 
mağaza olanaklarının (güvenli park, servis imkânı ve 
çocuklar için eğlence hizmeti sunması) mağaza 
tercihini önemli ölçüde etkilediği sonucuna 
varmışlardır.  

Farklı yaş gruplarındaki tüketicilerin mağaza 
özelliklerini değerlendirmelerine yönelik yapılan 
çalışmalarda Backström ve Johansson (2006: 417-
430).  Cox ve arkadaşları (2005: 250-259) farklı yaş 
gruplarından müşterilerin çalışanların ilgi ve 
tutumlarına farklı derecelerde önem verdiklerini 
belirtmişlerdir. Bununla birlikte, mağaza içinde sosyal 
imkânların varlığına verilen önem derecesinin yaş 
grupları farklı müşteriler için değişebileceği sonucuna 
da ulaşılmıştır. Grewal ve arkadaşları (2005: 259-
268). yapmış oldukları çalışmada, farklı yaş 
gruplarından müşterilerin, fiyat ile ilgili unsurlara ve 
çalışanların ilgi ve tutumlarına başka bir ifadeyle 
personelin müşterilere karşı tutumlarına farklı 
derecelerde önem verdikleri sonucuna ulaşmışlardır 
(aktaran Polat ve Külter: 2007:201-219). 

Seiders ve Tigert (2000: 191–193) büyük ölçekli 
alışveriş merkezlerinin müşterileri ile geleneksel 
süpermarket müşterileri karşılaştırılmıştır. Büyük 
ölçekli alışveriş merkezlerinin müşterileri mağaza 
seçiminde düşük fiyat uygulamaları ve ürün 
çeşitliliğini ön planda tutarken, geleneksel 
süpermarket müşterileri için mağaza tercihini 
etkileyen önemli değişkenlerin, kuruluş yeri ve ürün 
kalitesi olduğu  tespit edilmiştir.   

Underhill (2004:132) bir erkeğin alışverişi sevmesinin 
mümkün olmadığını savunmaktadır. Çünkü ona göre 
alışveriş yapılan yerlerin tasarımı tümüyle kadınlara 
yöneliktir. Alışveriş mekânının rahat olması ile orayı 
sevmek arasında doğrusal bir ilişki kurarak erkeklerin 
rahat yerlerde alışveriş yapmayı sevdiklerini ifade 
etmektedir. Aynı şekilde Dholakia (1999:154-165) 
evli erkeklerin ev ihtiyaçlarını istemeyerek yerine 
getirdiklerini ifade etmektedir.  

Türkiye’de perakende mağaza seçiminde etkili olan 
faktörler üzerine yapılan çalışmaların önemli bir 
kısmı, yabancı literatürde belirtilen mağaza 
özelliklerini kapsamaktadır.  

Polat ve Külter (2007: 201-219), mağazaların tercih 
edilmesinde  temizlik, ürün çeşitliliği, ürün kalitesi, 
kısa zamanda alışveriş imkânı, mağazanın iç düzeni ve 
görünümü, çalışanların ilgi ve tutumları, ucuzluk ve 
indirimlerin önemli derecede etkisi olduğu bulgularına 
rastlamışlardır.  Atakan ve Burnaz (2007: 183-200), 

uluslararası (Marks & Spencer) ve ulusal (Boyner) iki 
perakendeciyi karşılaştırılarak, o ülkenin müşterileri 
tarafından algılanışı ve müşteri gözündeki imajını 
belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmanın sonucunda, 
Marks & Spencer mağaza yerinin kolay ulaşılır olması 
mağaza içi tasarım ve sunulan hizmetlerle ilgili 
boyutlarda yüksek olarak değerlendirilirken, mağaza 
fiyatlandırma politikası ve hedef aldığı müşteri kitlesi 
açısından olumsuz değerlendirilmiştir. Türkiye 
pazarında başlıca rakiplerinden biri olan Boyner’in 
müşterileri gözündeki mağaza imajı incelendiğinde 
müşterilerin perakendecinin fiyatlarının uygun ve adil 
olması diğer mağazalardan daha düşük fiyat sunması, 
sunulan ürün /hizmetin ödenen fiyata değer bulunması 
ve fiyat kalite ilişkisinin doğru kurulması konusundaki 
göreceli olumlu görüşlerini Boyner’e güven 
duyduklarını belirtmeleri ile destekledikleri ortaya 
çıkmıştır.  

Okumuş ve Bulduk (2003: 70-83), çalışmalarında 
alışveriş yapılan marketlerin seçiminde kadınların en 
fazla ulaşım kolaylığını, erkeklerin ise kredi kartı gibi 
ödeme şekli olanaklarını ve otopark imkânlarını 
dikkate aldıklarını belirtmişlerdir. 

 Uluslararası alışveriş merkezi tüketicilerinin alışveriş 
davranışlarına yönelik Bursa’da yapılan bir çalışmada, 
tüketicilerin bu tür merkezleri tercih nedenleri 
arasında yakınlık, alışveriş ortamının rahatlığı ve 
otoparkının olması, ürün kalitesine güven düzenli 
raflar ve kafelerin bulunması olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca Uluslararası alışveriş merkezi tüketicilerinin 
alışveriş yaparken aradıkları ürünlerin yerlerini 
kolayca buldukları, alışveriş yaparken kasa 
hizmetlerinin yeterli olduğu, alışverişe planlı gidip 
plan dışı alışveriş yaptıkları, alışveriş yaparken 
promosyonlu ürünlerin satın alma kararlarını 
etkilediği, güvenlik uygulamalarının yeterli olduğu, 
alışveriş için bu tür mağazaların diğerlerine tercih 
edildiği, ve ürün yelpazesindeki genişliğinin bu tür 
mağazaların tercih edilmesini etkilediği yönünde 
eğilimleri olduğu ortaya çıkmıştır (Akat ve diğ., 2006: 
13-30) 

Büyük alışveriş merkezlerinden alışveriş yapmayı 
tercih eden tüketiciler arasında gerçekleştirilen bir 
başka araştırmanın sonucunda tüketicilerin alışveriş 
merkezlerini tercih etmelerine ilişkin tutumları ile 
ilgili olarak 21 değişken temel olarak 3 temel faktöre 
indirgenmiştir. Bu faktörler sırasıyla alışveriş 
merkezinin sağladığı pazarlama faydaları, alışveriş 
merkezlerinin fiziki özellikleri ve alışverişler 
merkezlerindeki tutundurma aktiviteleri olarak 
belirlenmiştir (Cengiz ve Özden, 2003: 1-13) 

Altunışık ve Mert (2001: 1-10) tarafından yapılan 
çalışmada perakende mağaza seçimini etkileyen temel 
değişkenlerin mağaza içi promosyonlar ve ürün 
çeşitliliği olduğu belirlenmiştir. 

Okumuş (2005: 105-133), indirimli mağaza ve süper 
market müşterilerini beklenti ve memnuniyetlerine 
göre incelemiş ve her iki müşteri grubunun farklı 
beklentilerde ve memnuniyet düzeyinde olduğunu 
belirlemiştir. 
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Akıncı ve arkadaşları (2007: 1-11) İstanbul’daki 
marketleri incelemiş ve bu marketlerin tercih 
edilmelerindeki en önemli faktörlerin fiyatlandırma, 
ürün kalitesi ve müşterilerin kasada bekleme sorunları 
olduğunu tespit etmişlerdir.  

Alışveriş merkezlerinin tüketicilerin yasadıkları 
yerlere olan yakınlığı ile bu merkezlerdeki 
mağazaların sürekli müşterisi olmaları arasındaki 
ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada 
tüketicilerin ikamet ettikleri bölgeye yakın mağazaları 
şehir merkezindeki mağazalardan daha fazla tercih 
ettikleri diğer bir ifadeyle, alışveriş merkezlerinin  
tüketicilerin yaşadıkları yerlere olan yakınlığı ile bu 
merkezlerdeki mağazaların sürekli müşterisi olmaları 
arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. 
Genel olarak tüketicilerin mağaza tercihlerinde 
dikkate aldıkları özelliklere bakıldığında ise ürünlerin 
çeşitliliği, mağazanın temizliği, ürünlerin uygun 
fiyatlarla satılması, satış elemanlarının sıcakkanlı 
olması ve kaliteli ürünler satılması en önemli 
özellikler olarak belirlenmiştir. Öte yandan, alışveriş 
yapan diğer müşterilerin profili ile mağaza binası ve 
çevresinin görünümü tüketiciler tarafından önemli 
özellikler olarak görülmemektedir. 

Perakendecilik alanında fonksiyonel olmayan müşteri 
davranışlarının belirlenmesine yönelik Bursa ve 
İstanbul illerinde gerçekleştirilen bir çalışmada 
araştırmaya dahil edilen firmalardan 310 adet 
fonksiyonel olmayan olay örneği belirlenmiş ve 
Türkiye’de perakende sektöründe fonksiyonel 
olmayan davranışların ağırlıklı olarak sözel 
saldırganlık üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir 
(Altıntaş, 2007:113-128).  

 Erciş ve arkadaşlarının (2007: 321-336) Perakende 
mağaza bağlılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesine 
yönelik yapmış oldukları çalışmalarında 
cevaplayıcıların alışveriş yaptıkları süpermarketin 
sunduğu hizmet kalitesi, alışveriş ortamı, konumunun 
uygunluğu, ürün kalitesi, fiyat indirimleri ve satış 
sonrası uygulamalardan memnun oldukları bunun 
yanında süpermarket bağlılığı üzerinde mağazanın 
atmosferi, karşılaştırmalı fiyat algısı, indirim algısı, 
değer algısı, ürün kalitesi algısı ve güven algısının 
etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Polat ve Külter (2007: 201-219) Niğde’deki 
tüketicilerin perakende mağaza tercihini etkileyen 
faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalarında ürün 
çeşitliliği ve kalitesi mağazanın iç düzeni ve 
görünümü, temizlik, kısa zamanda alışveriş imkanı, 
çalışanların ilgi ve tutumları, ve fiyat ile ilgili faktörler 
mağaza seçiminde önemli faktörler arasında yer 
aldığını belirlemişlerdir.  

Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları 

Bu çalışmanın birbiriyle ilişkili 2 farklı amacı 
bulunmaktadır. Bunlardan biri,  ürünlerin satın 
alınmasında önemli bir karar verici konumunda olan, 
ayrıca pazarın şekillenmesinde ve gelişmesinde 
önemli roller üstlenen kadınların, kuşak (yaş) 

itibariyle satın alma davranışlarının incelenmesine 
yöneliktir.  

Perakendecilik alanında yapılan çalışmalar, farklılaşan 
yaşam tarzları ve tüketim kültürüne bağlı olarak 
sunulan hizmet kalitesi ile mağazanın iç ve dış 
görünümü gibi faktörlerin günümüzde tüketici 
tercihlerini etkileme noktasında daha fazla ön plana 
çıktığını göstermektedir. Bu bağlamda çalışmanın 
ikinci amacı, perakendecilik sektöründe giderek artan 
rekabet şartlarına ve yükselen hizmet kalitesine bağlı 
olarak tüketicilerin (kadınların) mağazalarda aradıkları 
özellikleri ve bu özelliklere atfettikleri önem 
derecelerinin belirlenmesine yöneliktir. Bu amaca 
uygun olarak kadınların alışveriş yaptıkları mağazaları 
tercih etme nedenleri araştırmaya konu edilmiştir. 

Bu bağlamda araştırma soruları aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir: 

1. Yaş gruplarına (kuşaklara) göre, kadın tüketicilerin 
satın alma davranışları farklılık göstermekte midir? 

2. Yaş gruplarına (kuşaklara) göre, kadın tüketicilerin 
mağazalarda önem verdikleri özellikler nelerdir ve bu 
özellikler farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın Kapsamı ve sınırları  

Araştırma Van ilinde yaşayan kadın tüketicileri 
kapsamaktadır. Bu çalışmada, kadın tüketicileri yaş 
gruplarına ayırırken, literatürden çok net referans 
değerler elde etmek mümkün olmamıştır. Bu nedenle 
genel bir bakış açısı ile, çalışmada 18-35 yaş arası 
kadınlar  “genç”, 36-55 yaş arası “orta yaşlı”, 56 ve 
üzeri kadınlar da “yaşlı” kuşak olarak kabul edilmiştir.  

Yapılan çalışmalarda tüketicilerin satın alma tarzları, 
belirli bir ürün grubunu tercih etmeleri ve satın 
almaları açısından değil, genel alışveriş tarzları 
dikkate alınarak belirlenmiştir (Ünal ve Erciş: 2007: 
321-336). Bu nedenle cevaplayıcıların soruları genel 
alışveriş tarzlarını dikkate alarak cevaplandırmaları 
istenmiştir. Araştırmanın bulguları değerlendirilirken, 
dikkate alınması gereken bazı kısıtlar da söz 
konusudur. Elde edilen bulgular Van ilinde ikamet 
eden kadınların alışveriş davranışlarına yönelik 
sonuçlardır. Bu nedenle bu bulguların diğer illerde 
yaşayan kadınlara genelleştirilebileceği söylenemez. 
Sonuçların yaygınlaştırılabilmesi ve 
genelleştirilebilmesi için çok sayıda ili içine alacak 
şekilde kapsamlı çalışmaların yapılması gereklidir.   

Araştırmanın Evreni, Örneklem ve Veri Toplama 
Yöntemi 

Bu çalışma için gerekli veriler yüz yüze anket yöntemi 
ile elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini Van ilinde 
yaşayan tüm kadın tüketiciler oluşturmaktadır. 
Örnekleme yöntemi olarak “kolayda örnekleme” 
kullanılmıştır.  TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Van 
Çalışma Bürosu verilerine göre Van’ da yaşayan kadın 
nüfusu 165 bindir. Bu nüfusun % 50’sini Gençler, % 
44’ünü orta yaşlılar  ve % 6’sını da yaşlılar 
oluşturmaktadır. Evreni oluşturan bireylerin sayısı bir 
milyon ve üzeri olduğu durumlarda % 95 güvenirlilik 
düzeyi için yeterli kabul edilen örnek büyüklüğü 384 
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olarak kabul edilmektedir (Kurtuluş 2004: 91). Bu 
örneklem büyüklüğüne genç ve orta yaşlı tüketiciler 
grubunda ulaşılmış ancak yaşlı tüketicilerin genel 
nüfus içerisinde sayı itibariyle az olması ve alışveriş 
işlerinin evin daha genç bireyleri tarafından yapılıyor 
olması bu grupta istenen örneklem büyüklüğüne 
ulaşmayı engellemiştir.   Değerlendirmeye alınan 
anket sayısı genç kuşak için 399, orta yaş kuşak için 
391 ve yaşlı kuşak için 263  kişi olarak 
gerçekleşmiştir.  

Araştırma sonuçlarının daha sağlıklı ve güvenilir 
olmasını sağlamak amacıyla anket çalışması sosyo-
ekonomik ve kültürel yönden farklık arz eden 
bölgelerde gerçekleştirilmiştir  Bu nedenle il 3 
bölgeye ayrılmış ve anket çalışması bu bölgelerdeki 
haneleri tek tek ziyaret ederek gerçekleştirilmiştir. 
Yaşlı ve orta yaşlı kadın tüketiciler dışında kalan 
gençlerin, örnekleme dahil edilmesi sürecinde 
Yüzüncü Yıl üniversitesinde öğrenim gören ve Van 
ilinde yaşayan üniversiteli tüketicilerden de 
yararlanılmıştır. Anket süreci, son sınıf 
öğrencilerinden oluşan 5 kişilik anketör grubu 
tarafından yürütülmüştür.  Dağıtılan toplam anket 
sayısı 1500 geri dönen anket sayısı ise 1123’tür. 
Hatalı ve eksik olarak doldurulan anket formları 
elendikten sonra toplam 1053 anket analize uygun 
bulunmuştur.  

Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde satın alma davranışlarını ölçmeyi amaçlayan 
5 noktalı Likert ölçeğine (hiç 
katılmıyorum.....kesinlikle katılıyorum)  göre 
hazırlanmış 19 adet ifade, ikinci bölümde mağaza 
seçiminde etkili faktörleri belirlemeye yönelik 18 adet 
ifade 5’li önem düzeyine göre (kesinlikle önemli .... 
kesinlikle önemsiz) yer almaktadır. Ölçeklerin  
geliştirilmesinde daha önce yapılmış çalışmalardan 

(Kendal ve Sporoles, 1990: 134-137 Arnold, 1997; 
Taylor, 2003, Baker ve diğ., 1994: 259-268) 
yararlanılmıştır. Anketin son bölümü ise demografik 
özellikleri belirlemeye yönelik soruları içermektedir. 

Veri Analizi Ve Bulgular 

Bu çalışmanın örneklemi, daha önce de ifade edildiği 
gibi toplam 1053 kişiden oluşan, genç, orta yaşlı ve 
yaşlı olmak üzere üç kategoriye ayrılan kadınlardan 
oluşmaktadır. Katılımcıların demografik özellikleri 
Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3 değerlendirildiğinde, katılımcıların yaş 
durumlarına göre dağılımı, gençlerin ve orta yaşlıların 
yaklaşık olarak eşit oranda olduğunu göstermekle 
birlikte, yaşlıların katılımcıların dörtte birini teşkil 
ettiği görülmektedir. Katılımcıların dörtte üçünün evli 
ve yaklaşık %21 ‘inin ise bekâr olduğu görülmektedir. 
Çalışan kadınların oranı %27 iken, çalışmayan 
kadınların oranı yaklaşık %61 olarak tespit edilmiştir 
Öğrenciler, çalışma durumu içinde ayrı bir kategori 
olarak ele alınmış ve katılımcılar içindeki oranının 
%12 olduğu görülmüştür. Gelir düzeyleri 
incelendiğinde, çok düşük gelire sahip olanların 
toplam içindeki oranının %7,1 olduğu ve orta gelir 
düzeyi kabul edilebilecek 501–1500 YTL. aralığında 
gelire sahip olanların oranının yaklaşık %56 olduğu 
görülmektedir. 1501 YTL ve üzerinde gelire sahip 
olanlar ise yaklaşık %37’lik bir orana sahiptir. 
Katılımcılar öğrenim durumları açısından 
değerlendirildiğinde, yaklaşık % 45’inin ortaöğrenim 
düzeyinde olduğu, % 20’sinin ilkokul ve yaklaşık 
%18’inin ise üniversite ve lisansüstü öğrenim 
düzeyinde olduğu görülmekle birlikte, okur-yazar 
oranının yaklaşık % 5 gibi oldukça düşük bir düzeyde 
kaldığı ve okur-yazar olmayanların (% 5,1) da toplam 
içindeki oranının oldukça düşük olduğu dikkat 
çekmektedir. 

 

Tablo 3- Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Yaş Durumu Frekans % Çalışma Durumu Frekans % 
Genç 399 37,9 Çalışıyor 285 27,1 
Orta Yaşlı 391 37.1 Çalışmıyor 639 60,7 
Yaşlı 263 25.0 Öğrenci 129 12,2 
Medeni hal   Öğrenim Durumu   
Bekar 221 20,9 Okur-yazar değil 54 5,1 
Evli 810 76,9 Okur-yazar 51 4,9 
Dul 22 2,2 İlkokul 208 19,7 
Gelir   Ortaokul 156 14,8 
500 YTL ve aşağısı 74 7,1 Lise 324 30,8 
501-1000 YTL. 232 22,1 Yüksekokul 66 6,3 
1001-1500 YTL.  353 33,5 Üniversite 181 17,2 
1501-2000 YTL. 241 22,8 Lisansüstü 13 1,2 
2001-2500 YTL. 105 9,9 Toplam 1053 100 
2501 YTL. ve üzeri 48 4,6    

 

Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi 

Üç kuşak kadının tüketim davranışlarını inceleyen bu 
çalışmada, satın alma davranışlarının ölçüldüğü 28 
maddeli bir ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekteki her bir 

ifadeye üç grup kadının verdikleri cevapların 
ortalaması Tablo 4’te yer almaktadır. Buna göre, her 
grubun  en yüksek ortalamaya sahip olduğu ifadeler 
şöyledir: Gençler; Elimdeki parayla alabileceğimin en 
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iyisini almaya çalışırım (ort: 4,26), genelde zamanım 
kısıtlayken alışveriş yapmaktan kaçınırım (ort: 4,05), 
sezon indirimlerinin olduğu zamanlar alış veriş 
yapmaya özen gösteririm (ort:3,92), satın aldığım 

üründen memnun kalmadıysam gerekli tepkiyi 
gösteririm (geri iade etme, şikâyet etme vs.) (ort:3,92),  
ve alış verişimde mutlaka pazarlık yaparım (ort:3,90); 

 

Tablo 4: Satın Alma Davranışlarına Yönelik Grup Ortalamaları 

Satın Alma Davranışına Yönelik İfadeler Genç Orta 
yaşlı 

Yaşlı 

Ürün satın alırken pahalı markalar tercih ederim 2,70 2,41 2,64 
Bir ürünün fiyatı ne kadar yüksek ise o kadar kalitelidir 2,68 2,57 2,75 
Her zaman bilinen markaları satın almaya özen gösteririm 3,39 3,22 2,49 
Yabancı markalı ürünleri tercih ederim 3,22 2,49 1,66 
Reklâmı yapılan markalara daha çok güvenirim 2,80 2,17 3,16 
Kaliteli ürün bulmak için özel çaba gösteririm 3,81 3,95 3,27 
Genellikle yeni ürünü deneyen ilk kişi olurum 2,56 2,18 2,17 
Yeni ve heyecan verici şeyler satın almak eğlencelidir 3,15 2,64 2,80 
Benim tercihim genellikle düşük fiyatlı ürünlerdir 2,59 2,58 3,68 
Elimdeki parayla alabileceğimin en iyisini almaya çalışırım 4,26 4,10 3,82 
Alış verişimde mutlaka pazarlık yaparım 3,90 4,17 3,65 
Sezon indirimlerinin olduğu zamanlar alış veriş yapmaya özen 
gösteririm 

3,92 3,66 3,94 

Arkadaşlarımla alış veriş yapmaktan hoşlanırım (tek başıma alış 
veriş yapmaktan hoşlanmam) 

3,74 3,53 3,68 

Alış verişe giderken mutlaka bir liste yapar ve ona uyarım 2,76 2,72 3,57 
Alış veriş yaparken zor karar veririm 3,45 2,68 3,23 
Promosyonlu (hediyeli) ürünleri satın almayı tercih ederim 3,21 2,39 3,56 
Sadece ihtiyacım olduğu zaman alış verişe giderim 3,52 3,65 3,86 
Kalabalık mağazalarda alış veriş yapmayı sevmem 3,19 2,58 3,36 
Haftanın belirli gününde/günlerinde alış veriş yaparım 2,72 2,72 3,25 
Bir ürünü almadan önce fiyat karşılaştırması yaparım 3,87 3,49 3,98 
Genelde zamanım kısıtlıyken alış veriş yapmaktan kaçınırım 4,05 3,98 3,47 
Ödemelerimi genellikle kredi kartıyla yaparım 2,37 2,66 2,48 
Çok beğendiğim bir ürünü hiç düşünmeden alırım 3,56   3,58 2,77 
Kapıya gelen satıcılardan alış veriş yaparım 1,62 1,63 3,24 
Alış veriş yapmak beni rahatlatır 3,61 3,42 3,52 
Satın aldığım üründen memnun kalmadıysam gerekli tepkiyi 
gösteririm (geri iade etme, şikayet etme vs.) 

3,92 4,08 3,86 

İnternetten alış veriş yaparım 1,70 1,86 1,45 
Tele pazarlama (televizyondan satış) yoluyla satılan ürünleri satın 
alırım 

1,44 1,18 2,30 

N 399 391 263 

Ölçümler: 1= Hiç katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Tamamen katılıyorum 

 

Orta yaşlılar; alış verişimde mutlaka pazarlık 
yaparım (ort:4,17), elimdeki parayla alabileceğimin en 
iyisini almaya çalışırım (ort: 4,10), satın aldığım 
üründen memnun kalmadıysam gerekli tepkiyi 
gösteririm (ort: 4,08), genelde zamanım kısıtlayken 
alışveriş yapmaktan kaçınırım (ort: 3,98), kaliteli ürün 
bulmak için özel çaba gösteririm (ort:3,95), Yaşlılar; 
Bir ürünü almadan önce fiyat karşılaştırması yaparım 
(ort:3,98), sezon indirimlerinin olduğu zamanlar alış 
veriş yapmaya özen gösteririm (ort:3,94), sadece 
ihtiyacım olduğu zaman alış verişe giderim (ort:3,86), 
satın aldığım üründen memnun kalmadıysam gerekli 
tepkiyi gösteririm (ort:3,86) olarak belirlenmiştir. 

Satın alma davranışlarına yönelik söz konusu ölçeğe 
“temel bileşenler faktör analizi” yapılarak değişkenler 
özetlenmeye çalışılmış ve analizi bozan ve faktörlerle 
uyumlu olmayan beş madde ölçekten çıkarılarak dört 
faktör çözümü elde edilmiştir. Analize ilişkin KMO 

değeri 0.711 olarak bulunmuştur. Bu değer faktör 
analizi yapılan örneklemin yeterli olduğunu 
göstermektedir. Bartlett testi (3085,32, p=0,000) 
anlamlı bulunmuştur. Bu nedenle, değişkenler 
arasında ilişkinin olduğunu söylemek mümkündür. 
Tablo 5’te faktör analizine ilişkin faktör yükleri, ilgili 
faktörce açıklanan varyans yüzdesi ve güvenilirlik 
katsayısı olan Cronbach Alpha değerleri 
görülmektedir.  

Dört faktör çözümü toplam varyansın % 52,696’sını 
açıklayabilmektedir. Buna göre katılımcıların satın 
alma davranışına ait faktörler sırasıyla, “markaya ve 
yeniliğe ilgi”, “planlı alış-veriş”, “aktif alış veriş” ve 
“doğrudan satışa ilgi” olarak isimlendirilmiştir.  

Markaya ve yeniliğe ilgi faktörü en yüksek 
açıklayıcılığa sahip faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu faktör, ürün satın alırken pahalı 
markaları tercih etme, yabancı markalı ve bilinen 
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markalı ürünleri alma, yüksek fiyatlı ürünleri kaliteli 
bulma gibi davranışlarla birlikte, yeni ürünleri alma ve 
deneme davranışlarını da içermektedir. Toplam 

varyansın yaklaşık %20’si bu faktör tarafından 
açıklanmaktadır.  

 

Tablo 5. Satın Alma Davranışına Yönelik Faktörler 

Faktörler Faktör 
Yükleri 

Açıklanan 
Varyans    

% si 

Cronbach 
Alpha* 

Faktör 1: Markaya ve yeniliğe ilgi 
Ürün satın alırken pahalı markalar tercih ederim 

 
,746 

 
19,096 

 
,813 

Yabancı markalı ürünleri tercih ederim ,678   

Her zaman bilinen markaları satın almaya özen gösteririm ,656   

Bir ürünün fiyatı ne kadar yüksek ise o kadar kalitelidir ,647   

Çok beğendiğim bir ürünü hiç düşünmeden alırım ,629   

Yeni ve heyecan verici şeyler almak eğlencelidir ,611   

Genellikle yeni ürünü deneyen ilk kişi olurum ,601   

Faktör 2: Planlı Alış-veriş 
Alış verişe giderken mutlaka bir liste yapar ve ona uyarım 

 
,708 

 
14,666 

 
,801 

Promosyonlu (hediyeli) ürünleri satın almayı tercih ederim ,674   

Benim tercihim genellikle düşük fiyatlı ürünlerdir ,640   

Kalabalık mağazalarda alış veriş yapmayı sevmem ,622   

Sezon indirimlerinin olduğu zamanlar alış veriş yapmaya özen 
gösteririm 

,570   

Sadece ihtiyacım olduğu zaman alış verişe giderim ,550   

Bir ürünü almadan önce fiyat karşılaştırması yaparım ,511   

Faktör 3: Aktif Alış-veriş 
Genelde zamanım kısıtlıyken alış veriş yapmaktan kaçınırım 

 
,695 

 
10,291 

 
,710 

Alış verişimde mutlaka pazarlık yaparım ,670   

Satın aldığım üründen memnun kalmadıysam gerekli tepkiyi 
gösteririm (iade etme, şikayet etme vs.) 

,556   

Arkadaşlarımla alış veriş yapmaktan hoşlanırım (tek başıma alış 
veriş yapmaktan hoşlanmam) 

,535   

Kaliteli ürün bulmak için özel çaba gösteririm ,521   

Alış veriş yapmak beni rahatlatır ,513   
Faktör 4: Doğrudan satışa ilgi 
Tele pazarlama (televizyondan satış) yoluyla satılan ürünleri 
satın alırım 

 
,728 

 
8,643 

 
,712 

İnternetten alış veriş yaparım 
,672 

  

Kapıya gelen satıcılardan alış veriş yaparım ,623   

* Genel kabul gören asgari Cronbach Alpha değeri 0,70'dir ve özellikle tanımlayıcı araştırmalarda, 0,60 değeri kabul edilebilir 
kriter olarak değerlendirilmektedir (Hair ve dig., 1998). 

 

Planlı alış veriş faktörü, alış verişe giderken liste 
yapma, ihtiyacın dışına çıkmama, promosyonlu ve 
düşük fiyatlı ürünleri tercih etme, sezon indirimlerini 

takip etme gibi davranışları içermekte ve varyansın 
%14, 7’sini açıklamaktadır. 
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Aktif alış veriş faktörü, zaman kısıtı olmadan eğlenceli 
alış veriş yapma, kaliteli ürün bulabilme için özel çaba 
sarf etme ve memnun kalınmadığında tepki gösterme 
davranışlarını içermekte ve varyansın  %10’unu 
açıklamaktadır. 

Doğrudan satışa ilgi faktörü ise, televizyon, internet 
yoluyla ve kapıya gelen satıcılardan yapılan alış veriş 
davranışını içermekte ve varyansın %8,6’sını 
açıklamaktadır. 

İzleyen kısımda satın alma davranışına yönelik 
analizler, söz konusu faktörler temel alınarak 
yapılacaktır. 

Üç kuşak kadının her faktöre ait değerlendirmeleri, 
grup ortalamaları alınarak elde edilmiş ve Tablo 6’da 
verilmiştir.  

Tablo 6: Faktörlere Göre Grup Ortalamaları 

Faktörler Genç Orta 
yaşlı 

Yaşlı 

Markaya ve yeniliğe 
ilgi 

3,03 2,73 2,46 

Planlı alış veriş 3,29 3,01 3,71 

Aktif alış veriş 3,84 3,86 3,57 

Doğrudan satışa ilgi 1,59 1,55 2,30 

Satın alma davranışlarını temsil eden faktörlere ait 
ortalamaların, üç kuşak kadına göre anlamlı farklılık 
gösterip göstermediği One-Way ANOVA analizi ile 
araştırılmıştır. Analize ait bulgular Tablo 7’de 
verilmektedir. 

 

Tablo 7: Faktörlere Göre Gruplar Arasındaki Farklılıklar 
Faktörler F P Çoklu karşılaştırma (Scheffe 

Testi) Sonuçları 
Farklılık 
Kaynağı 

Gruplar Sig. 
1.Gr       2.Gr. 
              3.Gr. 

,000 
,001 

 
Markaya ve yeniliğe ilgi 

 
13,374 

 
,000 

2.Gr.     3. Gr. ,107 

 
Gençler 

Gruplar Sig. 
1.Gr       2.Gr. 
              3.Gr. 

,000 
,000 

 
Planlı alış veriş 

 
107,097 

 
,000 

2.Gr.     3. Gr. ,000 

 
Tüm 
gruplar  
 

Gruplar Sig. 
1.Gr       2.Gr. 
              3.Gr. 

,931 
,000 

 
Aktif alış veriş 

 
22,287 

 
,000 

2.Gr.     3. Gr. ,000 

 
Yaşlılar 

Gruplar Sig. 
1.Gr       2.Gr. 
              3.Gr. 

,002 
,000 

 
Doğrudan satışa ilgi 

 
208,316 

 
,000 

2.Gr.     3. Gr. ,000 

 
Tüm 
gruplar  
 

1.Gr : Gençler,    2.Gr:Orta Yaşlılar,   3.Gr: Yaşlıları göstermektedir. 

Markaya ve yeniliğe ilgi faktörüne ait grup 
ortalamaları değerlendirildiğinde, orta yaşlı ve yaşlı 
kadınların ortalamaları arasında önemli bir farklılık 
olmamasına rağmen, gençlerin ortalamaları daha 
yüksektir. Bu bulgu orta yaşlı ve yaşlıların markaya ve 
yeniliğe fazla ilgi göstermedikleri, fakat gençlerin 
biraz daha ilgili oldukları yönünde yorumlanabilir. 

Planlı alış veriş faktörünün ortalamaları tüm gruplar 
açısından anlamlı bir farklılığa sahiptir. Genel olarak 
ortalamalar değerlendirildiğinde yaşlı kadınların daha 
planlı alış veriş yaptıkları, fiyat indirimlerine daha 
fazla önem verdikleri dikkat çekmektedir. Gençlerin 
ve orta yaşlıların planlı ve rasyonel satın alma 
davranışını fazla göstermedikleri söylenebilir. 

Aktif alış veriş davranışını beklenildiği gibi, genç ve 
orta yaşlı kadınlar göstermekle birlikte, yaşlıların 
diğer gruplara göre aktif davranmadıklarını söylemek 
mümkündür. Bu bulgu, yaşlı kadınların gerek fiziksel 
özelliklerinin zayıflamasından gerekse kendileri 
yerine alış veriş yapan kişilerin olmasından dolayı 
doğal görünmektedir. 

Doğrudan satışa yönelik davranışların, orta yaşlı ve 
gençler tarafından tercih edilmemesine rağmen, 
yaşlılar tarafından biraz daha tercih edildiğini 

söylemek mümkündür. Tablo 4’teki bulgulardan 
hareketle, özellikle, yaşlı kadınların kapıya gelen 
satıcılardan alış veriş yapmaları kendilerine büyük 
kolaylık sağladığından, bu davranışı biraz daha 
benimsemiş görünmektedirler. Ancak, genel olarak 
ortalamalar değerlendirildiğinde, televizyon, internet 
ve kapıdan satışın yaygınlık kazanmadığını söylemek 
mümkündür. 

Mağaza Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi 

Mağaza seçimini etkilediği düşünülen bazı unsurlara 
göre üç grup kadın tüketicinin değerlendirmeleri 
Tablo 8’de yer almaktadır. Tablodaki bulgular, her bir 
ifadeye verilen cevapların ortalamalarını 
göstermektedir. 

Tablo 8 değerlendirildiğinde, gençlerin birçok kriterde 
ortalama olarak diğer iki kuşaktan daha yüksek 
skorlara sahip olduğu görülmektedir. Gençlerin, diğer 
iki kuşak tüketicilere göre daha önemli saydığı 
mağaza seçim kriterleri ve ortalamaları  şöyledir: 
mağazanın bulunduğu yer (ort:3.61) fiyatların 
uygunluğu (ort:4.30), ürün çeşitliliği (4.41), 
çalışanların müşterilere yaklaşım tarzı (ort: 4.32), 
mağaza personelinin giyim şekli (ort:3.58), mağazanın 
uygulamış olduğu promosyonlar (ort:3.86), ulaşım 
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kolaylığı (ort:4.29), ödeme noktalarında yoğunluğun 
olmaması (ort:4.11), mağaza çalışanlarının ürünler 
hakkında bilgi sahibi olması (ort:4.31),  satış sonrası 
hizmetler (ort:4.38), reyonlar arasındaki koridorların 
uygun genişlikte olması (ort: 3.98), kafeterya ve 
yemek yeme alanlarının olması (ort: 3.98);  orta yaş 
tüketicilerin diğer iki kuşaktan daha yüksek skorlara 
sahip oldukları mağaza seçim kriterleri şöyledir: 
Mağazanın kaliteli markaları satması (ort:4.17), 
otopark olanağının olması (ort: 4.23), müşteri 
servislerinin olması (ort: 4.25), mağazanın çeşitli 

ödeme imkânları sunması (kredi kartı, taksit) 
(ort:4.16), çocuklar için oyun alanlarının bulunması 
(ort: 3.97); yaşlı tüketiciler ise  tüm seçim 
kriterlerinde ortalama olarak diğer iki kuşaktan daha 
düşük skorlara sahiptirler.  

Mağaza seçimini etkilediği düşünülen unsurların grup 
ortalamalarının, üç kuşak kadına göre anlamlı farklılık 
gösterip göstermediği One-Way ANOVA analizi ile 
araştırılmıştır. Analize ait bulgular Tablo 9’da 
verilmektedir. 

 

Tablo 8: Gruplara Göre Mağaza Seçimini Etkileyen Unsurların Değerlendirilmesi 

Mağaza Seçimini Etkileyen Unsurlar Genç Orta yaşlı Yaşlı 

Mağazanın bulunduğu yer 3,61 3,53 3,44 
Fiyatların uygunluğu 4,30 4,13 3,54 
Ürün çeşitliliği 4,41 4,07 3,65 
Çalışanların müşterilere yaklaşım tarzı 4,32 3,93 3,81 
Mağaza personelinin giyim şekli 3,58 3,39 3,57 
Kaliteli markaları satması 4,13 4,15 4,01 
Mağazanın temizliği 4,45 4,30 3,49 
Otopark olanağının olması 3,70 4,23 3,11 
Mağazanın uygulamış olduğu promosyonlar 3,86 3,34 3,51 
Ulaşım kolaylığı 4,29 4,16 3,49 
Müşteri servislerinin bulunması 4,04 4,25 3,87 
Ödeme noktalarında yoğunluk olmaması 4,11 4,05 3,13 
Mağaza çalışanlarının ürünler hakkında bilgi sahibi olması 4,31 4,18 3,11 
Satış sonrası hizmetlerin iyi olması (mamul değişimi, bakım 
onarım hizmetleri, servis olanakları vs.) 

4,38 3,96 3,77 

Reyonlar arasındaki koridorların uygun genişlikte olması 3,98 3,92 2,85 
Çeşitli ödeme seçenekleri (kredi kartına yapılan taksitle vs.) 3,96 4,16 3,32 
Çocuklara iyi bir ortam sunması (Çocuk oyun alanları gibi) 3,95 3,97 3,03 
Dinlenme, kahve içme, yemek yeme alanlarının olması 3,98 3,88 3,30 
Mağazanın ulusal boyutta tanınan bir marka olması 3,57 3,24 2,99 

Ölçümler:    1=Çok önemsiz,  2=Önemsiz,  3= Ne önemli ne de önemsiz,4= Önemli,  5= Çok önemli 

Tablo 9: Mağaza Seçim Kriterlerine Göre Gruplar Arası Faklılıklar 

Mağaza Seçim Kriterleri F P Farklılık Kaynağı 

Fiyatların uygunluğu 70,981 ,000 Tüm gruplar 
Ürün çeşitliliği 75,928 ,000 Tüm gruplar 
Çalışanların müşterilere yaklaşım tarzı 30,164 ,000 Gençler 
Mağaza personelinin giyim şekli 4,280 ,014 Orta yaşlılar 
Mağazanın temizliği 101,417 ,000 Yaşlılar 
Otopark olanağının olması 79,340 ,000 Tüm gruplar 
Mağazanın uygulamış olduğu promosyonlar 31,102 ,000 Gençler 
Ulaşım kolaylığı 66,549 ,000 Yaşlılar 
Müşteri servislerinin bulunması 12,833 ,000 Orta yaşlılar 
Ödeme noktalarında yoğunluk olmaması 91,866 ,000 Yaşlılar 
Çalışanların ürün hakkında bilgi sahibi olması 145,621 ,000 Yaşlılar 
Satış sonrası hizmetlerin iyi olması 35,397 ,000 Tüm gruplar 
Reyonlar arası koridorların uygun genişlikte olması 149,302 ,000 Yaşlılar 
Çeşitli ödeme seçenekleri 57,622 ,000 Tüm gruplar 
Çocuklara iyi bir ortam sunması 94,338 ,000 Yaşlılar 
Dinlenme, kahve içme, yemek yeme alanlarının olması 41,099 ,000 Yaşlılar 
Mağazanın ulusal boyutta bir markasının olması 25,092 ,000 Tüm gruplar 
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Varyans analizi bulguları, “mağazanın bulunduğu yer” 
ve “kaliteli markaları satması” kriterlerinin üç grup 
kadın tüketici tarafından, istatistiksel açıdan farklı bir 
şekilde değerlendirilmediğini (sırasıyla; F= 2,332, p= 
,098 ve F=1,722, p= ,179) göstermiştir. 

Diğer tüm kriterler açısından grup ortalamaları 
arasında anlamlı farklılık bulunmuş ve bu farklılıklar 

Scheffe testi sonuçlarına göre, gruplar arası ortalama 
farkları ve bunların anlamlılıkları itibariyle 
verilmemiş, sadece farklılığın hangi grup ya da 
gruplardan kaynaklandığına yönelik olarak verilmiştir. 
Bu bağlamda, Tablo 8 ve Tablo 9 birlikte 
değerlendirildiğinde, Üç grup kadın tüketicinin 
mağaza seçerken önemli gördükleri kriterleri genel 
olarak Tablo 10’daki gibi özetlenmiştir.  

 

Tablo 10: Gruplara Göre Mağaza Seçiminde Önemli Görülen Kriterler 

GRUPLAR Mağaza Seçim Kriterleri 

1.Grup: Gençler 

Fiyatların uygunluğu, ürün çeşitliliği, çalışanların müşterilere yaklaşım tarzı, 
kaliteli markaları satması, mağazanın temizliği, ulaşım kolaylığı, müşteri 
servislerinin bulunması, ödeme noktalarında yoğunluk olmaması, çalışanların 
ürünler hakkında bilgi sahibi olması ve satış sonrası hizmetlerin iyi olması. 

2.Grup: Orta 
yaşlılar 

Fiyatların uygunluğu, ürün çeşitliliği, kaliteli markaları satması, mağazanın 
temizliği, otopark olanağının olması, ulaşım kolaylığı, müşteri servislerinin 
bulunması, ödeme noktalarında yoğunluk olmaması, çalışanların ürünler hakkında 
bilgi sahibi olması ve çeşitli ödeme seçenekleri 

3.Grup: Yaşlılar Kaliteli markaları satması, müşteri servislerinin bulunması, çalışanların 
müşterilere yaklaşım tarzı. 

 

Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

Üç kuşak kadının satın alma tarzlarını ve mağaza 
seçimini belirlemeye yönelik bu çalışmada kadınların 
satın alma tarzlarını belirleyen 4 faktör elde edilmiştir 
bunlar, “markaya ve yeniliğe ilgi, planlı alışveriş, aktif 
alışveriş ve doğrudan satışa ilgi” olarak 
adlandırılmışlardır.  

 Markaya ve yeniliğe ilgi faktörüne ait grup 
ortalamaları değerlendirildiğinde, orta yaşlı ve yaşlı 
kadınların ortalamaları arasında önemli farklılıklar 
olmamasına rağmen, gençlerin ortalamalarının daha 
yüksek olduğu bu sonucun orta yaşlı ve yaşlıların 
markaya ve yeniliğe fazla ilgi göstermedikleri, fakat 
gençlerin biraz daha ilgili oldukları yönünde 
yorumlanabilir. Bununla birlikte gençlerin ürün satın 
alırken pahalı markaları tercih ettikleri, yüksek fiyatın 
yüksek kaliteyi çağrıştırdığını, yabacı markaları tercih 
ettikleri, genellikle ürünü ilk deneyen kişiler oldukları 
belirlenmiştir.  

Planlı alış veriş faktörü yönünden sonuçlar 
değerlendirildiğinde yaşlı tüketicilerin daha planlı alış 
veriş yaptıkları, fiyat indirimlerine ve promosyonlu 
satışlara ve fiyat karşılaştırmalarına daha fazla önem 
verdikleri sadece ihtiyaç halinde alışveriş yaptıkları 
görülmektedir.  

Aktif alışveriş davranışı genç ve orta yaşlı kadınlar 
tarafından gösterilmektedir. Bu bulgu, yaşlı kadınların 
gerek fiziksel özelliklerinin zayıflamasından gerekse 
kendileri yerine alış veriş yapan kişilerin olmasından 
dolayı doğal görünmektedir. 

Doğrudan satışa yönelik davranışların, orta yaşlı ve 
gençler tarafından tercih edilmemesine rağmen, 
yaşlılar tarafından biraz daha tercih edildiğini 

söylemek mümkündür. Özellikle, yaşlı kuşağın 
kapıdan satış yöntemiyle alışverişe daha sıcak 
baktıkları görülmektedir. Ancak, genel olarak 
ortalamalar değerlendirildiğinde, televizyon, internet 
ve kapıdan satış yönteminin üç kuşak kadın tüketici 
için de yaygınlık kazanmadığını söylemek 
mümkündür.  

Üç kuşak kadının mağaza seçimini etkileyen 
faktörlere yönelik bulgulara bakıldığında yaşlı kadın 
tüketicilerinin tüm kriterler açısından diğer gruplardan 
daha duyarsız davrandıkları görülmektedir. Farklılık 
kaynağının önemli bir bölümünü bu grubun teşkil 
ettiğini söylemek mümkündür. Sadece mağazanın 
kaliteli markaları satması, müşteri servislerinin 
bulunması, personelin müşterilere yaklaşım tarzı ve 
satış sonrası hizmetlerin iyi olması, bu grup için 
görece öneme sahip kriterler olarak belirlenmiştir. Bu 
grubun diğer kriterleri fazla önemsememeleri doğal 
görünmektedir. Çünkü bu grup zamanının önemli bir 
kısmını alış verişe ayıran kadınlardan oluşmamaktadır. 
Bu grubun alış veriş ihtiyacı, çevresindeki kişiler 
tarafından karşılanıyor olabilme ihtimali böyle bir 
sonucu doğrulamaktadır. Ayrıca alışverişte aktif rol 
üstlenmemelerinin mağaza özelliklerini 
önemsememelerine neden oluşturduğu düşünülebilir. 

Gençler ise, mağaza özelliklerini görece en fazla 
önemseyen grup olarak bulunmuştur. Bunun 
nedeninin, alış verişe yeterince zaman ayırmaları ve 
tüketici olarak gittikçe bilinçli hale gelmeleri olduğu 
düşünülebilir. 

Orta yaşlı kadınların gençlere göre, mağaza seçim 
kriterlerini değerlendirmeleri önemli bir farklılık 
göstermese de bazı kriterler bu grup tarafından 
diğerlerine göre özellikle daha önemli bulunmaktadır. 
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Bunlar ise, müşteri servislerinin olması, otopark 
olanağının bulunması (bu grubun kendine ait 
otomobilinin olmasından dolayı) ve çeşitli ödeme 
seçenekleri ile elde ettikleri ödeme kolaylıklarıdır. 

İsletmelerin yoğun rekabet koşulları altında pazar 
paylarını koruyabilmeleri veya attırabilmeleri için 
hedef aldığı tüketici gruplarının profilini, söz konusu 
tüketicilerin arzu ve ihtiyaçları yanında satın alma 
davranışları hakkında da bilgi elde ederek, pazarlama 
stratejilerini bu yönde geliştirmesi gerekmektedir. Bu 
çalışmada, Van ilinde tüketim faaliyetlerine katılan üç 
kuşak kadının alışveriş davranışları ve mağaza 
seçimini etkileyen faktörleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, kadın tüketicilerin 
satın alma davranışlarına göre pazarlama politika ve 
stratejilerini belirlemede, önemli ipuçları vermektedir. 
Bu bulgular, yeni yatırım yapmayı planlayan 
işletmeler açısından da önemli bir pazar bilgisi 
özelliği taşımakta olup bu bulguların pazarda faaliyet 
gösteren işletmelere yol gösterici olması 
beklenmektedir.   

Bu çalışma kolayda örnekleme yöntemi ile Van ilinde 
ikamet eden kadınların alışveriş davranışlarına yönelik 
sonuçları içermektedir. Bu nedenle bu bulguların tüm 
kadınları kapsayacağı söylenemez. Elde edilen 
bulguların yaygınlaştırılabilmesi ve 
genelleştirilebilmesi için farklı bölge ve illerde çok 
sayıda örneklemi içine alacak şekilde kapsamlı 
çalışmaların yapılması gereklidir. 
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ÇEVRE BİLİNCİNE SAHİP OLANLARLA OLMAYANLARI YAŞAM TARZI 
AYIRMAKTA MIDIR? 
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Özet: Son zamanlarda, küresel ısınma, buzulların ısınması, iklim değişiklikleri gibi pek çok nedenden ötürü, 
toplumda bir çevre bilinçlilik gelişmeye başlamıştır. Bu durum, zaman içinde, toplumdaki bireylerin tüketim 
davranışlarına da yansımaya başlamıştır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, çevre bilincine sahip olan tüketiciler ile 
olmayan tüketicileri yaşam tarzı değişkenlerinin ayırıp ayırmadığını belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için, 
çeşitli soru envanterlerinden yararlanılarak bir anket formu geliştirilmiş ve elde edilen verilerin analiz edilmesinde, 
ayırma(diskriminant) analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçların ışığında, yaşam tarzı değişkenlerinin çevre 
bilincine sahip olanlarla olmayanları ayırdığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşam Tarzı, Çevreci Pazarlama, Çevre Bilinçlilik, Çevreci Tüketici, Ayırma(Diskriminant) 
Analizi 

 

DO LIFE STYLE VARIABLES SEPARATE ENVIRONMENTALLY CONSCIOUSNESS 
CONSUMERS FROM CONSUMERS WHO ARE NOT ENVIRONMENTALLY 

CONSCIOUSNESS? 
Abstract: Especially, at last times, climatic changes, drought, melting of glaciers that caused by global warming, 
many civil society organizations, local institutions have been strived society about environmental consciousness. 
Consumers have been influenced by this situation and they behave environmentally consciousness. Hence, this study 
intended to find that the life style variables separated or not separated environmentally consciousness consumers 
from consumers who are not environmentally consciousness. To assume the purpose of the study, a survey improved 
to take advantages of other some studies. Discriminant analysis used to solve the problems of study. In the respect of 
findings, it can be said that lifestyle variables separated environmentally consciousness consumers from consumers 
who are not environmentally consciousness. 

Key Words: Life Style, Environmental Marketing, Environmentally consciousness, Environmental Consumer, 
Discriminant Analysis 

 

1. Çevreci Pazarlama    

1980’li yıllardan itibaren, çevreci örgütlerin, akademik 
çevrelerin ve rekabetçi baskılar ile toplumda bir 
çevrecilik bilinci gelişmeye başlamıştır. Özellikle de, 
son zamanlarda, küresel ısınmanın yarattığı iklim 
değişiklilikleri ile pek çok sivil toplum örgütü, yerel 
kurumlar toplumu bilinçlendirme çabalarına girmiştir. 
Yaşanan bu gelişmelerin bir sonucu olarak da, 
işletmeler bilinçli tüketici grupları ile karşı karşıya 
kalmışlardır. Böylece, çevre sorumluluğu geliştirmeye 
başlamışlardır.  

Toplumda yaşanan bu gelişme, pazarlama literatürüne 
çevreci pazarlama kavramını kazandırmıştır. Göreceli 
bir yapıya sahip olduğu için çevreci pazarlamanın 

tanımını yapmanın zor olduğu ve yapılan bu tanımın 
zaman içinde yaşanılan değişikliklere uyum sağlaması 
gerektiği ifade edilmekte ve bu durum, ilk icat edildiği 
zaman mükemmel olarak nitelendirilen ancak daha 
sonraları çevreye zarar veren tehlikeli maddeler 
içerdiği anlaşılan kloro-floro ile örneklendirilmektedir 
(Uydacı, 2002: 82). Gerçekten de, literatüre 
bakıldığında, çevreci pazarlama ile ilgili bir tanım 
birliği olmadığı görülmektedir. Çevreci pazarlama ile 
ilgili olarak yapılan tanımlamaların bir kısmına 
aşağıda yer verilmiştir: 

Bir tanıma göre, çevreci pazarlama, işletmelerin 
çevreye zarar vermeden ürünlerini üretmesi, 
tutundurması, fiyatlandırması ve dağıtması için 
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gösterdikleri çaba olarak tanımlanmaktadır (Pride And 
Ferrel, 1993’den akt. Vlosky et al., 1999: 122-136). 

Bir başka tanıma göre, çevreci pazarlama, insan 
ihtiyaçlarını tatmin etmeye yarayan bütün faaliyetlerin 
doğal çevreye minimum zarar verecek şekilde 
gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Polonsky, 
1994). 

Amerika Pazarlama Derneği’nin yapmış olduğu 
tanıma göre de, çevreci pazarlama, kirlilik üzerine 
pazarlama çalışmaları, enerji tüketimi ve tükenebilir 
kaynakların tüketiminin olumlu ve olumsuz yanlarını 
inceleyen bilim dalıdır (Uydacı, 2002: 82). 

Yapılan tanımlamaların sayısını arttırmak mümkündür 
(Gülsoy, 1999: 225; Oxford, 2002’den akt. 
Çabukoğlu, 2003: 42; Donato, 2005: 3). Sonuçta nasıl 
tanımlanırsa tanımlansın, çevreci pazarlamanın da 
temelinde insan ihtiyaçlarının karşılanması 
yatmaktadır. Çevreci pazarlamada, işletmeler, sosyal 
sorumluluk anlayışı içinde, insanların yaşadıkları 
doğal çevreye zarar vermeden, tüketici tatminine 
yönelik olan pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirler. 

İşletmeler, çok çeşitli nedenlerle çevreci pazarlamaya 
yönelmektedirler. Bu nedenlerin neler olduğu 
aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1. İşletmeler, amaçlarını gerçekleştirmek için 
çevreci pazarlamayı fırsat olarak 
algılamaktadırlar(Keller, 1987 akt. Polonsky, 
1994). 

2. İşletmeler, çevresel pazarlamanın daha çok 
sosyal sorumluluk taşıyan bir davranış 
olduğunu düşünmektedirler (Davis, 1992; 
Keller, 1987’den akt. Polonsky, 1994; 
Shearer, 1990; Freeman And Liedtka, 1991; 
McIntosh, 1990). 

3. Hükümetler, işletmeleri daha sorumlu 
olmaları için zorlamaktadırlar. 

4. Rakiplerin çevresel pazarlama faaliyetleri, 
işletmelerin çevresel pazarlama faaliyetlerini 
gerçekleştirmeleri doğrultusunda baskı 
uygulamaktadır (Naag, 1990’dan akt. 
Polonsky, 1994). 

5. Çevresel atıkların yarattığı maliyetlerin 
çokluğu işletmelerin davranışlarını 
değiştirmeye zorlamaktadır (Azzone And 
Manzini, 1994). 

İşletmeler hangi nedenle, çevreci pazarlamaya 
yönelinirse yönelinsinler, artık, daha bilinçli tüketici 
grupları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu yüzden, 
işletmeler faaliyetlerini değişen tüketici tercihleri 
doğrultusunda gerçekleştirmelidirler. Bu bağlamda, 
çevreci tüketici davranışlarının bilinmesi önemlidir. 
Bu nedenle yapılmış pek çok araştırma mevcuttur. 
Çevreci pazarlama ile ilgili olarak yapılan araştırmalar 
aşağıda özetlenmiştir: 

Çevresel pazarlama ile ilgili olarak yapılan 
araştırmaların bir kısmı, çevresel ilgi/ çevresel tutum/ 
çevreci ürüne daha çok ödemeye razı olma/ çevresel 

ürün satın alma ile demografik faktörler/ yaşam tarzı 
faktörleri arasında bir ilişki olup olmadığını 
belirlemeye çalışmışlardır (Kasarjian, 1971: 61-65; 
Anderson And Cunningham, 1972: 23-31; Tognacci et 
al., 1972: 73-86; Kinnear et al., 1974: 20-24; Webster, 
1975: 188-196; Broker, 1976: 107-112; Arbuthnot, 
1977: 217-232; Murphy; 1978: 61-66; Van Liere and 
Dunlap, 1981: 181-197; Leonard-Barton, 1981: 243-
252; Aaker And Bogazzi, 1982: 85-94; Samdahl and 
Robertson, 1989: 57-81; Hume et al., 1989: 3-5; 
Schwartz And Miller, 1991: 26-35; Hine And Gifford, 
1991: 36-42; Weiner and Doescher, 1991: 38-47; 
Hounshell And Ligget, 1993: 28-30; Stern et al., 1993: 
332-348; Shamdasani et al., 1993: 488-493; 
MacDonald And Hara, 1994: 332-348; Zimmer et al., 
1994: 63-74; Roberts, 1995: 97-117; Roberts, 1996: 
217-232; Roberts And Bacon, 1997: 79-89; Newell 
And Green, 1997: 53-69; Wright and Klÿn, 1998: 42-
60; Straughan and Roberts, 1999: 558-575; Antil, 
1978’den akt. Straughan and Roberts, 1999: 558-575; 
Kalafatis et al., 1999: 441-460; Anderson et al., 
1974’den akt. Straughan and Roberts, 1999: 558-575; 
Roper, 1990’dan akt Straughan and Roberts, 1999: 
558-575; Roper, 1992’den akt. Straughan and Roberts, 
1999: 558-575; McEvoy, 1972’den akt Smith, 2001: 
314-334; Smith, 2001: 314-334; Laroche, Bergeron 
and Barbaro- Forleo,, 2001: 523-521; Rowlands et al., 
2003: 36-48; Diamantopoulos, 2003: 465-480; Ay ve 
Ecevit, 2005: 258-263; D’souza et al., 2007: 317-376).     

Çevreci pazarlamaya az da olsa bir katkı sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, çevre 
bilincine sahip tüketicileri çevre bilincine sahip 
olmayan tüketicilerden ayıran yaşam tarzı 
değişkenlerinin neler olduğunu belirlemek ve bu 
değişkenlerin önem derecelerini belirlemektir.  

Araştırmada şu sorulara cevap aranacaktır: 

1. Ekonomiye bakış, çevre bilincine sahip tüketicileri 
çevre bilincine sahip olmayan tüketicilerden ayırmada 
etkili bir faktör müdür? 

2. Spora duyulan ilgi, çevre bilincine sahip tüketicileri 
çevre bilincine sahip olmayan tüketicilerden ayırmada 
etkili bir faktör müdür? 

3. Toplumsal olaylarla ilgilenme, çevre bilincine sahip 
tüketicileri çevre bilincine sahip olmayan 
tüketicilerden ayırmada etkili bir faktör müdür? 

4. Televizyon izlemekten hoşlanma, çevre bilincine 
sahip tüketicileri çevre bilincine sahip olmayan 
tüketicilerden ayırmada etkili bir faktör müdür? 

5. Sanatsal faaliyetlere ilgi, çevre bilincine sahip 
tüketicileri çevre bilincine sahip olmayan 
tüketicilerden ayırmada etkili bir faktör müdür? 

6. Yeniliklere bakış, çevre bilincine sahip tüketicileri 
çevre bilincine sahip olmayan tüketicilerden ayırmada 
etkili bir faktör müdür? 

7. Aile ile vakit geçirmekten hoşlanma, çevre bilincine 
sahip tüketicileri çevre bilincine sahip olmayan 
tüketicilerden ayırmada etkili bir faktör müdür? 
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8. Dışarıda vakit geçirmekten hoşlanma, çevre 
bilincine sahip tüketicileri çevre bilincine sahip 
olmayan tüketicilerden ayırmada etkili bir faktör 
müdür? 

2. Çevresel Bilinçli Tüketici Davranışı 

Araştırmanın bağımlı değişkeni olan çevresel bilinçli 
tüketici davranışı, son otuz yıldır, ürünlerin üretim 
süreçlerinin yol açtığı çevresel tehlike, çevreciliğin 
önemli bir unsur olarak belirmesine yol açmıştır 
(Kalafatis et al., 1999: 441-460). Zaman içinde daha 
fazla bilinçlenmiş ve sorumluluk üstlenmeye 
başlamışlardır. 1980’lerin sonunda tüketiciler artık 
kendilerini çevreci olarak tanımlamaya başlamışlardır 
(Fisher, 1990: 108-112; Cross, 1990: 40-46). Bu 
bağlamda, çevreci tüketici, insan sağlığına zarar 
vereni üretiminde çevreye zarar veren maddeler 
kullanılan, üretim sürecinde çok ve gereksiz enerji 
kullanılan, çevresel atık oluşumuna yol açan, 
hayvanlara zarar veren ve diğer ülke insanlarına zarar 
veren ürünlerden kaçınan tüketiciler olarak tanımlanır 
(Elkington, 1994: 93). Kısaca, çevreci pazarlama, 
çevresel zararları içermeyen ürünleri satın almayı 

tercih eden tüketici grubudur ve çevresel bilinçli 
olarak hareket ederler. 

Çevresel bilinçli tüketici, diğer deyişle çevreci 
tüketicilerle ilgili olarak yapılan araştırmaların sayısı 
zamanla artış göstermiştir. Araştırmalar daha çok 
çevreci pazarlama/ davranış ile demografik faktörler 
ve/ veya yaşam tarzı faktörleri arasında ilişki olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılmışlardır ( Daha 
önce bu araştırmaların hangileri olduğundan 
bahsedildiği için, burada tekrar değinilmemiştir (ss. 4-
5). 

3. Yaşam Tarzı 

Yaşam tarzı, insanların zamanlarını ve enerjilerini 
nasıl harcadıklarını(aktiviteler), çevrelerinde nelere 
önem verdiklerini(ilgiler) ve etraflarındaki dünya ve 
kişiler hakkında neler düşündüklerini (düşünceler) 
belirten yaşam biçimidir (Berkowitz vd., 1997: 163). 
Diğer bir deyişle, yaşam tarzı, kişilerin, ilgilerinden, 
aktivitelerinden ve düşüncelerinden oluşan bir yaşam 
biçimidir. Yaşam tarzı öğeleri Tablo 1’de 
özetlenmiştir (Plummer, 1971: 34). 

 

Tablo 1.Yaşam Tarzı Öğeleri 

AKTİVİTELER İLGİLER DÜŞÜNCELER DEMOGRAFİKLER 
İş 

Hobiler 
Sosyal Olaylar 

Tatil 
Eğlence 

Kulüp Üyeliği 
Toplum 
Alışveriş 

Spor 

Aile 
İş 

Toplum 
Eğlence 
Moda 

Yemek 
Medya 
Başarı 

Kendileri 
Sosyal Yayınlar 

Politika 
İş 

Ekonomi 
Eğitim 
Ürünler 
Gelecek  
Kültür 

Yaş 
Eğitim 
Meslek 

Aile Büyüklüğü 
İkamet Edilen Yer 

Geodemografi 
Ülke Büyüklüğü  

Yaşam Eğrisi 

 

Yaşam tarzının ölçülmesi için çeşitli ölçekler 
geliştirilmiştir. Bu ölçeklerin neler olduğu aşağıda 
özetlenmiştir.   

1. VALS(Values and Lifestyles) 

2. PRIZM 

3. Cluster Plus 

4. Rokeach Value Survey 

5. LOV(List of Values) 

6. Global Scan (Psychographics, 1994: 60 – 62; 
International Marketing Research, 1992: 48–
50) 

7. Bireysel Ölçümler(çeşitli pazarlama 
danışmanlık kuruluşları ve akademisyenler) 

Pazarlamada, pazarı bölümlendirmede, ürün/ markayı 
konumlandırmada, tutundurma kampanyaları 
geliştirmede, ürün niteliklerini daha iyi tanımlamada, 
tüm bir pazarlama stratejisi geliştirmede(Assael, 1984: 
259; Schiffman and Kanuk, 1987: 151; Solomon, 
1996: 586) kullanılan yaşam tarzı ile ilgili olarak 
yapılmış çeşitli araştırmalar mevcuttur. Yaşam tarzı ile 

ilgili olarak yapılmış araştırmalar aşağıda 
özetlenmiştir: 

Yaşam tarzı ile ilgili yapılan araştırmaların bir kısmı, 
farklı yaşam tarzına sahip tüketicilerin farklı ürün/ 
markaları tercih edip etmedikleri ile ilgili iken(Tigert, 
1971: 223-227; Villani, 1975: 432-439; Kinnear ve 
Taylor, 1976: 422-425; Burnet ve Palmer; 1986: 453-
467; Demby, 1994: 26-30; Boedeker, 1995: 17-27; 
Silverbeg ve Backman, 1996: 19-28; Cileli ve Tezel, 
1998: 219-222; Ağırlar, 1999; Cileli, 2002: 297-306; 
Fırat, 2006; Roy ve Goswami, 2007: 269-277), diğer 
bir kısmı da yaşam tarzının pazar bölümlendirmesinde 
kullanılıp kullanılamayacağı(Lesser ve Hughes, 1986: 
18-27; Küçükemiroğlu, 1997: 470-487; Todd vd., 
1998: 30-47; Gonzàlez ve Bello, 2002: 51-85; Orth 
vd., 2004: 97-108; ; Ceylan ve Yılmaz, 2004: 275-
292; Kumar ve Sarkar, 2008: 204-226) ile ilgilidir. 

4. Çevresel Bilinçli Tüketici Davranışları ve Yaşam 
Tarzı Üzerine Yapılmış Araştırmalara Genel Bakış 

Çevreci pazarlama ile ilgili olarak yapılan 
araştırmaların, çevreci ürün satın alma, çevresel ilgi ile 
demografik değişkenler ve yaşam tarzı değişkenleri 
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arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla 
yapılmış araştırmalardır. Yapılan araştırmaların 
sonuçları aşağıda özetlenmiştir.  

Yaşam tarzı değişkenleriyle ilgili olarak yapılmış 
araştırmaların sayısı azdır. Yaşam tarzı 
değişkenlerinden, politik görüş, çevreye ilgi, 
tüketicinin çevre algılaması gibi değişkenler 
araştırmalara konu olmuştur. Politik görüş üzerine 
yapılan araştırmalar, özellikle liberal görüşe sahip 
tüketicilerin daha çevreci davrandıklarıdır(Hine And 
Gifford, 1991: 36-42; Roberts, 1996: 217-232).    

Tüketici etkinliliği ve çevresel ilgi ile ilgili olarak 
yapılmış araştırmaların bir kısmı, çevresel ilgi ve 
tüketici etkililiği arasında ilişki olduğu(Webster, 1975: 
188-196; Van Liere And Dunlop, 1981: 181-197; 
Samdahl, Robetson, 1989: 57-81; Weiner And 
Doescher, 1991: 38-47; Antil, 1978’den akt. 
Straughand And Roberts, 1999: 558-575; Straughand 
And Roberts, 1999: 558-575; Rowlands et al., 2003: 
36-48; Ay ve Ecevit, 2005: 258-263; Fraj ve Martinez; 
2006: 133-144) sonucuna varmışlardır. 

5. Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırmanın bağımlı değişkeni olan çevre bilinçli 
tüketiciyi tespit etmek amacıyla tek bir ölçek 
kullanılmıştır. Bu ölçek, Straughan and Roberts (1999: 
572-573) çevresel bilinçli tüketici davranış ölçeğidir. 
Ölçekte 30 soru yer almaktadır. Bu 30 soru 
incelenerek Türk tüketicilere uyumlaştırılmış ve bazı 
çevreci uygulamalar Türkiye’de olmadığından soru 
sayısı 25’e indirilmiştir. Çevresel bilinçli tüketiciyi 
belirlemek amacıyla oluşturulan 25 soruluk ölçekte 
yer alan tüm yargılar 5’li Likert ölçeği tipinde 
hazırlanmıştır.  

Araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturan yaşam 
tarzı değişkenlerini (ekonomiye bakış, spora duyulan 
ilgi, toplumsal olaylarla ilgilenme, televizyon 
izlemekten hoşlanma, yeniliklere bakış, sanatsal 
faaliyetlere ilgi, aile ile vakit geçirmekten hoşlanma 
ve dışarıda vakit geçirmekten hoşlanma)  ölçmek 
amacıyla oluşturulan sorular çeşitli kaynaklar dikkate 
alınarak derlenmiştir (Burns ve Harrison, 1979: 34; 
Lesser ve Hughes, 1986: 26-27; Sarıkaya ve 
Sütütemiz, 2004: 221-229). Değişkenlere ait sorular, 
küçük bir grup üzerinde uygulandıktan sonra 
güvenirlilik analizleri yapılmış ve gerekli 
düzenlemeler yapıldıktan sonra ana çalışma için 
kullanılmışlardır. Yaşam tarzı değişkenlerini ölçmek 
amacıyla kullanılan ifadelerde 5’li Likert ölçeği 
kullanılmıştır.  

Yapılan Güvenilirlilik Analizi sonucunda ortaya çıkan 
güvenilirlilik katsayıları Tablo 2’de gösterilmektedir.  

Örneklemin Oluşturulması ve Verilerin 
Toplanması 

Araştırmada örneklem çevresi olarak Değirmendere, 
Yahya Kaptan ve Saraybahçe Kolordu yakınları 
alınmıştır. Bu bölgelerin örneklem çevresi olarak ele 
alınmasının nedeni, çevre bilincinin bu bölgelerde 
daha doğru ölçülebileceği varsayımıdır.        

Oluşturulan 70 soruluk anket formu, yüz yüze anket 
yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Toplam 200 adet 
cevaplayıcı ile görüşülmüştür. Araştırmada kullanılan 
nihai örneklem hacmi, 200 tüketiciden oluşmaktadır.  

Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın amacına ulaşmak için oluşturulan 
problemleri çözmek için geliştirilen hipotezler şu 
şekildedir: 

H11: Ekonomiye bakış, çevre bilincine sahip 
tüketicileri çevre bilincine sahip olmayan 
tüketicilerden ayırmada etkili bir faktördür. 

H12: Spora duyulan ilgi, çevre bilincine sahip 
tüketicileri çevre bilincine sahip olmayan 
tüketicilerden ayırmada etkili bir faktördür. 

H13: Toplumsal olaylarla ilgilenme, çevre bilincine 
sahip tüketicileri çevre bilincine sahip olmayan 
tüketicilerden ayırmada etkili bir faktördür. 

H14: Televizyon izlemekten hoşlanma, çevre bilincine 
sahip tüketicileri çevre bilincine sahip olmayan 
tüketicilerden ayırmada etkili bir faktördür. 

H15: Sanatsal faaliyetlere ilgi, çevre bilincine sahip 
tüketicileri çevre bilincine sahip olmayan 
tüketicilerden ayırmada etkili bir faktördür. 

H16: Yeniliklere bakış, çevre bilincine sahip 
tüketicileri çevre bilincine sahip olmayan 
tüketicilerden ayırmada etkili bir faktördür. 

H17: Aile ile vakit geçirmekten hoşlanma, çevre 
bilincine sahip tüketicileri çevre bilincine sahip 
olmayan tüketicilerden ayırmada etkili bir faktördür. 

H18: Dışarıda vakit geçirmekten hoşlanma, çevre 
bilincine sahip tüketicileri çevre bilincine sahip 
olmayan tüketicilerden ayırmada etkili bir faktördür. 

Araştırmanın modeli Şekil 1.1.de açıklandığı gibidir:  

Araştırma ile ilgili olarak oluşturulan hipotezlerin test 
edilmesinde ayırma (diskriminant) analizi 
kullanılacaktır. Hipotezlerin test edilmesinde ayırma 
analizinin kullanılmasının nedeni iki ya da daha çok 
grubu birbirinden ayıran özellikleri önem sırasına göre 
X2 test istatistiği yerine tercih edilmiştir. Bir diğer 
nedeni de, ayırma analizinin non – parametrik 
tekniklere uygulanabilmesidir (Nakip; 2003: 461).    

4. Analiz ve Bulgular 

Çevre bilincine sahip tüketicileri, çevre bilincine sahip 
olmayan tüketicilerden ayıran yaşam tarzı 
değişkenlerinin neler olduğunu ve bu değişkenlerin 
önem sırasını belirlemek amacıyla yapılan ayırma 
analizi sonucu elde edilen değerler Tablo 2’de 
özetlenmektedir.  

Bu değerler, oluşturulan modelin geçerli olduğunu, 
diğer bir deyişle, sonuçlar üzerinde yorum ve tahmin 
yapılabileceğini göstermektedir. Çevre bilinçli 
tüketicileri, çevre bilinçli olmayan tüketicilere ait 
standartlaştırılmış ayırma fonksiyonu katsayıları Tablo 
3‘te gösterilmektedir. 
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Şekil 1.1. Araştırmanın Modeli 

 

 

Tablo 2. Ayırma Analizi Özet Sonuçları 

Fonksiyon Wilks'   Lambda Ki-Kare Serbestlik Derecesi Anlamlılık

1 ,734 60,111 8 ,000 

 

Tablo 3. Standartlaştırılmış Ayırma Fonksiyonu Katsayıları 

 Fonksiyon 1 Grup Ort.Anlamlılığı 
Ekonomiye bakış - 0, 214 0, 148 
Spora duyulan ilgi 0, 188 0, 122 
Toplumsal olaylarla ilgilenm. 0, 635 0, 000 
TV izlemekten hoşlanma - 0, 513 0, 014 
Sanatsal faal. ilgilenme 0, 593 0, 066 
Yeniliklere bakış 0, 163 0, 000 
Aile ile vak. geçr.hoşlanma 0, 978 0, 001 
Dışarıda vakt.geçr.hoşlanma 0, 928  0, 227  

 

Standartlaştırılmış ayırma fonksiyonu, iki grubu 
birbirinden ayıran en güçlü değişken ile en zayıf 
değişkeni göstermesi açısından önemlidir. Ancak, 
değişkenleri ayırma güçlerine göre güçlüden zayıfa 

doğru nasıl sıralandığını görmek ve açıklama gücü 
olan ve olmayan değişkenlerin hangileri olduğunu 
belirlemek amacıyla matris yapısına da bakılmalıdır 
(Tablo 4). 

 

Tablo 4. Matris Yapısı 

 Fonksiyon Önem Sırası 
Toplumsal olaylarla ilgilenm. 0, 497 I 
Sanatsal faal. ilgilenme 0, 480 II 
Aile ile vak. geçr.hoşlanma 0, 404 III 
TV izlemekten hoşlanma - 0, 294 ---- 
Yeniliklere bakış 0, 218 ---- 
Spora duyulan ilgi - 0, 183 ---- 
Ekonomiye bakış - 0, 171 ---- 
Dışarıda vakt.geçr.hoşlanma 0, 143 ---- 
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Matris yapısında, açıklama gücü % 30’un altında olan 
değişkenler geçersiz sayılmaktadır. Tablo 4’te 
görüldüğü üzere, iki grubu birbirinden en iyi ayıran 
değişkenler sırası ile toplumsal olaylarla ilgilenme, 
sanatsal faaliyetler ve aile vakit geçirmekten 
hoşlanmadır. Diğer değişkenler, % 30’un altında 
olduğu için, iki grubu ayırmada diğerlerinden daha az 
etkiye sahiptiler. 

Ayırma analizi sonucunda, ortaya çıkan önemli 
çıktılardan biri de standartlaştırılmamış kanonik 
ayırma fonksiyonu korelasyon katsayıları tablosudur. 

Bu tablo ile regresyon denklemi gibi ayırma denklemi 
elde edilir. Araştırmada ortaya çıkan ayırma denklemi 
aşağıda gösterildiği gibidir: 

Ŷ = - 3.597 – 0.238X1 + 0.204 X2 + 0.796 X3 – 0.806 
X4 + 0.998 X5 + 0.925 X6 + 0.369 X7 – 1.0218 X8 

Analiz sonucu elde edilen çıktılardan bir diğeri olan 
sınıflandırma sonuçları Tablo 5’te gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 5. Sınıflandırma Sonuçları 

  Tahmini Gruplar  
 Gruplar 1 2 Toplam 

Gerçek 1 75 20 95 
 2 30 75 105 

Oran 1 78,9 21,1 100 
 2 28,6 72,4 100 

Doğru Sınıflandırma Oran =( 75 + 75 ) / 200 = % 75  
Maksimim Şans Kriteri = 105/ 200 = % 52,5 
Oransal Şans Kriteri = ( 95/ 200 )2 + ( 105/ 200)2 = % 50, 125 

 

İki gruptaki gözlem sayısı birbirinden farklı olduğu 
için, maksimum şans kriteri ve oransal şans kriteri 
hesaplanır. Her iki oranın da, doğru sınıflandırma 
oranından büyük olması istenir. Sınıflandırma 
sonuçları tablosuna bakıldığında (Tablo 5), her iki 
kriterin de, doğru sınıflandırma oranından büyük 
olduğu görülmektedir. Böylece, sonuçların geçerli 
olduğu söylenebilmektedir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada, kolayda örnekleme yöntemi 
kullanıldığından, araştırma sonuçlarının 
genelleştirilmesi mümkün değildir. Genelleştirme 
yapılabilmesi için basit tesadüfi örnekleme yöntemi 
kullanılabilmelidir. Ancak, yine de elde edilen veriler 
ışığında bir takım yorumlamalar yapılabilir.  

Çevre bilincine sahip tüketicileri çevre bilincine sahip 
olamayan tüketicilerden ayıran yaşam tarzı 
değişkenlerini belirlemek amacıyla yapılan bu ön 
araştırmada, yaşam tarzı değişkenlerinin iki grubu 
ayırmada nispeten etkili olduğu sonucuna varılmıştır.   

Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan veriler 
ışığında, çevre bilincine sahip olanların, çevre 
bilincine sahip olmayanlardan daha fazla toplumsal 
olaylarla ilgilendiği, sinema, resim gibi sanatsal 
faaliyetlere karşı ilgili olduğu, aileleri ile vakit 
geçirmekten hoşlandıkları söylenebilir.  

Elde edinilen sonuçlara dayanılarak, çevreci 
pazarlama alanında faaliyet gösterecek işletmelerin 
ürünlerini pazarda konumlandırırken yaşam tarzı 
değişkenlerini dikkate alabilir. Çevreci ürün satın alan 
tüketiciler için oluşturulacak pazar bölümlerinin 
belirlenmesinde yaşam tarzı değişkenlerinden 
yararlanabilir.  

Elde edilen verilerin genelleştirilebilmesi için 
örneklemin basit tesadüfi örnekleme yöntemi 
kullanılmalıdır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi 
kullanılarak elde edilen verilerin ışığında, işletmeler/ 
diğer araştırmacılar kendi gereksinimlerine uygun soru 
envanterleri kullanarak çarpıcı sonuçlara ulaşabilirler. 
Aynı zamanda, analiz sonucunda elde edilen bilgilerin 
tamamlayıcılığı, analizin daha fazla örnekle ve farklı/ 
daha fazla değişkenle yapılmasına bağlıdır.  
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Özet:“Kompulsif Satın Alma” ilk olarak 1915’ de Kreaplin tarafından oniomani (satın alma manisi) olarak 
tanımlanmıştır. Bugün ise literatürde kompulsif satın almaya farklı isimlerde rastlanmaktadır. Kompulsif alışveriş, 
kontrolsüz satın alma, bağımlı satın alma, bağımlı tüketim, alışveriş çılgınlığı, aşırı satın alma bunlardan yalnızca 
birkaçıdır. Kompulsif satın alma, çoğunlukla ihtiyaç duyulmayan ürünleri karşı konulamaz, kontrol edilemez ve 
tekrarlayan bir şekilde satın alma dürtüsüdür. Tüketicilerin alışveriş odaklı borç miktarındaki artışı, sosyal 
bilimcileri bu artışın nedenlerini irdelemeye yönlendirmiştir. Bu araştırmanın amacı, kompulsif satın alma davranışı 
ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi irdelemek ve kompulsif satın alma davranışı ile benlik saygısı 
arasındaki olası ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma sırasında Mersin ve Adana ilinde yaşayan 600 yetişkin tüketici 
denekten veri toplanmıştır. Verilerin analizinde betimleyici ve yordayıcı istatistiklerden yararlanılmış, analiz 
sırasında SPSS-13 paket programı kullanılmıştır. Analiz bulguları kompulsif satın alma ile bazı demografik 
değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu ortaya koymuştur.  

Anahtar kelimeler: kompulsif satın alma, tüketici davranışı   

 

SOME SOCIO-PSYCHOLOGICAL, DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF 
COMPULSIVE CUSTOMERS 

 

Abstract: Compulsive buying is initially defined as oniomania by Kreaplin in 1915. Recently, compulsive buying 
has been defined in literature in various ways such as compulsive shopping, impulsive buying, addictive buying, 
addictive consumption, shopaholism and excessive buying. Compulsive buying is an uncontrollable, irresistible and 
repetitive drive of buying of goods not necessarily needed. The fact that debt owed by consumers have risen 
dramatically directed social scientists to investigate the motives of this acceleration. The aim of this study is to 
analyze the relationship between compulsive buying behavior and demographic variables and to emphasize the 
possible relationship between self esteem and compulsive buying. Data were gathered from 600 adult consumer 
subjects who live in Mersin and Adana. During the data analysis SPSS-13 program package, descriptive and 
inferential statistics were used. Results show that there are significant relationships between compulsive buying and 
some demographical variables.  

Key words: compulsive buying, consumer behavior     

 

Giriş 

Kompulsif  satın alma yaklaşık bir yüzyıl önce ilk kez 
Kreaplin tarafından tanımlanmıştır (Mitchell vd.,  
2006). Bugün ise kompulsif satın alma davranışına 
farklı isimlerde rastlayabiliriz; kompusif alışveriş, 
kontrolsüz satın alma, bağımlı satın alma, alışveriş 
çılgınlığı (shopaholism), aşırı satın alma. Bu satın 
alma davranışının farklı isimlendirilmesinin çeşitli 
nedenleri vardır. Örneğin ‘kompulsif’ satın alma ve 
‘kontrolsüz’ satın alma, davranıştaki kontrol 
yokluğuna vurgu yaparken, Ditmar vd., (2000)’ nin 

kullanmayı tercih ettiği ‘aşırı (excessive)’ satın alma 
ise; davranışın kademeli olarak sıradan (normal 
miktarlarda) alışverişten uç miktarlarda satın almaya 
doğru bir seyir izlemesinden kaynaklanmaktadır (Lee 
vd., 2004). Kompulsif satın alma son yıllarda çok 
fazla disiplinin ilgi alanına girmiştir. Son 10 yılda 
özellikle tüketici davranışını inceleyen araştırma 
alanları, tüketicilerin hızla artan borçlarına dikkat 
çekerek bu hızlı artışın nedenlerini bulmaya 
odaklanmışlardır. Örneğin Amerika Birleşik 
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Devletleri’nde bu artış, 1950’den 1985’e kadar 
%10.5’den % 23.9’a yükselmiştir (Faber vd., 1988). 

Tüketici araştırmalarında kompulsif alışverişin 
uygulamalı olarak incelenmesi eş zamanlı olarak 
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, 
İngiltere ve Belçika’da 90’lı yıllarda başlamıştır. 
Araştırmaların odak noktası ise kompulsif satın alma 
ile ilgili psikolojik değişkenleri araştırmak olmuştur 
(Neuner vd.,  2005). 

Tüketici davranışları literatüründe kompulsif satın 
alma ilk olarak; olumsuz yaşam olaylarına ya da 
kişiye sıkıntı veren duygu durumlara bir tepki olarak 
verilen ve bu durumu etkili bir şekilde telafi eden, 
kronik, tekrarlayan bir harcama şekli olarak 
tanımlanmıştır (Faber vd., 1992). Faber vd., (1988) 
kompulsif satın almayı, kendi içinde aşırı, dürtüsel 
tüketme eğilimi olan bireylerin yaşamlarında belirgin 
olarak bozulmaya neden olan, tüketim davranışının 
uygunsuz bir türü olarak tanımlar. Holmstorm’a göre 
ise kompulsif satın alma, anksiyete için çabuk 
çözümdür  (Aktaran, D’Astous vd.,  1988). 

Sosyal bilim araştırmaları, bireyleri birer kompulsif 
tüketici olmaya iten nedenleri iki önemli faktör altında 
toplarlar: Çevresel ve kültürel faktörler ile psikolojik 
faktörler. Bu çevresel faktörlerden biri de kuşkusuz 
medyadır. Televizyonun kişiler üzerindeki etkilerini 
araştıran bir takım araştırmacı televizyon 
müptelalarının, gerçek dünyanın televizyondaki 
yaşamlara benzer olduğuna inandıklarını ortaya 
koymuştur. Televizyon programları, reklâmlar ve 
dizilerde karakterlerin sundukları servet, giydikleri 
kıyafetler, sahip oldukları nesneler izleyici tarafından 
bulundukları konum ve gördükleri ilgi ile otomatik 
olarak eşleştirilmekte ve bu durum her geçen gün 
geçtikçe güçlenmektedir. Bu süreç, sahip olunan 
eşyaların birer statü göstergesi olduğu inancını 
tüketicilerin zihninde yapılandırarak onların  ‘ statü 
kazanmak istiyorsan satın al’ gibi mesajlar karşısında 
yenilmelerine neden olmaktadır. Özellikle de düşük 
benlik saygısına sahip, sosyal etkilenirlik düzeyleri 
yüksek olan bireyleri ‘‘değerli olmak için satın 
almalıyım’’ inancına yöneltmektedir. Üstelik bu yanlış 
algı, diğerlerinin kendisinden çok daha fazla ‘şeye’ 
sahip olduğu inancından dolayı kronik bir mutsuzlukla 
sonuçlanmaktadır. Bu sosyal karşılaştırma kişileri 
diğerlerinin sahip olduklarını satın almaya teşvik 
edebilir ve bütçelerinin çok üstünde harcamalar 
yapmalarına neden olabilir (O’Guinn vd., 1988). 

Kompulsif satın alma genellikle bir dürtü bozukluğu 
olarak ele alınır ve nedeni kişinin dürtülerine karşı 
koymadaki yetersizliği olarak açıklanabilir. Rook ve 
Hoch (1985), dürtüsel alışveriş yapanlar ile 
yapmayanları ayırmak için 5 bileşeni olan bir model 
geliştirmişlerdir: 

1. Eyleme geçmek için ani ve spontan bir istek 

2. Dengesiz (disequilibrium) psikolojik durum 

3. Düşüncelerin içindeki savaşı anlatan psikolojik 
karmaşanın başlangıcı  

4. Ürünün niteliklerini rasyonel değerlendirmenin 
düşüşü 

5. Davranışın olası sonuçlarını inkar  

Rook’un 133 üniversite öğrencisiyle bu modeli temel 
alarak yaptığı çalışmada satın alma dürtülerinin; 
gerçekten spontan yani aniden gelişen, kişiyi ele 
geçiren, zamanını alan ve oldukça şiddetli dürtüler 
oldukları bulunmuştur ( Hanley vd.,  1992). 

Kompulsif satın alma davranışının incelendiği 
araştırmaların çoğunda;  kompulsif satın alma ile 
düşük benlik saygısı arasında negatif bir ilişki vardır 
(Eliot, 1994, D’Astous, 1990; Shoham vd., 2003; 
Faber vd., 1988; Hanley vd.,  1992). Tüketicilerle 
birebir görüşmelerden elde edilen veriler bu bulguyu 
destekler görünmektedir: 

‘Ben genelde kendime güvenmem ve bu eksikliğimi 
tamamlamak, güzel görünmek (self-image) için bir 
şeyler almaya ihtiyaç duyarım’ 

‘İstemiyor olmama rağmen çocuklarımı, evliliğimi, 
her şeyimi bir takım nesneler uğruna riske 
atıyorum…..böyle davrandığım için kendimi çok kötü 
ve suçlu hissediyorum. Keşke alışveriş yapmamam 
için ellerime elektrik şoku verseler’ (Eliot, 1994). 

Ancak düşük benlik saygısı olan bireyler mi 
kompulsif satın alma sergiler yoksa bu davranış 
sonucunda bireyin içine düştüğü kötü durumlar mı 
(kredi kartı borçları, boşanmalar gibi) benlik 
saygısının düşmesine neden olur bu açık olmamakla 
birlikte, araştırmalardan elde edilen korelatif bilgiler 
aradaki ilişkiyi doğrular. Alışverişin öncelikli 
işlevlerinden biri de literatürde  ‘repair mood’ diye 
tanımlanan, bize kendimizi iyi hissettirmesi, bozuk 
olan moralimizi onarmasıdır üstelik bazen intihara 
eğilimli bireylerin yaşamla mücadele etmesine yardım 
eder. Bireylerle görüşmelerden elde edilen veriler, 
kişilerin başlarından geçen kötü yaşam deneyimlerinin 
onları birer kompulsif tüketici olmaya teşvik ettiğini 
bize gösterir. Büyük bir olasılıkla bireyler başlarından 
geçen kötü yaşam deneyimleri sonucu, kendilerine 
olan güvenlerini kaybederler ve bu durumda onlarda 
duygusal bir çöküş yaratır ve ‘ruhlarını’ tamir etme 
için bu yolu seçerler. Bireylerin bu konu ile ilgili 
söylemleri şöyledir: 

‘2 yıldır ciddi bir rahatsızlıkla mücadele ediyorum ve 
hastaneden çıktığım zamanlarda alışveriş yaparak bir 
süreliğine de olsa problemlerimden uzak duruyorum’ 

‘10 yıl önce babam öldüğünde tekrar depresyona 
girdim, 6 ay işten uzak kaldım ve bir şeyler satın 
almak kısa süreliğine de olsa bana kendimi iyi 
hissettirdi.’ (Eliot, 1994). 

Kompulsif satın alma ve cinsiyet arasındaki ilişki 
yapılan birçok araştırmada aynı şekilde 
sonuçlanmıştır: Kadınlar erkeklere oranla birer 
kompulsif tüketicidir. Araştırma bulgularında 
kadınların neden kompulsif tüketme davranışını 
erkeklerden daha fazla gösterdiğine dair ortaya atılan 
görüşlerin bir kısmı toplumsal rollere atıfta bulunur. 
Alışverişin kadınların hayatında sosyalleşme 
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sürecinde önemli bir faktör olduğunun üzerinde 
durulur ve toplumsal olarak da genel anlamda alışveriş 
‘‘ kadın işi ’’ olarak görülür (Eliot, 1994). 

Kadınlar alışverişi, benlik imgelerini iyileştirmenin ve 
kendilerini ifade etmenin bir yolu olarak görürler. 
Çünkü toplum onların dış görünüşlerine çok fazla 
önem verir. Araştırmacılar bu işlevsel olmayan 
tüketim davranışı ile kadın olma arasındaki ilişkiye 
dikkat çekerken aynı zamanda kompulsif tüketimi 
başlatan dinamiklerin kadınların karakteristik 
özellikleri olmadığının da üstünde dururlar. Kompulsif 
tüketimin kadınlarda erkeklere oranla daha fazla 
görülmesinin, kültürel normlardan ve toplumsal 
rollerden kaynaklandığını savunurlar. Faber ve 
O’Guinn (1992) kompulsif tüketimin sadece 
kadınlarda görülmediğin altını çizerken, Ditmar ve 
Drury (2000) ise kadınlık ve erkeklik rolleri değiştiği 
takdirde, bu tüketim davranışının erkelerde daha fazla 
görüleceğine inanırlar (Lee vd.,   2004). 

Bu araştırmanın amacı kompulsif satın alma 
davranışını; cinsiyet, kadın olma, medya (reklâmlar), 
moda gibi değişkenler bağlamında inceleyerek; bu 
satın alma davranışının benlik saygısı ile ilişkisini 
ortaya koymaktır. Türkiye’ de bu satın alma davranışı 
üzerine yapılan araştırmaların eksikliği sosyal 
bilimcileri yabancı literatüre bağımlı kılmaktadır. Bu 
nedenle her geçen gün çok çeşitli disiplinleri 
ilgilendiren bir konu haline gelen kompulsif satın 
alma davranışını inceleyen araştırmalara ihtiyaç 
vardır. 

Yöntem 

Araştırma Örneği 

Çalışmanın araştırma örneğini Mersin, Tarsus ve 
Adana ‘da yaşayan bireyler oluşturmuştur. Çalışmaya 
toplam 600 kişi katılmıştır. Veriler alışveriş 
merkezi/marketi önünde rastgele olarak seçilen 
bireylerden gönüllülük esasına dayanılarak 
toplanmıştır (Hair vd., 2006; Howell, 1982; Knoke 
vd.,. 1994; Karasar, 1994; Roscoe, 1975; Walker vd.,  
1969.) 

Veri Toplama Araçları  

Kompulsif Satın Alma Ölçeği: Gilles Valence, Alain 
d’Astous ve Louis Fortier tarafından 1988 yılında 
geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe formunun güvenirliği 
.77 olarak bulunmuştur ve 12 maddeden oluşmaktadır 
(Aydoğdu, 2006) Ölçeğin maddeleri düz cümle 
şeklindedir. Ters puanlanan madde yoktur. Ölçek 
likert tipi ölçek modeli şeklinde uygulanmıştır. 
Ölçeğin maddeleri; Kesinlikle Katılmıyorum=1, 
Katılmıyorum=2, Kararsızım=3, Katılıyorum=4, 
Kesinlikle Katılıyorum=5 şeklinde puanlanır. Ölçek 3 
alt boyuttan oluşmaktadır. 1, 2, 9,10 ve 11 numaralı 
maddeler ‘harcama eğilimi’ boyutunu, 3, 4, 5 ve 8 
numaralı maddeler  ‘dürtüsel davranma’ boyutunu ve 
6, 7 ve 12 numaralı maddeler ‘satın alma sonrası 
duyulan suçluluk’ boyutunu oluşturmaktadır. Ölçekten 
alınan puanların yükselmesi kompulsif tüketmeye olan 
eğilimin arttığını gösterir. 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği: 1985’de 
Rosenberg tarafından geliştirilen, ülkemizde geçerlik 
ve güvenirlik çalışması Çuhadaroğlu (1986) tarafından 
yapılan bu ölçek 63 madde ve 12 alt ölçekten 
oluşmaktadır. Bu alt ölçekler içinde on maddeden 
oluşan birinci alt ölçek benlik saygısını ölçer. Ölçeğin 
test-tekrar test güvenirliği. 89, geçerliği ise .71’dir. 
Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması Tuğrul 
(1994) tarafından da yapılmış ve bireylerle yapılan 
görüşmelerin sonuçlarıyla ölçek arasındaki 
korelasyonun .71 olduğu belirtilmiştir. Ölçekten 
alınan puanlar 0-6 puan arasında değişmektedir. 0-1 
puan yüksek, 2-4 puan orta, 5-6 puan düşük benlik 
saygısını göstermektedir. 

Katılımcılara bu ölçeklerin yanı sıra yaş, cinsiyet, 
eğitim durumu, medeni durum, reklamlardan etkilenip 
etkilenmedikleri, modayı takip edip etmedikleri, aylık 
gelir, aylık kredi kartı borcu, genelde satın aldığı ürün 
kategorisi, alışverişe çıkmadan önce liste yapıp 
yapmadığı, ürünü satın almaya ne zaman karar 
verdiği, ailede herhangi bir psikolojik sorunun 
bulunup bulunmadığı sorulmuştur. 

Verilerin Analizi Ve Bulgular 

Veriler SPSS 13 (Field, 2005) kullanılarak analiz 
edilmiştir. Analizler non-parametrik bir istatistik 
teknik olan  (kikare) ile yapılmıştır (Hair vd.,  
2006; Howell, 1982; Knoke vd., 1994; Roscoe, 1975; 
Walker vd., 1969.)  Araştırmaya katılan bireylerin 
demografik bilgileri tablo 1’de verilmiştir.  

Cinsiyet bazında bireylerin kompulsif satın alma 
ölçeğinden aldıkları puanların ki-kare testi ile 
karşılaştırılması sonucunda kompulsif satın alma 
davranışında cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılaşma olduğu saptanmıştır ( =6,946; sd=2; 
p=<.05). Aynı şekilde bireylere yöneltilen ‘Modayı 
takip eder misiniz?’ sorusuna da kadınların % 
93,7’sinin ‘Evet’ cevabını verirken, erkeklerin sadece 
% 21,3’ünün ‘Evet’ demesi, kadınların kompulsif 
tüketmeye erkeklere göre biraz daha fazla eğilimli 
olduğunu göstermektedir  (Tablo 2). Çünkü kadınlara 
en çok satın aldıkları ürün kategorisi sorulduğunda 
300 kişinin 256’sı ‘Kıyafet’ yanıtını vermiştir. Bu 
bağlamda da kadınların büyük bir çoğunluğunun 
modayı takip ettiği yönünde yanıt vermesi şaşırtıcı 
değildir. Ayrıca modayı takip etme davranışı da 
cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
( =0,729; p=<.01).  

Literatüründe üstünde durduğu gibi toplumun, 
medyanın ve ‘diğerlerinin’ kadının dış görünüşüne 
böylesine değer vermesi kadınları, benlik imgelerini 
iyileştirmenin veya benlik saygılarını arttırmanın bir 
yolu olarak kıyafet almaya yani modayı takip etmeye 
yani kompulsif birer tüketici olma yolunda ilerlemeye 
teşvik etmektedir. Bireylere yöneltilen ‘Reklâmlardan 
etkilenir misiniz?’ sorusuna da önceki bulgularla 
tutarlı yanıtlar alınmıştır. Kadınların sadece %3’ü 
‘Hayır’ yanıtı verirken, erkeklerin %50,7’si ‘Hayır’  
demiştir (Tablo3). Ki kare testi sonuçları da 
reklâmlardan etkilenen bireylerle etkilemeyenler 
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arasındaki farklılaşmayı istatistiksel açıdan anlamlı 
bulmuştur ( =0,538; p=<.01). 

Tablo1: Demografik değişkenler 

Cinsiyet Sayı % 
Kadın 300 50 
Erkek 300 50 
Medeni Durum   
Evli 495 82,5 
Bekâr 64 10,7 
Dul 13 2,2 
Boşanmış 28 4,7 
Öğrenim   
Okuryazar değil 13 2,2 
Okuryazar 20 3,3 
İlkokul 72 12,0 
Ortaokul 96 16,0 
Lise 369 61,5 
Üniversite 30 5,0 
Ortalama Aylık Gelir (YTL)  S 
Kadın 483.50 220.07 
Erkek 869.00 188.94 
Alışverişe Ayrılan Ortalama 
Aylık Miktar (YTL) 

  

Kadın 198.17 59.30 
Erkek 248.17 62.59 

 

Kompulsif satın alma ile benlik saygısı arasındaki 
ilişkiye bakıldığında ise sonuçlar beklendiği üzere 
önceki araştırma sonuçları ile tutarlı bulunmuştur 

( =83,389; sd=4; p=<.01). Kompulsif satın alma 
davranışı arttıkça benlik saygısı düşmektedir. Ancak 
önceden de üstünde durulduğu gibi benlik saygısının 
düşmesi mi bireyi kompulsif satın almalara 
yöneltmekte yoksa kompulsif satın alımlar sonucu 
bireyin yaşadığı maddi güçlükler, aile problemleri 
hatta boşanmalar mı bireyin benlik saygısını 
düşürmekte bu ilişki net olmamakla birlikte kompulsif 
satın alma ölçeğinden yüksek puan alan bireylerin 
benlik saygısı ölçeğinden de yüksek puan aldıkları 
gözlenmiştir (benlik saygısından alınan yüksek 
puanlar düşük benlik saygısına işaret etmektedir). 
Araştırma sonuçlarında dikkati çeken bir diğer bulgu 
ise bireylere yöneltilen   ‘Ailenizin herhangi bir 
üyesinde aşırı sinirlilik, depresyon veya aşırı alkol 
kullanımı gibi durumlar var mı’ sorusu ile kompulsif 
satın alma ölçeğinden alınan puanlar arasında 
istatistiksel açıdan bulunan anlamlı ilişkidir ( = 
8,533; sd=2; p=<.05). Bireylerin en yakınlarının 
başlarından geçen olumsuz yaşam deneyimleri veya 
içinde bulundukları psikolojik durum kendilerine olan 
saygılarını zedeleyebilmektedir. Böyle durumlarda her 
bireyin kendine özgü kullandığı savunma 
mekanizmaları yani sorunla başa çıkmada kullandığı 
bir takım yöntemler söz konusudur. Literatürde 
kompulsif satın almanın ‘repair mood’ diye 
tanımlanan bir işlevi olduğuna dikkati çekmiştik. Elde 
edilen bulgularla tutarlı olarak en yakın çevresinde bir 
takım psikolojik problemlerin var olduğunu ifade eden 
bireyler ile etmeyen bireylerin kompulsif satın alma 
ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir 
ilişkinin olması beklenen bir sonuçtur. 

 

Tablo2: Modayı takip eder misiniz sorusuna bireylerin verdiği yanıtlar 

Toplam Kadın Erkek  
Moda Sayı % Sayı % Sayı % 
Evet 346 57,7 281 93.7 65 21.7 
Hayır 254 42,3 19 6.3 235 78.3 

 

Tablo 3: Reklâmlardan etkilenir misiniz sorusuna bireylerin verdiği yanıtlar 

Toplam Kadın Erkek  
Moda Sayı % Sayı % Sayı % 
Evet 439 73,2 291 97.0 148 49.3 
Hayır 161 26,8 9 3.0 152 50.7 

 

Kompulsif satın alma davranışında önemli olan bir 
diğer nokta da bireyin satın alma davranışını plansız 
bir şekilde gerçekleştirmesi ve dürtüsel hareket 
ederek, herhangi bir ürünü satın almaya o anda karar 
vermesidir. Bu bilgilerden yola çıkarak bireylere 
‘Alışverişe çıkmadan önce liste yapar mısınız?’ 
sorusunu yönelttiğimizde; kompulsif satın alma 
ölçeğinden yüksek puan alan önemli bir çoğunluğun 
alışveriş listesi yapmadığını bulunmuştur. İstatistiksel 
anlamda da kompulsif satın alma ölçeğinden alınan 
puanlar arasında liste yapanlar ile yapmayanlar 
arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir. ( =19,742; 

sd=2; p=<.01). Eğer katılımcılar alışveriş listesi 
yapmadıklarını dile getiriyorlar ise herhangi bir ürünü 
almaya ne zaman ve nasıl karar vermektedirler? Bu 
noktadan yola çıkarak hazırlanan ve bireylere 
yöneltilen ‘Ürünü satın almaya ne zaman karar 
verirsiniz?’sorusunun yanıtları değerlendirildiğinde;  
kompulsif satın alma ölçeğinden düşük puan alan 
bireylerin ürünü satın almaya alışverişe çıkmadan 
önce, kompulsif satın alma ölçeğinden yüksek puan 
alan bireylerin ise alışveriş anında ürünü satın almaya 
karar verdikleri bulunmuştur ( =158,641; sd=2; 
p=<.01). Bu sonuç bireylerin plansız bir şekilde 
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alışveriş yaptıklarını ve dürtüsel olarak yani aniden 
karar verdiklerini gösterir. 

Tartışma  

Bu çalışmanın amacı; kompulsif satın alma davranışı 
ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi incelemek ve 
kompulsif satın alma eğilimi gösteren bireyler ile 
göstermeyenlerin; modayı takip edip/etmeme, 
reklâmlardan etkilenip/etkilenmeme, alışveriş öncesi 
plan yapıp/yapmama gibi durumlarda farklılaşıp 
farklılaşmadığını ortaya koymaktır. 

Bu araştırmada bulgularda belirtildiği gibi kompulsif 
satın alma eğilimi gösteren bireylerin benlik 
saygılarının düşük olduğu gözlenmiştir. Bu bulgu 
Eliot (1994), D’Astous  (1990), Shoham vd., (2003), 
Faber vd., (1988), Hanley vd., (1992)’ nin bulgularıyla 
tutarlıdır. Sonuçlarda da sözü edildiği gibi düşük 
benlik saygısının mı kompulsif tüketmeye olan eğilimi 
arttırdığı yoksa kompulsif tüketmenin olası 
sonuçlarının mı bireyin benlik saygısının düşmesine 
neden olduğu önceki çalışmalarda olduğu gibi bu 
çalışmada da net değildir. Bunun için daha detaylı ve 
neden-sonuç ilişkisinin araştırıldığı çalışmalara ihtiyaç 
vardır. Bunların yanı sıra kompulsif satın alma 
davranışının kadınlarda daha fazla görüldüğü, 
kompulsif tüketicilerin modayı diğer tüketicilerden 
daha fazla takip ettikleri, reklâmlardan daha fazla 
etkilendikleri, plansız bir şekilde alışverişe çıktıkları 
ve bununla paralel olarak da ürün satın alırken aniden 
karar verdikleri bulgulanmıştır. 

Tauber, insanların alışveriş yapmalarının nedenlerini 
araştırdığı çalışmasında; bireyleri alışveriş için motive 
eden kişisel ve sosyal faktörlerin olduğunu 
bulgulanmıştır. Bu faktörler; duyusal uyaranlar 
(sensory stimulation), fiziksel aktivite (physical 
activity), kendini memnun etme (self-gratification) ve 
eğlence (diversion) gibi faktörlerdir (aktaran 
D’Astous, 1990). Tüketiciler çeşitli sebeplerle 
harekete geçirilen içsel dürtülerin vücutta yaratmış 
olduğu fizyolojik veya psikolojik gerginliklerin 
azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yardımcı 
olacak şeyleri yani ihtiyaç duyulan şeyleri satın alma 
yoluyla karşılamaya çalışmaktadırlar. Ancak 
kompulsif tüketiciler için durum farklıdır. Çünkü 
kompulsif tüketme eğilimi olan bireylerin satın alma 
davranışları ihtiyaç duyulan nesnelere yönelik 
değildir. Cobb ve Hoyer’a göre bu bağlamda 
tüketiciler kısmen planlı ve plansız olmak üzere 
sınıflandırılabilirler. Araştırma sonuçları ise alışverişe 
plan yapmadan gidenlerin (örneğin alışveriş listesi 
yapmak gibi) plan yapanlara oranla daha fazla 
kompulsif tüketme eğiliminde olduğunu vurgular. 
Shoham ve Brencic (2003) alışveriş listesi 
hazırlamakla dürtüsel alışveriş yapma davranışı 
arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Bu araştırmada 
da kompulsif satın alma ölçeğinden yüksek puan alan 
bireylerin alışveriş listesi yapmadıkları bulgulanmıştır. 

Tüketicilerin alışveriş yaptıkları sırada duygu 
durumlarındaki değişimler incelendiğinde genel 
tüketici popülasyonunda hakim olan duygunun genel 
olarak ‘kendini heyecanlı, iyi hissetme’ şeklinde 

olduğu bulgulanırken, kompulsif tüketiciler alışveriş 
sonrasında çok daha fazla sıklıkta depresif (suçluluk 
gibi) duygudurum tanımlamışlardır (Eliot, 1994). Bu 
durum yukarıda belirtilen plansız olmayla ilişkili 
olabilir. Çünkü Rook ve Hoch (1985)’ un beş bileşenli 
modelinde de sözü edildiği gibi, kompulsif tüketme 
eğilimi olan bireylerin ürünlerin niteliklerini 
değerlendirmede kullandıkları rasyonel düşünme 
yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Yani bireyler 
herhangi bir ürün almada rasyonel kararlar verme 
yetilerini kaybetmektedir. Bunun yanı sıra zaten 
eyleme geçmek için ani kararlar vermekte, çünkü satın 
almak için çok güçlü istek duymaktadırlar. Tüm bu 
bileşenler bir arada düşünüldüğünde tüketicilerin 
alışveriş sonrasında pişmanlık duymaları, kendilerini 
kötü hissetmeleri anlaşılabilir bir durum haline 
gelmektedir. Biz bu araştırmada tüketicilerin alışveriş 
öncesinde ve sonrasında hissettikleri duygu 
durumlarını araştırmadık. Alışveriş 
merkezlerinin/marketlerinin önünde veri toplamaya 
çalıştığımızdan, katılımcıların sınırlı vakitleri ve ne 
hissettiklerini ifşa etmek istememeleri buna engel 
olmuştur. 

Kompulsif tüketicilerin reklâmlardan daha fazla 
etkileniyor olması da medyanın insanlar üzerindeki 
etkisini bir kez daha kanıtlamıştır. Medya sahip 
olunan nesnelerin niteliğini, kalitesini, adedini birer 
statü göstergesi olarak tüketicilerin zihninde 
yapılandırmakta ve bunu reklamlar, diziler, tv 
programları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 
Tüketiciler nesneleri satın alırken aslında içini değil 
‘dışını’ satın alır gelmeye başlamışlardır. Scherhon 
(1990)’a göre ise modern toplumlarda tüketim, 
gereksinim duyulan ve yaşamımızı devam 
ettirebilmemiz için bize destek sağlayan ürünleri satın 
almaktan ziyade, o ürünlerin sembolik anlamlarını 
satın almak olarak algılanmaya başlamıştır. Artık satın 
alınan ürünlerin yaşamda evrensel olarak kültürel 
sembolik anlamları vardır. Wallendorf vd., (1988)’a 
göre bu ürünler gücü, statüyü, kimlik oluşturmayı, 
kendini ifade etmeyi, toplumsallaşmayı sembolize 
eden ürünle olabilmektedir. Bu evrensel sembollerin 
de ötesinde Cushman (1990) bizlerin bir ‘boş kimlik’ 
(empty self) çağında yaşadığımızı, modern 
toplumlarda insanların ‘boş’ olan kimliklerini 
yapılandırmak için satın alma eyleminde 
bulunduklarını çünkü varlıklarını ancak bu şekilde 
hissettiklerini vurgular. Post-modernizimde tüketim 
sosyal dünyanın yapılandırılmasında rol oynayan ana 
öğedir ve bu bağlamda tüketicilerin ürünlerden ziyade 
onların ifade ettikleri soyut kavramlara sahip olabilme 
adına alışveriş yaptıkları düşünülür (Eliot, 1994). 
Bunların yanı sıra kompulsif tüketicilerin para 
politikaları incelendiğinde; parayı statü ve gücün birer 
göstergesi olarak harcamaya ihtiyaç duydukları, 
paranın iyi bir problem çözücü olduğunu düşündükleri 
saptanmıştır (Hanley vd.,  1992). Araştırmada moda 
değişkeni bağlamında bulgulananlar da modern 
toplumlardaki tüketim anlayışıyla açıklanabilir. 
İnsanlar modayı takip ederek, ünlü modacıların pahalı 
kreasyonlarını satın alarak nesnelere başka anlamlar 
yüklüyor olabilirler. Giydikleri kıyafetleri, bir statü 
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göstergesi olarak algılayıp ihtiyaçları oldukları için 
değil güç kazanmak için satın alıyor olmaları mümkün 
olabilir. Ayrıca bu şekilde harcamalar yaparak benlik 
saygılarındaki eksikliği telafi etmeye çalışıyor gibi 
görünmektedirler. 

Çalışmanın geneli incelendiğinde, tüketicilere tüketim 
davranışlarına dair farkındalık kazandırma bağlamında 
oldukça aydınlatıcı olduğu düşünülmektedir. Çünkü 
görüldüğü üzere bu tüketim davranışı birçok 
değişkenle ilişkilidir. Örneğin alışveriş listesi 
hazırlama; yaşamlarında ani kararlar veren bireylerin 
alışveriş sırasında kısmen de olsa kontrolü 
sağlamalarına yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra 
ürünlerin pazara sunulması bağlamında kadınların 
kompulsif tüketmeye daha fazla eğilimli oldukları göz 
önüne alınarak, kadınlara özel ürün çeşidinin fazla 
olması satın alımı arttırabilir. Aynı şekilde medya 
aracılığı ile ve iyi pazarlama teknikleri kullanılarak 
sunulan ürünler, kontrol dışı tüketmeye eğilimi olan 
bireylerin harcamalarında artışa neden olabilir. Çünkü 
reklamlarla sunulan ürünlerin verdiği mesaj bu satın 
alım tarzını sergileyen bireyler için önemlidir. Çünkü 
sonuçlarda da bulgulandığı gibi bu bireyler benlik 
saygıları düşük bireylerdir. O zaman, örneğin 
reklamlarda verilen mesaj eğer bireylerin ürünü aldığı 
takdirde diğerlerinden farklı görüneceği veya beğeni 
kazanacağı yönünde olduğunda bu durum tüketicileri 
kontrol dışı tüketim sergilemeye teşvik edebilir. Bu 
noktadan hareketle satış danışmanlarına, kontrol dışı 
satın alma eğilimi olan bireylere nasıl davranılacağına 
dair verilecek eğitimler satın alım miktarlarını önemli 
ölçüde arttırabilir.  

Kreaplin 1915 yılında kompulsif satın almayı tedavi 
gerektiren bir durum olarak sınıflandırmıştır. 
Günümüz koşullarında bu tüketim tarzını 
değerlendirdiğimizde, çok fazla miktarlarda borca 
neden olduğu, aile problemleri ve bir takım ruhsal 
sorunları beraberinde getirdiği göz önüne alınırsa, 
psikologların insanları birer kompulsif tüketici olmaya 
iten dinamikleri bulup değiştirilmesi veya ortadan 
kaldırmak amaçlı çalışmalar yapması gerekebilir. Bu 
çalışma bize bir takım davranışların kompulsif tüketici 
olmayı kısmen de olsa engelleme ihtimalinin 
olduğunu göstermektedir; alışveriş listesi yapmak gibi. 
Bu konuda kuşkusuz görev sadece psikologlara değil 
ama aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren çocuğun 
psiko-sosyal gelişiminde en önemli rolü üstlenen 
aileye de düşmektedir. 
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Özet: Günümüz pazarlarında yaşanan hızlı gelişme ve artan rekabet nedeniyle perakendeciler pazar paylarını 
artırmak ve korumak için sürekli olarak yeni stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Bu stratejilerden bir tanesi de 
perakendeci markalı ürün sunmaktır. Perakendeciler çoğunlukla kendi markalı ürünlerini nispeten düşük fiyatlı ve 
fiyata göre kalite düzeyinde (özellikle gıda ve bakkaliye perakendeci ürünleri) konumlandırmışlardır. Bunun doğal 
sonucu olarak da tüketicilerin perakendeci markalı ürünleri ekonomik ve rasyonel fayda beklentilerini tatmin etmek 
amacı ile aldıkları belirlenmiştir. Ancak tüketici davranışı literatürüne göre tüketicinin yaptığı alımları sadece 
hedonik veya rasyonel fayda beklentisi içinde yaptığını söylemek mümkün değildir. Tüketici, hedonik fayda 
beklentisi ile aldığı ürünlerden rasyonel fayda; rasyonel fayda için alınan ürünlerde de hedonik fayda beklentisine 
girmektedir. Bu çalışmada tüketicilerin genellikle rasyonel fayda beklentisi ile satın aldığı perakendeci markalı 
ürünlerden hedonik fayda beklentisi içerisinde olup olmadıkları ve bu fayda beklentilerinin memnuniyet ve bağlılık 
üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. 

Araştırmanın ana kütlesini Erzurum şehir merkezindeki mevcut süpermarketlerden alışveriş yapan 18 yaş üzerindeki 
tüketicileri oluşturmuştur. 385 kişiye yüzyüze anket uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre perakendeci 
markalı ürün alan tüketicilerin rasyonel ve hedonik fayda beklentileri memnuniyetleri üzerinde etkilidir. 
Memnuniyet düzeyinin ise marka ve mağazaya yönelik bağlılık ve ağızdan ağza iletişim üzerinde etkili olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışı, Hedonik Fayda, Rasyonel Fayda, Tüketici Memnuniyeti, Bağlılık, Ağızdan 
ağıza iletişim 

 

THE ROLE OF UTILITARIAN AND HEDONIC BENEFIT ON BRAND LOYALTY-THE 
RESEARCH ON RETAIL STORE BRANDS 

Abstract: Today, retailers must develop new strategies because of rapid improving and increasing competition to 
enhance and preserve their market share. One of these strategies is to present retailing branded products. Retailers 
mostly positioned their own branded products as relatively low price and quality relative to price. As result of this, it 
is thought that consumers bought retailing branded products to satisfy their rational benefit expectations. But 
according to consumer behavior literature it isn’t possible to say that consumer buys products only in hedonic or 
utility expectation. Consumer expects utility benefit in products that she/he bought with hedonic benefit expectation; 
hedonic benefit in products that she/he bought with utility benefit expectation. In this study, it was aimed to 
investigate hedonic and utility benefit of retailing branded products that consumers bought for rational benefit and 
these benefit expectations’ effect on satisfaction and loyalty.  

The population of the study involves consumers that are 18 and above years old and do shopping from supermarkets 
in city centre of Erzurum. Questionnaire was conducted to 385 people. According to results consumers’ hedonic and 
utility benefit that buys retailing branded product effect on their satisfaction. It was determined that satisfaction level 
effect on loyalty and worth of mouth.  

Key Words: Consumer Behavior, Consumer Benefit, Consumer Hedonic Benefit, Utility Benefit, Loyalty, Word of 
mouth 
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I. GİRİŞ 

Günümüz pazarlarında tüketicilerin tercih edebileceği 
ürün ve marka alternatiflerinin çok fazla sayıda olması 
işletmeler açısından rekabeti güç ve çetin kılmaktadır. 
Bu rekabetçi ortam içerisinde perakendeciler, 
rakiplerine göre bir adım önde yer almak için kıyasıya 
mücadele etmektedirler. Bu sebepten dolayı dünyada 
ve ülkemizde özellikle son yıllarda perakendecilerin 
kendi markalı ürünlerini geliştirme çabası içerisinde 
oldukları gözlenmektedir (Abend, 2000: 37; Corstjens 
ve Lal, 2000:283; Ailawadi, 2000:299). 

Perakendecilerin kendilerine ait olan ve sadece kendi 
mağazalarında satışa sundukları, üretim hariç ürün 
hattının her bölümünde yer aldıkları, kendi marka ve 
logosunu taşıyan ürünlere perakende markalı ürünler 
denilmektedir. Bu ürünlerin pazar payları her geçen 
gün artmakta ve imalatçı markalı ürünler açısından 
güçlü bir rakip konumuna gelmektedirler. Perakendeci 
markalarının büyük bir hızla tüketici tarafından 
benimsenmesinde doğru konumlandırılmaları ve 
perakendecinin imajının büyük katkısı bulunmaktadır. 
Çoğunlukla fiyata göre kalite anlayışının 
benimsendiği perakendeci markalar rakiplere göre 
uygun fiyat politikaları ile başarılı olmuşlardır. 
Yapılan çalışmalarda da bu konumlandırma sonucu 
tüketicilerin perakendeci markalı ürünleri genellikle 
rasyonel faydalar sağlamak amacı ile tercih ettikleri ve 
düşük fiyat politikasının bu ürünlere yönelik olumlu 
tutum geliştirme ve tercih etmede önemli rol oynadığı 
belirlenmiştir (Ruth, 2001:99). 

Tüketici davranışı literatüründe tüketicinin bir ürün 
veya markadan beklediği faydalar rasyonel ve hedonik 
olarak iki başlık altında toplanmakla birlikte iki fayda 
beklentisini net olarak birbirinden ayırmanın güç 
olduğu belirtilmektedir. Nitekim tüketici faydası 
üzerine yapılan araştırmalara göre marka veya ürünleri 
rasyonel veya hedonik olarak sınıflara ayırmak her 
zaman mümkün olmamaktadır (Batra, Ahtola, 1990; 
Spangenberg ve diğerleri, 1997). Aynı zamanda 
mağaza markası kullanan tüketicilerin bu ürünlerden 
hem rasyonel hem de hedonik fayda sağladıkları 
belirlenmiştir (Ailawadi, Neslin, Gedenk, 2001). 
Buradan hareketle bu çalışmada tüketicilerin 
perakendeci markalı ürünlerden memnuniyet 
duymalarında hangi fayda beklentisinin rolünün 
olduğu belirlemek hedeflenmiştir. Araştırmalara göre 
tüketicinin bir ürün veya hizmetten tatmin olmasının 
temel göstergeleri tüketicinin o ürün veya markayı 
satın alım oranının artması ve çevresine övmesidir. 
(Dick, Basu, 1994). Bu doğrultuda tüketicilerin 
perakendeci ürünlerden duydukları memnuniyetin 
perakendeci markalı ürünlere yönelik davranışsal-
tutumsal bağlılık ve ağızdan ağza iletişime etkisi 
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde rasyonel, hedonik 
fayda, tüketici memnuniyeti, tutumsal-davranışsal 
bağlılık ve ağızdan ağza iletişimi hakkında teorik 
bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise 
Erzurum’da yaşayan tüketicilere uygulanan anket 
çalışması ve elde edilen sonuçlar yer almıştır.  

II. TEORİK ÇERÇEVE 

A. Perakendeci Markası 

Günümüzde perakendeci markalı ürünler geleneksel 
olarak ulusal markalar tarafından ele geçirilmiş olan 
pazar bölümlerinin çoğunda yaygın şekilde 
kullanılmaya başlamıştır (Chintagunta vd., 2002:124). 
Mağaza markası, özel marka veya distribütör markası 
olarak da adlandırılan perakendeci markalı ürünler, 
perakendecinin ürün geliştirip üretmeden, ürünün 
depolanmasından ve pazarlanmasına kadar tüm 
sorumluluğu üstlendiği özel markalar olup sadece 
perakendecinin satış noktalarında ve sahipliğinin 
kendisine ait olduğu kendi markasıyla satılan tüketim 
malları olarak tanımlanmaktadır (Dhar ve Hoch, 
1997:208; Fratto vd., 2006:393).  

Perakendeci markalı ürünler 19. yy. da zincir 
mağazalardaki gelişimle beraber A.B.D’de yiyecek ve 
ilaç markaları olarak ortaya çıkmıştır (Carpenter, 
2003:9). Ancak TV reklamlarının yaygınlaşmaya 
başlaması, perakendecilik sektörünün etkin hale 
gelmemesi nedeniyle ulusal markalar karşısında 
yeterli gücü kazanamamış ve 1970’li yıllara kadar 
perakendeciler için etkin bir aracı olamamıştır (Abend, 
2000:37). 1970’li yıllarında ise tüketicilerin 
bilinçlenmesi, pazarda fiyat duyarlılığının artması, 
büyük ölçekli perakendecilerin güç kazanması gibi 
nedenlerle bu markalar perakendecilerin etkin bir 
rekabet silahı haline gelmiş ve günümüze kadar da bu 
özelliğini artırarak devam ettirmiştir (Özgül, 
2006:145). Perakendeci markaların Türkiye’deki 
gelişimi ise modern perakendeciliğin başladığı 1950’li 
yıllara kadar gitmektedir. Özellikle süpermarket 
fikrinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Migros-
Türk öncülüğünde 1957 yılında başlayan perakendeci 
marka çabaları büyük ölçekli perakende zincir 
mağazacılık formatının markalaşacak büyüklükte 
olmaması, üretici sayı ve niteliğinin yeterli olmaması 
ve bu konuya yaklaşım eksiklikleri gibi nedenlerle 
uzun süre pazarda etkin bir rol oynayamamıştır. Bu 
nedenle Türkiye’de perakendeci markaları büyük 
ölçekli perakendeciler tarafından yoğun ve farklı 
stratejik amaçlara hizmet edecek şekilde kullanımı 
1990’lı yılların ikinci yarısından sonra başlamıştır 
(Aksulu, 2001:145). Dolayısı ile kavramın 
Türkiye’deki ekonomik varlığı ve perakendecilik 
sektöründeki etkinliği 10 yıllık bir süreyi 
kapsamaktadır. 

Perakendeci markaları, Amerika'da daha az dikkate 
değer bir başarı yakalamışlardır. Bununla birlikte 
perakendeci markaların gelişim trendine baktığımızda 
2002 yılı itibari ile Amerika’da süpermarketler 
arasında perakendeci markaları %16’lık bir paya 
sahipken, bu oran İngiltere’de %39, Belçika’da %27, 
Almanya’da %24’tür. 2005 yılı itibariyle özel markalı 
ürünlerin diğer markalara iyi bir alternatif olduğunu 
düşünen tüketiciler bu ürünlerin pazar paylarının 
Hollanda’da %91’e, Portekiz’de %89’a ve 
Almanya’da %88’e ulaşmasını sağlamışlardır 
(Acnielsen, 2005:2).  Gelişmiş ülkelerde evrelerini 
tamamlayan perakendeci markalı ürün stratejisi, 
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ülkemizde ise son yıllarda gelişmeye başlamıştır. 
2002’de büyüme oranı %69 iken, 2003’de %39’a 
gerilemiştir. Yıllık pazar payı 2000 yılında %1,9; 
2003 yılında küçük bir artış ile %3,6 olarak 
gerçekleşmiştir (Burdurluoglu, 2004:15). Geçmişte 
tüketiciler tarafından ulusal markaların taklidi olarak 
görülen, düşük kaliteli, düşük fiyatlı ve daha çok satın 
alma gücü düşük bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla üretilen perakendeci markalı ürünler, 
perakendecilerin ısrarı ve dağıtım kanallarında rekabet 
dengesinin perakendeciye geçmesiyle birlikte 
güçlenmiş ve günümüzde ulusal markalar ile rekabet 
edebilir seviyelere ulaşmışlardır (Oubina vd., 
2006:743; Corstjens ve Lal, 2000:282). 

Sonuç olarak günümüzde gıda, temizlik, kişisel bakım 
ve daha bir çok kategoride mevcut olan perakendeci 
markaların başarısının altında yatan gerçekleri 
araştıranlar, başarıyı öncelikle düşük fiyatlarla 
açıklamaya çalışmışlardır (De Wulf vd., 2005:223). 
Ancak ifade ettiği gibi özel markalar pazar liderinden 
daha düşük bir fiyatla pazara sürülseler dahi pazarda 
bulunabilecek en ucuz alternatifler değillerdir. 
Bunların yerine pazarda bulunabilecek en ucuz 
ürünler; “no-name”, “value” ya da “no-frills” olarak 
adlandırılan jenerik markalardır (Dick vd., 1995:17). 
Perakendeci markalara olan ilgi ve talebin artması 
sadece rasyonel değil beraberinde perakendeci markalı 
ürünlerin kalitesinin iyileşmesine ve ambalajdan 
dağıtıma kadar birçok pazarlama fonksiyonuna önem 
verilmesine sebep olmuştur (Albayrak ve Dölekoğlu, 
2006:211). 

Perakendeci markalar üzerine yapılan araştırmalar 
çoğunlukla ulusal markalar karşısında perakendeci 
markanın konumu, tercih nedenleri, hangi tüketicilerin 
bu tür ürünleri tercih ettiği konuları üzerine 
odaklanmıştır. Corstjens ve Lal (2000) yaptıkları 
çalışma ile ulusal markalara göre perakendeci 
markasının mağaza bağlılığı yaratmadaki rolünü ve 
ulusal markalara göre avantajlarını belirlemeye 
çalışmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre hem 
perakendeci hem de ulusal markayı bir arada satan 
perakendeciler için kendi markalarını kullanmak 
farklılık sağlamada önemli bir araç olmaktadır. Benzer 
şekilde perakendeci markasının mağaza bağlılığı 
yaratmada ulusal markalara göre önemli payı olduğu 
belirlenmiştir. Çünkü perakendeci ve ulusal 
markaların satış oranları incelendiğinde perakendeci 
markasının büyük bir paya sahip olduğu görülmüştür. 
Bu nedenle perakendeci markası kullanmanın 
perakendecilere hem mağaza bağlılığı sağlamada hem 
de farklılaşmada yardımcı olduğu belirlenmiştir 
(Ailawadi, Neslin, Gedenk, 2001; Ailawadi, 2001, 
s.299) 

Perakendeci markası tercih eden tüketicilerin 
demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerini 
belirlemek amacı ile yapılan çalışmalarda bu 
markaları tercih edenlerde öne çıkan demografik 
özellik olmadığı belirlenmiştir. Aksine tüketicinin 
kendini ifade etme, keşfetme, eğlence, kazanç sağlama 
gibi psikografik karakteristiklerinin bu ürünleri tercih 
etmede etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Ailawadi, 

Neslin ve Gedenk (2001) çalışmasına göre mağaza 
markası kullanan tüketicilerin hem ekonomik hem de 
hedonik fayda sağladıklarını belirlemişlerdir. 
Tüketiciler mağazanın promosyon uygulamaları ile 
kendi markalarını destekledikleri zaman tüketicinin 
elde ettiği hedonik fayda daha fazla olmaktadır. 
Aksulu’nun 2000 yılında yaptığı çalışmada 
perakendeci ve ulusal marka tercihi çamaşır 
deterjanları açısından incelenmiştir. Perakendeci 
markanın tercihinde ekonomiklik en önemli tercih 
nedeni olarak belirlenmiştir. Ayrıca demografik 
özelliklerden sadece gelir ile perakendeci marka satın 
alma arasında ilişki olduğu görülmüştür. Düşük gelir 
grubunda yer alan kişiler perakendeci markaları daha 
fazla tercih etmektedirler. Kurtuluş ve diğerleri (2000) 
yaptıkları çalışmada tüketicilerin perakendeci markalı 
ürünlere yönelik tutumlarını belirlemişlerdir. Kadınlar 
üzerine yapılan çalışmada perakendeci markalı 
temizlik, gıda ve kişisel bakım ürünlerine yönelik 
tutumları incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre 
tüketiciler perakendeci markalı ürünleri kaliteli ve 
güvenceli bulmaktadırlar. Ayrıca fiyatının düşüklüğü 
tüketici için önemli bir tercih konusudur. Çalışmada 
elde edilen bir diğer önemli sonuç ise gelir seviyesi 
yüksek kişiler perakendeci markalı ürünleri kaliteli ve 
güvenceli bulmaktadırlar. Eğitim seviyesi açısından 
bakıldığında ise eğitim düzeyi yüksek kişiler bu tür 
ürünlerde teşhir ve sunuma önem verilmediğini ve az 
promosyon yapıldığını düşünmektedirler. Carpenter 
2003 yılında yaptığı çalışmasında perakendeci markalı 
ürünlerden beklenen faydaları (hedonik-rasyonel), bu 
faydaların tüketici tatmini üzerindeki etkisini 
incelemiştir. Araştırma sonucuna göre perakendeci 
markalardan beklenen rasyonel ve hedonik fayda ile 
tatmin arasında oldukça kuvvetli ilişkiler 
bulunmaktadır. 

Araştırmalardan anlaşıldığı gibi perakendeci ürünler 
tüketici tarafından fiyata göre kaliteli ve güvenli 
ürünler olarak algılanmaktadır. Her gelir, eğitim ve 
yaş grubundan tüketiciler tarafından yapılmaktadır. 
Tüketiciler bu tür ürünlerin alışverişinden ekonomik, 
rasyonel fayda yanında hedonik anlamda faydalar da 
sağlamaktadırlar. Aşağıda rasyonel ve hedonik fayda 
hakkında bilgiler verilmiştir.  

B. Rasyonel ve Hedonik Fayda 

Tüketiciler ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için 
alışveriş yaparlar. İnsan ihtiyaçları, hayatta kalmak 
için gerekli fizyolojik ihtiyaçlardan sosyal ilişkilere 
kadar uzanmakta ve çok çeşitlilik göstermektedir. 
Tüketiciler bu ihtiyaçlarının büyük kısmını 
kullandıkları ürünler/hizmetler/markalar ile 
karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle tüketiciler 
bir üründen hem somut, hem soyut çeşitli faydalar 
beklemektedirler. Genel şekilde ifade etmek gerekirse 
tüketicinin bir üründen beklediği faydalar: ürünün ne 
olduğu, ürünün ne sunduğu ve ürünün tüketiciye ne 
hissettirdiği’dir (Carpenter, 2003, s.18). Bir başka 
ifade ile tüketicinin bir ürün veya markayı istemesinde 
etkili olan temel fayda beklentileri, faydacı ve hedonik 
olarak iki grupta toplanmaktadır. Faydacı ihtiyaçlar 
genel olarak tüketicinin rasyonel beklentiler içerisinde 
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olmasını, hedonik ihtiyaçlar ise daha çok duygularını 
tatmine yönelik ihtiyaçlarını ifade etmektedir.  Bir 
üründen hedonik fayda sağlamak alışverişin duygusal 
ve psikolojik yansımasıdır (Solomon, 2006:122).  

Tüketicinin bir üründen sağladığı rasyonel fayda; 
ürünün fonksiyonel, nesnel ve işlevsel özellikleri ile 
ilişkilidir. Tüketicinin fiyat, kalite, ambalaj, 
performans vb. ürün özelliklerinden elde ettiği 
faydalara rasyonel fayda denilmektedir (Chandon vd., 
2000:66). Bu belirleyicilerin etkisiyle alışveriş yapan 
tüketiciler haz unsurlarını dikkate almadan ekonomik 
ve faydacı düşüncelerle hareket etmektedirler (Na vd. 
2007:17). Bilgi toplama, alternatifleri değerlendirme, 
satın alma, kullanma veya ürün hakkında konuşma 
gibi birçok davranışlarında bu rasyonel beklentiler 
yönlendirici olmaktadır (Antonides ve Van 
Raaij;1998:175). Alışverişi eğlenceli bulma, heyecan 
duyma, günlük rutin faaliyetlerden bir kurtuluş olarak 
görme hedonik faydanın açığa çıkmış şeklidir. 
Hedonik fayda, rasyonel faydadan daha kişisel ve 
sübjektiftir. Ayrıca alışverişte eğlenmek ve zevk 
almak ise bu faydanın sağladığı bir sonuçtur (Childers 
vd., 2001:512). 

Tüketicinin ürünlerden beklediği faydalar üzerine 
yapılan çalışmalar çoğunlukla ürünün sunduğu 
faydaları tanımlama, tüketicinin ürün grupları ve/veya 
markalardan fayda beklentilerinde farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek üzerine yapılmıştır. 
Çalışmalarda ürünler tüketicinin rasyonel ve duygusal 
beklentiler içerisinde aldığı ürünler olarak rasyonel ve 
hedonik ürünler olarak tasnif edilmiştir. (Westbrook 
ve Black, 1985: 78). Örneğin tüketicinin duygularına 
seslenen ürünler (kıyafet, mücevher, lüks otomobiller) 
hedonik, fonksiyonellik ve performansın dikkate 
alındığı ürünler (bilgisayar, beyaz eşyalar vb.) faydacı 
ürünler olarak ifade edilmiştir (Na vd., 2007:18). 

Batra, Ahtola (1990) ve Spangenberg ve diğerleri 
(1997) ürünler ve markaları, hedonik ve faydacı olarak 
tasnif etmek için ölçek geliştirmişlerdir. Ölçeği çeşitli 
ürün ve markalar üzerinde test etmişlerdir. Araştırma 
sonuçlarına göre belirli ürün kategorilerinde ölçek 
geçerli ve güvenilir sonuçlar vermiştir. Bazı ürün 
gruplarında ise geçişken sonuçlar elde edilmiştir. 
Babin, Darden ve Griffin 1994 yılında hedonik ve 
faydacı tüketim üzerine yaptıkları kapsamlı 
çalışmalarında iki zıt ucu olarak ifade edilen hedonik 
ve faydacı beklentileri tanımlamışlardır. Bu iki faktör 
arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğunu ve 
tüketicilerin aldıkları ürünlerden beklentilerini 
ayırmanın güç olduğunu ileri sürmüşlerdir (Dhar ve 
Wertenbroch, 2000: 60). 

Voss, Spangerberg ve Grohmann (2003) ise konuyu 
marka boyutuna taşımışlar ve markaların sundukları 
faydalar açısından algılanışını incelemişlerdir. 
Araştırmacılara göre tüketiciler bazı markaları 
hedonik, bazılarını ise rasyonel fayda sağlayan marka 
olarak değerlendirmektedirler. Bunun ise markanın 
tüketici zihninde oluşturduğu imaj ve imgelerden 
kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. 

Araştırmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
bir ürün veya markayı tamamıyla rasyonel veya 
hedonik olarak sınıflara ayırmanın doğru olmayacağı 
anlaşılmaktadır. Çünkü tüketici algısı ve bakış açısı 
doğrultusunda bir ürün ile hem faydacı hem de 
hedonik beklentilerini karşılayabilmektedir (Solomon, 
2006:123).   

C. Tüketici Memnuniyeti  

Tüketici memnuniyeti, genel olarak bir ürün ya da 
hizmet ile ilgili satın alma eyleminden önceki beklenti 
(beklenen performans) ile satın alma eyleminden 
sonra yaşanan deneyimin (gerçekleşen performans) 
memnun edici olması durumudur (Vavra, 1999:48). 
Tüketicinin daha önce satın alım tecrübeleri, 
çevresinden veya pazarlama kaynaklarından edindiği 
bilgiler ürün ve marka hakkındaki tutumlarının 
oluşmasına temel teşkil eder. Eğer tüketicinin geçmiş 
deneyimleri veya topladığı bilgiler olumsuz ise 
beklentileri de düşük olacaktır. Olumlu olması 
durumunda ise beklentisi de yükselecektir. 
Tüketicilerin satın alım öncesi beklentileri ile satın 
alım sonrası performans arasında üç farklı durum 
ortaya çıkmaktadır. İlk durumda performans 
beklenilenden yüksektir ve tüketicinin tatmin düzeyi 
oldukça fazladır. İkinci durumda performans 
beklentinin altında olması durumudur. Doğal olarak 
da beklentilerine cevap alamayan tüketici tatmin 
olmaz ve bu durumda beklentilerini karşılayacak yeni 
bir ürün ve marka arayışına yönelir (Webster, 
2000:18). Son durumda ise performans ile beklenti 
eşit olur. Böyle bir durumda tüketici ürün ve hizmet 
hakkında herhangi bir tutum geliştiremez. Tatmin 
düzeyinin yüksek olması gelecek satın alımlarda 
tüketiciye yol gösterici bir deneyim kazandırır ve satın 
alımları da olumlu yönde etkiler (Zboja ve Voohees, 
2006:383). Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer 
nokta tüketici beklentilerinin ürün, hizmet ve markaya 
göre ve kişiden kişiye farklılık göstermesidir 
(Carpenter, 2003:21). Bu nedenle tüketici 
davranışlarına yönelik yapılan çalışmalarda 
memnuniyet kavramı farklı şekillerde ele alınmıştır. 
Memnuniyeti duygusal bir durum olarak 
tanımlayanların yanı sıra (Fournier ve Yao, 1997:452; 
Fournier ve Mick, 1999:7) bilişsel bir değerlendirme 
(Sividas ve Baker-Prewitt, 2000:75) süreci olduğu 
yönünde değerlendirenlerde oldukça fazladır. Ancak 
genel olarak memnuniyet duygusal, bilişsel ve 
davranışsal olmak üzere üç boyutlu bir kavram olarak 
dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu üç bileşen tutum 
kavramıyla benzerlik göstermektedir. Ürün ve hizmet 
hakkında sahip olunan bilgiler bilişsel, ürün ve 
hizmete yönelik duygusal tepkiler duygusal ve ürün ve 
hizmete yönelik tüm davranışlar ise davranışsal öğeyi 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, satın alma süreci 
boyunca oluşan duygular, bilişsel öğeler ve satın alma 
/kullanma sonrası değerlendirmeleri tüketici tatminini 
etkilemektedir (Caruana vd, 2000:133; Hu ve Jasper, 
2006:26). 

Tüketici tatmini konusunda araştırmacıların üzerinde 
durdukları en önemli nokta tatminin göstergelerinin 
neler olduğunu belirlemek olmuştur. Araştırmalar göre 
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tatmin olmuş müşteri “iyi niyet elçileri” veya 
taraftarları olarak olumlu konuşmaları ile yeni 
müşteriler kazanılmasına yardımcı olurlar. Memnun 
olmayan müşterilerin olumsuz konuşmaları bir 
propagandaya dönüşür ve tahmin edilenden daha çok 
müşteri kaybına neden olabilir (Babin vd., 2005:135). 
Yani tüketicinin ürün veya hizmetten memnun 
kalması firmaya veya ürün lehine olumlu ağızdan ağza 
iletişim kanalının kurulmasına yardımcı olmaktadır 
(Bansal vd., 2004:293). Dick ve Basu’ya göre (1994) 
ise tüketicinin tatmin olduğunun temel iki göstergesi 
bulunmaktadır. Bunlar; tüketicinin tekrarlı satın 
alımlar yapması ve çevresine ürün/hizmet/markayı 
anlatması yani ağızdan ağza iletişim kurmasıdır. 
Macintosh ve Lockshin, (1997) de perakendeci 
mağazaya bağlılık üzerinde satışçılarla olan ilişkilerin 
etkisini incelemek amaçlı yaptıkları çalışmada 
tüketicilerin tatmin duymaları halinde hem satın alma 
miktarlarının arttığı hem de çevrelerine perakendeci 
hakkında olumlu konuşmalar yapmaktadırlar. 

D. Tüketici Bağlılığı 

Literatürde bağlılığın herkes tarafından kabul edilen 
ortak bir tanımı yoktur. Yapılan çalışmalarda 
çoğunlukla bağlılık; tüketicinin tüm rakip pazarlama 
çabalarına rağmen aynı markayı satın almasıdır, 
şeklinde tanımlanmıştır (Chaudhuri ve Halbrook, 
2001:82). Ancak bu tanım marka bağlılığını sadece 
tekrarlanan satın alımlar olarak değerlendirdiği için 
yeterli bulunmamaktadır (Oliver, 1999:43). Tekrarlı 
satın alım şeklinde marka bağlılığı olan tüketiciler, 
fiyat indirimleri, kuponlar, dağıtım kanallarının 
yapısının değiştirilmesi, promosyonel etkinlikler vb. 
uygulamalar karşısında kolaylıkla markalarını 
değiştirebilmektedirler (Bandyopadhyay vd., 
2005:414). Bir başka tanımlamada marka bağlılığı; 
tekrarlı satın alımları teşvik eden, tüketicinin markaya 
yönelik güçlü inanç ve tutumları olarak ifade 
edilmiştir (Solomon, 2006:124). Marka bağlılığının bu 
özellikleri dikkate alınarak yapılan geniş kapsamlı 
tanımı ise şöyledir; tüketicinin markaya karşı olumlu 
hisler duyması, bağlı olduğu markayı diğer 
markalardan daha sık satın alması, satın almaya 
devam etmesi ve markayı daha uzun süreler 
kullanmasıdır (Odabaşı ve Barış, 2002:100). 

Marka bağlılığının tanımı ve bağlılığın ölçümünde çok 
sayıda araştırma yöntemi geliştirilmiştir (Jacoby, 
1975:484; Baldinger & Rubinson, 1997:19; 
Ehrenberg, 1997:10). Bununla birlikte marka 
bağlılığının tanımı ve ölçümü pazarın durumuna göre 
farklılık göstermiştir (Rundle-Thiele ve Bennett, 
2001:26). Araştırmalar sonucu marka bağlılığı, 
davranışsal ve tutumsal marka bağlılığı şeklinde iki 
açıdan ölçülmektedir (Back, 2001:31). Davranışsal 
marka bağlılığı, alıcının aynı markayı alma miktarı, 
yüzdesi ve sıklığı esasına dayanmaktadır (Dick ve 
Basu, 1994:100; Dekimpe vd.,1997:407; Gommans 
vd., 2001:43). Tutumsal marka bağlılığı ise tüketicinin 
markayı kabulü, farkındalığı, ilgisi, verdiği önem, 

güven duygusu, sevgi ve süreklilik vb. değişkenler ile 
ifade edilmekte ve ölçülmektedir (Park, 1996:233; 
Bowen ve Shoemaker, 1998:12; Hsu, 2000:223). Buna 
karşın davranışsal marka bağlılığı, doğrudan satışlarla 
etkilenen, satış ve karlılık vb. değerlerle ölçülebilen 
markayı tüketicinin tekrar satın alım eğilimi olan 
davranış olarak tanımlanabilir (Mellens vd., 
1996:508). Tutumsal bağlılık taahhüt derecesiyle ilgili 
bir kavramdır. Tutumsal ölçümde, bir müşteri 
işletmeden alışveriş yapmasa bile işletmeye karşı 
sadık müşteri olmaya devam edebilir (Lin ve Wang, 
2006:272). Yani işletmeye karşı duygusal bağlılığı 
devam edebilir ve işletmeyi başkalarına tavsiye 
edebilir. Mesela kendisi için uzak olan işletmeden 
alışveriş yapamayan bir kişi, işletmeye yakın olanlara 
işletmeyi tavsiye edebilir ve işletme ile ilgili olumlu 
şeyler söyleyebilir. Tüm bu durumlar tutumsal 
sadakatin varlığını göstermektedir (Bowen ve Chen, 
2001:214).  

III. MARKA BAĞLILIĞINDA HEDONİK ve 
RASYONEL FAYDANIN ROLÜ-
PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLER 
ÜZERİNE ERZURUM’DA BİR ARAŞTIRMA  

A. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 

Tüketiciler alışveriş yaparken her zaman rasyonel 
beklentiler içinde bulunmamaktadırlar. Çoğu zaman 
alışverişlerinde duygularıyla hareket etmekte ve bu 
deneyiminden haz almaya çalışmaktadırlar. 
Perakendeci markalı ürünler (özellikle bakkaliye 
ürünleri) genellikle kaliteye göre fiyatlandırma 
stratejisi ile konumlandırılmışlardır. Bu nedenle gelir 
seviyesi düşük tüketiciler tarafından, rasyonel fayda 
sağlamak amacıyla satın alındıkları belirlenmiştir. Bu 
çalışmada tüketicinin perakendeci markalı ürünleri 
tercih etmesinde rasyonel beklentiler yanında hedonik 
beklentilerinin de etkili olduğu düşüncesinden hareket 
edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacını 
perakendeci markalı ürünlere olan bağlılıkta rasyonel 
ve hedonik faydanın etkisini belirlemek oluşturmuştur. 
Bu temel amaç doğrultusunda Erzurum’da yaşayan 
tüketicilerin perakendeci markalı ürünlerden 
duydukları memnuniyet üzerinde hedonik ve rasyonel 
faydanın rolü ve bu memnuniyetin tutumsal-
davranışsal bağlılık ve ağızdan ağza iletişim 
üzerindeki rolünün belirlenmesi hedeflenmiştir.  

Araştırmanın kapsamına Erzurum’da yaşayan 18 yaş 
ve üstü tüketiciler dâhil edilmiştir. Erzurum’da 
faaliyet gösteren ve yiyecek, temizlik ve kişisel bakım 
ürünlerinde kendi markaları olan perakendeciler 
(Migros, Carrefour, Tema, Bim) kapsama alınmıştır. 
Bu nedenle araştırma Türkiye geneline ve perakendeci 
markası taşıyan diğer ürün gruplarına (giyim, ev 
gereçleri vb.) genellenemez. 

B. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın amacı doğrultusunda modeli Şekil 1’de 
gösterildiği gibi belirlenmiştir.  
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

Araştırmanın tahmin değişkenlerini rasyonel ve 
hedonik fayda, ara değişkenini müşteri memnuniyeti 
ve kriter değişkenlerini tutumsal bağlılık, davranışsal 
bağlılık ve ağızdan ağza iletişim oluşturmuştur. 
Araştırmada rasyonel ve hedonik faydanın tüketici 
memnuniyeti üzerinde olumlu etkileri olacağı ve 
müşteri memnuniyetinin de tutumsal bağlılığı olumlu 
etkileyeceği varsayılmıştır. 

C. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda 
araştırmanın hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir. 

H1: Perakendeci markalı ürünlerden sağlanan rasyonel 
fayda tüketici memnuniyetini pozitif yönde 
etkilemektedir. 

H2: Perakendeci markalı ürünlerden sağlanan hedonik 
fayda tüketici memnuniyetini pozitif yönde 
etkilemektedir. 

H3: Tüketici memnuniyeti tutumsal bağlılığı pozitif 
yönde etkilemektedir. 

H4: Tüketici memnuniyeti davranışsal bağlılığı pozitif 
yönde etkilemektedir. 

H5: Tüketici memnuniyeti ağızdan ağza iletişimi 
pozitif yönde etkilemektedir. 

D. Araştırmanın Metodolojisi 

1. Örnekleme Süreci 

Araştırmanın ana kütlesini, Erzurum’da yaşayan 18 
yaş ve üstü tüketiciler oluşturmuştur. Örnekleme 
yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Anket çalışması 10-24 Mart 2008 
tarihleri arasında yapılmıştır. 400 kişiye anket 
uygulanmış, yanlış ve eksik doldurulan anketler 
elenmiş, toplam 385 anket değerlendirmeye alınmıştır.  

2. Ön Çalışma 

Araştırma için kesin anket formu hazırlanıp veri 
toplamasına geçilmeden önce 20 kişi ile görüşülmüş, 
perakendeci markalı ürün alıp almadıkları, hangi 
perakendeci markalı ürünleri daha fazla aldıkları ve 

tercih etme nedenleri sorulmuştur. Daha sonra anket 
de yer alan hedonik-rasyonel fayda, memnuniyet ve 
tutumsal bağlılık ölçekleri hakkında görüşleri 
alınmıştır. Anlaşılmayan ifadeler düzeltildikten sonra 
anket soruları yeniden düzenlenmiştir.  

3. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Araştırma, Erzurum merkez ilçede perakendeci 
markalı ürünleri satın alan tüketiciler üzerinde 
yapılmıştır. Veriler birinci elden yüz yüze anket 
yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anket formunda 3 
grup soru yer almıştır. Bunlardan birinci grup sorular 
cevaplayıcıların süpermarket tercihlerini, hangi ürün 
grubunda süpermarket markasının tercih ettiğini, 
süpermarketi ziyaret etme sıklığı ve aylık alışverişinin 
ne kadarını süpermarket markalı ürünlerden tercih 
ettiğini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İkinci grup 
sorular cevaplayıcıların rasyonel ve hedonik fayda, 
tüketici memnuniyeti ve tutumsal bağlılığı ölçmek 
amacıyla hazırlanmıştır. Rasyonel ve hedonik tüketici 
faydaları değişkenleri Babin, Darden ve Griffin 
(1994), tüketici memnuniyeti ölçeği Zboja ve 
Voorhees (2006) ve tutumsal bağlılık Reynolds ve 
Beatty’nin (1999) geliştirdiği ölçeklerden 
yararlanılarak hazırlanmıştır. Üçüncü grup sorular ise 
cevaplayıcının demografik ve ekonomik özelliklerini 
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Cevaplayıcıların rasyonel ve hedonik tüketici 
faydaları, tüketici memnuniyeti ve tutumsal bağlılık 
değişkenleri 5’li likert ölçeği (1=Kesinlikle 
katılmıyorum, 5=Tamamen katılıyorum) ile 
ölçülmüştür. Veriler SPSS 13,0 ve Lisrel 8,51 
istatistik programları yardımıyla analiz edilmiştir. 
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler 
doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli 
kullanılmıştır. 

E. Verilerin Analizi 

1. Demografik ve Ekonomik Özellikler 

Tablo 1’de cevaplayıcıların demografik ve ekonomik 
özellikleri gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Cevaplayıcıların Demografik ve Ekonomik Özellikleri  

Cinsiyet Frekans % Eğitim Durumu Frekans  % 
Erkek 210 54.5 İlköğretim  68 17.7 
Kadın 175 45.5 Lise 165 42.8 
Medeni Durum Frekans % Yüksekokul  68 17.7 
Evli 276 71.7 Üniversite  76 19.7 
Bekar 109 28.3 Lisansüstü Eğitim  8 2.1 
Yaş Grupları Frekans  % Meslek Grupları Frekans % 
18-23 60 15.6 Emekli 26 6.8 
24-29 84 21.8 Memur 145 37.6 
30-35 123 31.9 Özel Sektör  83 21.5 
36-41 61 15.8 Ev hanımı 54 14.0 
42-47 25 6.6 İşçi 23 6.0 
48-53 22 5.7 Öğrenci 26 6.8 
54 ve üzeri 10 2.6 Serbest Meslek 22 5.7 
Gelir Durumu Frekans % Tüccar/Sanayici 6 1.6 
500 ve altı 92 23.9    
501-1000 107 27.8 TOPLAM 385 100 
1001-1500 103 26.8    
1501-2000 51 13.2    
2001 ve üzeri 32 8.3    

 

Ankete katılan cevaplayıcıların; %54,5’i erkek ve 
%45,5’si kadındır. Cevaplayıcıların çoğunluğu 
(%69,3) 18-35 yaş grubunda,(%54.6) 500–1500 YTL 
gelire sahip, lise öğrenimi görmüş (%42.8), evli 
(%71,7), memur ve özel sektör çalışanlarından (%37,7 
ve %21,6) oluşmuştur. 

2. Cevaplayıcıların Süpermarket Tercihleri  

Tablo 2’de ankete katılan cevaplayıcıların 
süpermarket tercihleri, bu süpermarketlerde yaptıkları 
alışverişin sıklığı, süpermarket markalı ürün tercihleri 
ve alışverişlerinin ne kadarının süper market markalı 
ürün olduğuna ait bilgiler gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Cevaplayıcıların Süpermarket Tercihleri 

Market Tercihi Frekans % Ürün Tercihi Frekans  % 
A Migros 83 21.6 Gıda 229 59.5 
B Carrefour 72 18.7 Temizlik 128 33.2 
C TEMA 119 30.9 Kişisel Bakım 28 7.3 
D BİM 111 28.8 Alışveriş Oranı Frekans  % 
Alışveriş Sıklığı Frekans % 0-19 98 25.5 
Hergün 30 7.8 20-39 68 17.7 
Haftada Bir 155 40.2 40-59 91 23.6 
İki Haftada Bir 80 20.8 60-79 100 25.9 
Ayda Bir 120 31.2 80-100 28 7.3 
   Toplam 385 100 

 

Ankete katılan cevaplayıcılar perakendeci markalı 
ürünler arasında en çok gıda ürünlerini (%59,5) tercih 
etmektedirler. %40,2’si alışveriş yaptıkları 
süpermarketi haftada bir ziyaret etmekte ve satın 
aldıkları ürünler içersinde perakendeci markalı ürünler 
%56,8’i oluşmaktadır.  

3. Modelde Yer Alan Ölçeklerin Test Edilmesi 

Araştırma modelinde yer alan rasyonel fayda, hedonik 
fayda, tüketici memnuniyeti, tutumsal bağlılık ve 
ağızdan ağıza değişkenlerinin örneğe uygunluğunu 

test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Analizin ilk aşamasında ölçeğin uyumluluk değerleri 
kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almamıştır. 
Modifikasyonlar incelenerek Ki-Kare üzerinde en 
yüksek değerde modifikasyon öneren değişkenler 
analiz dışı bırakılmıştır. Yapılan modifikasyonlar 
sonrasında elde edilen değerler, kabul edilebilir 
değerler içerisinde yer almıştır. Modifikasyon öncesi 
ve sonrası elde edilen sonuçlar Tablo 3’de 
gösterilmiştir.  
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Tablo 3: Modelde Yer Alan Ölçeklerin Uyum İndeks Değerleri (modifikasyon öncesi ve sonrası) 

İndeksler 
Modifikasyon 

öncesi değerler 
Modifikasyon sonrası 

değerler 
Kabul edilebilir uyum 

değerleri 
Ki-Kare (X2) 64.29 7.32 2sd <  X2  ≤ 3sd 
Serbestlik Derecesi 14 5  
Ki-Kare/sd 4.59 1.46 2 <X2 / sd≤ 3 
GFI 0.94 0.99 0.90≤GFI≤0.95 
AGFI 0.89          0.97 0.85≤AGFI≤0.90 
SRMR 0.072 0.033 0.05≤RMSR≤0.10 
RMSEA 0.108 0.039 0.05≤RMSEA≤0.08 
CFI 0.87 0.98 0.95≤CFI≤0.97 
NNFI 0.80 0.97 0.95≤NNFI≤0.97 
NFI 0.84 0.95 0.95≤NFI≤0.97 

R
A

SY
O

N
E

L
 F

A
Y

D
A

 

Değişken Sayısı 7 5  
Ki-Kare (X2) 212.66 43.96 2sd <  X2  ≤ 3sd 
Serbestlik Derecesi 44 15  
Ki-Kare/sd 4.83 2.93 2 <X2 / sd≤ 3 
GFI 0.89 0.95 0.90≤GFI≤0.95 
AGFI 0.83 0.89 0.85≤AGFI≤0.90 
SRMR 0.082 0.056 0.05≤RMSR≤0.10 
RMSEA 0.112 0.080 0.05≤RMSEA≤0.08 
CFI 0.82 0.93 0.95≤CFI≤0.97 
NNFI 0.78 0.88 0.95≤NNFI≤0.97 
NFI 0.79 0.91 0.95≤NFI≤0.97 

H
E

D
O

N
İK

 F
A

Y
D

A
 

Değişken Sayısı 11 6  
Ki-Kare (X2) 161.50 61.17 2sd <  X2  ≤ 3sd 
Serbestlik Derecesi 35 20  
Ki-Kare/sd 4.61 3.05 2 <X2 / sd≤ 3 
GFI 0.90 0.95 0.90≤GFI≤0.95 
AGFI 0.85 0.91 0.85≤AGFI≤0.90 
SRMR 0.072 0.054 0.05≤RMSR≤0.10 
RMSEA 0.109 0.082 0.05≤RMSEA≤0.08 
CFI 0.86 0.93 0.95≤CFI≤0.97 
NNFI 0.82 0.91 0.95≤NNFI≤0.97 
NFI 0.83 0.91 0.95≤NFI≤0.97 

T
Ü

K
E

T
İC
İ 

M
E

M
N

U
N
İY

E
T
İ 

Değişken Sayısı 10 8  
Ki-Kare (X2) 36.57 7.32 2sd <  X2  ≤ 3sd 
Serbestlik Derecesi 9 5  
Ki-Kare/sd 4.06 1.46 2 <X2 / sd≤ 3 
GFI 0.96 0.99 0.90≤GFI≤0.95 
AGFI 0.91 0.97 0.85≤AGFI≤0.90 
SRMR 0.053 0.033 0.05≤RMSR≤0.10 
RMSEA 0.100 0.039 0.05≤RMSEA≤0.08 
CFI 0.93 0.98 0.95≤CFI≤0.97 
NNFI 0.88 0.97 0.95≤NNFI≤0.97 
NFI 0.91 0.95 0.95≤NFI≤0.97 

U
T

U
M

SA
L

 B
A
Ğ

L
IL

IK
 

Değişken Sayısı 6 5  
Ki-Kare (X2) 64.29 28.05 2sd <  X2  ≤ 3sd 
Serbestlik Derecesi 14 9  
Ki-Kare/sd 4.59 3.11 2 <X2 / sd≤ 3 
GFI 0.94 0.97 0.90≤GFI≤0.95 
AGFI 0.89 0.93 0.85≤AGFI≤0.90 
SRMR 0.072 0.045 0.05≤RMSR≤0.10 
RMSEA 0.108 0.083 0.05≤RMSEA≤0.08 
CFI 0.87 0.95 0.95≤CFI≤0.97 
NNFI 0.80 0.91 0.95≤NNFI≤0.97 
NFI 0.84 0.92 0.95≤NFI≤0.97 

A
Ğ

IZ
D

A
N

 A
Ğ

IZ
A

 
İL

E
T
İŞ
İM

 

Değişken Sayısı 7 6  
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Modifikasyonlar sonrasında rasyonel faydadan 1, 
hedonik faydadan 3, tüketici memnuniyetinden 2, 
tutumsal bağlılıktan 1 ve ağızdan ağza iletişimden 1 
değişken analizden çıkarılmıştır. 

Tablo 4’de araştırma modelinde yer alan ölçeklere ait 
değişkenlerin t değerleri, standart katsayılar, R2 ve 
hata varyanslarına ait değerler verilmiştir.   

 

Tablo 4: Modelde Yer Alan Ölçeklerin t Değerleri, Standart Katsayılar, R2 ve Hata Varyansları   

DEĞİŞKENLER t 
değerleri 

Standart 
katsayılar 

Hata 
varyansı R2 

Rasyonel Tüketici Faydası  α=0.65     

R1. Satın almaya karar verdiğim ürünleri, süpermarketin 
kendi markalı ürünlerinin içerisinden buldum. 

4.10 0.27 1.70 0.15 

R2. Bu süpermarkette alışveriş yapmak oldukça 
ekonomiktir. 

10.20 0.84 0.44 0.71 

DEĞİŞKENLER t 
değerleri 

Standart 
katsayılar 

Hata 
varyansı R2 

R3. Bu süpermarketten alışveriş yapmakla gerçekten 
akıllıca davrandığımı düşünüyorum. 

7.22 0.49 0.86 0.24 

R5. Bu süpermarkette alışveriş yaparken tam istediğim 
şeyi buldum. 

6.22 0.38 0.89 0.23 

R6. Alışverişimi tamamlamaya diğer süpermarkete 
gitmek zorunda kaldığım için hayal kırıklığına uğradım.  

7.41 0.51 0.94 0.26 

Hedonik Tüketici Faydası α=0.64     
H1.  Bu süpermarketin kendi markalı ürünlerini satın 
almak gerçekten eğlencelidir. 

3.31 0.21 1.75 0.13 

H2. Zorunda olduğum için değil istediğim için bu 
süpermarketin kendi markalı ürünlerini satın alıyorum. 

10.42 0.61 0.95 0.37 

H3. Bu süpermarkette yaptığım alışverişi gerçekten bir 
kaçamakmış gibi hissettim. 

12.01 0.69 0.59 0.48 

H4. Yapabildiğim diğer şeylerle (sinemaya gitmek, 
arkadaşlarla sohbet etmek vbg.) karşılaştırıldığında bu 
süpermarkette alışveriş için zaman harcamak 
eğlenceliydi. 

13.69 0.77 0.44 0.60 

H6. Bu süpermarkete sadece sunduğu ürünleri için değil 
istediğim için geliyorum. 

8,77 0.53 0.92 0.28 

H8.Bu süpermarkette alışveriş yaparken bütün 
sorunlarımı unuttum. 

7.18 0.44 0.76 0.19 

Tüketici Memnuniyeti  α=0.76     
T1.Bu süpermarketin kendi markalı ürünlerini satın 
almaktan memnunum. 

4.16 0.26 1.70 0.14 

T2. Bu süpermarketin kendi markalı ürünlerini satın 
almak yaptığım güzel şeylerden bir tanesidir. 

12.90 0.73 0.72 0.53 

T3. Bu süpermarketin kendi markalı ürünlerini satın 
almakla doğru karar verdiğimi düşünüyorum. 

9.62 0.57 0.76 0.32 

T6. Bu süpermarkette alışveriş yapmak eğlenceliydi. 
9.23 0.55 0.89 0.30 

T7. Bu süpermarkette alışveriş yapmayı tercih etmem 
akıllı bir davranıştır. 

7.10 0.41 0.70 0.19 

T8. Bu süpermarkette alışveriş yapmakla doğru bir şey 
yaptığımı düşünüyorum. 

7.27 0.44 0.76 0.20 

T9. Bu süpermarkette alışveriş yapmaktan mutlu 
olmadım.  

12.06 0.69 0.74 0.47 



 

 406

DEĞİŞKENLER t 
değerleri 

Standart 
katsayılar 

Hata 
varyansı R2 

T10.Bu süpermarkette alışveriş yapmaktan gerçekten 
hoşlandım. 

9.90 0.58 0.86 0.34 

Tutumsal Bağlılık  α=0.67     

B1. Bu süpermarkete çok bağlıyım. 
4.10 0.27 1.70 0.16 

B2. Gelecekte, bu süpermarketten tekrar alışveriş 
yapmayı planlıyorum. 

10.20 0.84 0.44 0.71 

B3. Bu süpermarketin devamlı müşterisiyim. 
7.22 0.49 0.86 0.24 

B5. Sürekli alışveriş yaptığım favori süpermarketler 
vardır. 

6.56 0.44 0.83 0.22 

B6. Hoşlandığım bir süpermarket veya bu süpermarketin 
kendi markalı ürününü bulduğumda ona sıkı sıkıya 
bağlanırım. 

7.41 0.51 0.94 0.26 

Ağızdan Ağza İletişim α= 0.67     
A1. Sohbetlerimde bu süpermarketi diğerlerinden biraz 
daha fazla överim. 

3.35 0.21 1.75 0.13 

A2. Diğer süpermarketler hakkında konuştuğumdan 
daha fazlasını bu süpermarket için konuşurum. 

10.10 0.60 0.97 0.36 

A3. Bu süpermarket hakkında başkalarının söylediği bir 
fırsatı nadiren kaçırırım. 

12.27 0.72 0.55 0.51 

A4. Bu süpermarket hakkında diğer insanlarla 
konuşurken çok fazla detaya girerim. 

13.47 0.78 0.43 0.61 

A6. Bu süpermarket hakkında yalnızca iyi şeyler 
söylerim. 

8.02 0.49 0.97 0.24 

A7. Bu süpermarketten alışveriş yaptığımı diğer 
insanlara söylemekten gurur duyarım. 

7.11 0.42 0.90 0.21 

 

4. Araştırma Modelinin Test Edilmesi 

Rasyonel ve hedonik faydaların tüketici 
memnuniyetine etkileri ile ilgili modelinin 

uygunluğunu test etmek ve değişkenler arasındaki 
ilişkileri belirlemek amacıyla path analizi 
uygulanmıştır. Analizin ilk aşamasında elde edilen 
uyumluluk indeksi değerleri Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Araştırma Modelinin Uyumluluk İndeks Değerleri 

Uyumluluk İndeksi Tahmini Model Kabul Edilebilir 
Uyum 

Mutlak Uyumluluk Değeri 
Ki-Kare (X2) 2858.00 2sd <  X2  ≤ 3sd 
Serbestlik Derecesi 814  
Ki-Kare/sd 3.51 2 <X2 / sd≤ 3 
GFI 0.69 0.90≤GFI≤0.95 
AGFI 0.66 0.85≤AGFI≤0.90 
SRMR 0.13 0.05≤RMSR≤0.10 
RMSEA 0,091 0.05≤RMSEA≤0.08 
CFI 0.64 0.95≤CFI≤0.97 
NNFI 0.62 0.95≤NNFI≤0.97 
NFI 0.54 0.95≤NFI≤0.97 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi ölçeğin uyumluluk 
değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer 
almamıştır. Modifikasyonlar incelenerek Ki-Kare 
üzerinde en yüksek değerde modifikasyon öneren 

değişkenler analiz dışı bırakılmıştır. Yapılan 
modifikasyonlar sonrasında elde edilen değerler, kabul 
edilebilir değerler içerisinde yer almıştır. Elde edilen 
sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir.  
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Tablo 6’daki sonuçlara göre, 171,76 ki-kare değeri ve 
99 serbestlik derecesinin birbirine oranı 1.74 olup 
önerilen değerler arasında yer almaktadır.  Düzeltilmiş 
iyilik indeksi (AGFI)’nin değeri 0.91 olup kabul 
edilebilirliği iyi düzeydedir.  Artmalı uyum indeksi 
(CFI)’nın değeri 0.92 olup modelin uyumu için yeterli 
seviyededir. RMSEA değeri 0.049 olup, istatistiki 

olarak önerilen 0.08 değerinden küçük olduğu için 
modelin kabul edilebilirliği için yeterlidir. SRMR 
değeri 0.051’dir. Bu değerlere göre, araştırmadaki 
veriler modele uygunluk göstermişlerdir. 

Tablo 7’de araştırma modelinde yer alan faktörlerin t 
değerleri, standart katsayılar, R2 ve hata varyanslarına 
ait değerler verilmiştir.   

 

Tablo 6: Araştırma Modelinin Modifikasyon Sonrası Uyum İndeks Değerleri 

Uyumluluk İndeksi Tahmini Model Kabul Edilebilir 
Uyum 

Mutlak Uyumluluk Değeri 
Ki-Kare (X2) 171,76 2sd <  X2  ≤ 3sd 
Serbestlik Derecesi(sd) 99  
Ki-Kare/sd 1.74 2 <X2 / sd≤ 3 
GFI 0.93 0.90≤GFI≤0.95 
AGFI 0.91 0.85≤AGFI≤0.90 
SRMR 0.051 0.05≤RMSR≤0.10 
RMSEA 0.049 0.05≤RMSEA≤0.08 
CFI 0.92 0.95≤CFI≤0.97 
NNFI 0.94 0.95≤NNFI≤0.97 
NFI 0.96 0.95≤NFI≤0.97 

 

Tablo 7: Araştırma Modelinde Yer Alan Faktörlerin t Değerleri, Standart Katsayılar, R2 ve Hata Varyansları   

DEĞİŞKENLER t 
değerleri

Standart 
katsayılar 

Hata 
varyansı  R2 

Rasyonel Tüketici Faydası  α=0,74     

R1.Satın almaya karar verdiğim ürünleri, süpermarketin kendi 
markalı ürünlerinin içerisinden buldum. 10.91 0.68 0.81 0.46 

R2. Bu süpermarkette alışveriş yapmak oldukça ekonomiktir. 8.61 0.54 0.79 0.30 

R5.Bu süpermarkette alışveriş yaparken tam istediğim şeyi 
buldum. 9.84 0.62 0.79 0.38 

Hedonik Tüketici Faydası α=0,79     

H4. Yapabildiğim diğer şeylerle (sinemaya gitmek, 
arkadaşlarla sohbet etmek vbg.) karşılaştırıldığında bu 
süpermarkette alışveriş için zaman harcamak eğlenceliydi. 

10.78 0.68 0.79 0.46 

H6. Bu süpermarkete sadece sunduğu ürünleri için değil 
istediğim için geliyorum. 5.93 0.38 0.96 0.15 

H8. Bu süpermarkette alışveriş yaparken bütün sorunlarımı 
unuttum. 11.24 0.71 0.88 0.50 

Tüketici Memnuniyeti  α=0,81     
T1. Bu süpermarketin kendi markalı ürünlerini satın almaktan 
memnunum. 2.77 0.52 0.79 0.27 

T6. Bu süpermarkette alışveriş yapmak eğlenceliydi. 2.80 0.56 0.89 0.31 

T7. Bu süpermarkette alışveriş yapmayı tercih etmem akıllı bir 
davranıştır. 2.81 0.59 0.79 0.34 

Tutumsal Bağlılık  α=0,75     

B1. Bu süpermarkete çok bağlıyım. 6.13 0.79 0.64 0.62 

B3. Bu süpermarketin devamlı müşterisiyim. 9.59 0.74 0.60 0.54 

B5. Sürekli alışveriş yaptığım favori süpermarketler vardır. 5.01 0.33 0.97 0.11 
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Ağızdan Ağza İletişim α= 0,81     
A3. Bu süpermarket hakkında başkalarının söylediği bir fırsatı 
nadiren kaçırırım. 9.77 0.59 0.95 0.34 

DEĞİŞKENLER t 
değerleri

Standart 
katsayılar 

Hata 
varyansı R2 

A4. Bu süpermarket hakkında diğer insanlarla konuşurken çok 
fazla detaya girerim. 7.26 0.64 0.91 0.40 

A7. Bu süpermarketten alışveriş yaptığımı diğer insanlara 
söylemekten gurur duyarım. 7.29 0.64 0.89 0.41 

 

Modifikasyonlar sonrasında rasyonel faydadan 4, 
hedonik faydadan 3, tüketici memnuniyetinden 2, 
tutumsal bağlılıktan 2 ve ağızdan ağıza iletişimden 3 
değişken analizden çıkarılmıştır. 

Tablo 8’de modelin modifikasyon sonrası faktörlerin 
standart katsayıları, R2, hata varyansları ve t-değerleri 
gösterilmiştir.   

 

Tablo 8: Faktörler Arasındaki İlişkiler 

DEĞİŞKENLER Standart 
katsayılar  R2 Hata 

varyansı t değerleri  

Rasyonel Fayda -Tüketici Memnuniyeti 0.47 0.60 0.40 2.45 
Hedonik Fayda - Tüketici Memnuniyeti 0.40 0.60 0.40 2.33 
Tüketici Memnuniyeti - Tutumsal Bağlılık 0.74 0.54 0.46 2.81 
Tüketici Memnuniyeti – Davranışsal Bağlılık 0.25 0.04 1.77 12.24 
Tüketici Memnuniyeti – Ağızdan Ağıza İletişim 0.74 0.55 0.45 2.73 

 

Tablo 8 incelendiğinde rasyonel ve hedonik fayda ile 
tüketici memnuniyeti arasındaki R2 değeri 0.60 ve 
hata varyansı  0.40’dır. Aynı şekilde standart 
katsayılar 0.47 ve 0.40 ve t değerleri ise 2.45 ve 
2.33’dür. Dolayısıyla araştırmanın hipotezlerinden H1 
ve H2 kabul edilmiştir. Rasyonel ve hedonik faydalar 
tüketici memnuniyetini etkilemektedirler. 

Tüketici memnuniyeti ile tutumsal bağlılık, bağlılık ve 
ağızdan ağza iletişim arasındaki R2 değerleri 0.54,0.04 
ve 0.55’dir. Standart katsayılar 0.74, 0.19 ve 0.74 ve 

hata varyansları 0.46, 1.77 ve 0.45’dir. Tüketici 
memnuniyeti ile tutumsal bağlılık, davranışsal bağlılık 
ve ağızdan ağza iletişim arasındaki t değerleri ise; 
2.81, 12.24 ve 2.73’dür. Bu sonuçlara göre H3, H4 ve 
H5 hipotezleri kabul edilmiştir. Yani, tüketici 
memnuniyeti, tutumsal bağlılığı, davranışsal bağlılık 
ve ağızdan ağza iletişimi etkilemektedir.   

Araştırma modelinin modifikasyonlar sonrası oluşan 
path diagramı şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2. Araştırma Modelinin Path Diagramı 
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Alfa katsayısı, ölçeklerin güvenilirliğinde 
kullanılmasına rağmen ölçeğin bileşik güvenilirliği 
için kesin bilgi vermeyebilir. Dolayısıyla, bileşik 
güvenilirlik katsayısının hesaplanması gerekmektedir. 
Her bir faktörün bileşik güvenilirliğinin 0.70’in 
üzerinde olması, ölçeğin güvenilirliği konusunda daha 
açık bilgi vermektedir (Hair vd., 1998:624).  

Araştırmada kullanılan ölçeğin bileşik güvenilir 
katsayıları hesaplanmış ve rasyonel faydanın 0,73, 
hedonik faydanın 0,78, tüketici memnuniyetinin 0,78, 
tutumsal bağlılığın 0,75 ve ağızdan ağza iletişimin 
0,77olarak belirlenmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Cevaplayıcıların perakendeci markalı ürünlere 
bağlılıklarında hedonik ve rasyonel faydanın rolünü 
araştıran bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir:  

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların çoğunluğu orta 
yaş grubunda evli, 500-1500 gelire sahip, lise eğitimi 
görmüş ve devlet memurlarıdır. En az haftada bir 
süpermarkete gitmektedirler. Perakendeci markalı 
ürünlerde en çok gıda sonra temizlik ürünlerini satın 
almaktadırlar. Toplam alışverişin içinde perakendeci 
markalı ürünlerin sahip olduğu oran (%49,5) oldukça 
yüksektir. 

Araştırmada rasyonel ve hedonik faydanın tüketici 
memnuniyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Tüketicinin perakendeci markalı ürünlerden memnun 
olmasında hem rasyonel hemde hedonik faydanın 
pozitif yönde etkisi olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla 
tüketicinin perakendeci markalardan aldığı rasyonel ve 
hedonik fayda arttıkça memnuniyet düzeyinin artığı 
tespit edilmiştir. 

Tüketicilerin perakendeci markalı üründen duyduğu 
memnuniyetin ise tutumsal-davranışsal bağlılık ve 
ağızdan ağza iletişim üzerindeki etkisi incelenmiş ve 
aralarında pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. 
Buna göre perakendeci markalı ürünlerden duyulan 
memnuniyet düzeyi arttıkça, cevaplayıcıların 
perakendeci markaya yönelik tutumsal-davranışsal 
bağlılığın arttığı belirlenmiştir. Aynı zamanda duyulan 
bu memnuniyet tüketicilerin perakendeci markalı ürün 
hakkında olumlu sözlü iletişim kurmalarını 
sağlamaktadır.  

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde 
bulunabiliriz: 

Perakendeci markalı ürünlere yönelik yapılan 
çalışmalarda genellikle tüketicilerin perakendeci 
markalı ürünleri satın alma davranışları ve 
demografik-ekonomik özellikleri incelenmiştir. Bu 
çalışmada ise diğer çalışmalardan farklı olarak 
hedonik ve rasyonel faydanın perakendeci markalı 
ürünlere olan bağlılık üzerinde etkili olup olmadığı 
belirlenmeye çalışılmıştır. Tüketicilerin perakendeci 
markalardan rasyonel faydanın yanında hedonik fayda 
da sağladığı belirlenmiştir. Bu nedenle 
perakendecilerin tüketicileri kendi mağazalarına 
çekmede rasyonel fayda yanında hedonik fayda 

beklentilerine seslenmeleri gerekmektedir. Tüketiciler 
perakendeci markalı alışveriş yaparken bu 
alışverişlerinde kendilerini mutlu ve huzurlu 
hissetmekte ve oldukça eğlenmektedirler. Bu nedenle 
perakendeci markalı ürün sunumunda 
perakendecilerin tüketicinin eğlenmesini sağlayacak 
uygulamalarda bulunmaları fayda olacaktır. 
Promosyon çabalarına ağırlık vermelerinin ve mağaza 
içi gösteriler düzenleyerek tüketiciler için eğlenceli bir 
alışveriş ortamı hazırlarının faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Bunlara ek olarak çekilişler ve 
yarışmalarla tüketicilerin akıllıca seçimler yaptıklarını 
düşünmelerini sağlayarak hem üründen bekledikleri 
rasyonel faydayı artırabilir hem de mutlu olmalarını 
sağlayabilirler.  

Araştırma sonuçlarına göre perakendeci markadan 
memnun olan tüketicilerin markaya olan tutumsal 
bağlılıkları artmakta ve çevrelerine perakendeci 
markasının reklâmını yapmaktadırlar. Bunun yanında 
satın alım oranları da artmaktadır. Memnun olmuş ve 
sadakat düzeyi yüksek olan tüketiciler ürün/markayı 
çevrelerine tavsiye ederek, işletmelerin yeni müşteriler 
kazanmasına yardımcı olacaklardır. Tüketicilerin bu 
bağlılığını koruyabilmek için ise perakendecilerin 
satış teşvik çabalarına ağırlık vermeleri ve sadık 
müşteriler için özel hizmetler sunmaları yararlı 
olacaktır. 
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OTEL İŞLETMELERİ İÇİN MÜŞTERİ TEMELLİ MARKA 
DEĞERİ BELİRLEYİCİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ 

(CEYLAN INTERCONTINENTAL OTELİ’NDE BİR UYGULAMA) 

Selma MEYDAN UYGUR 
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Özet: Otel işletmeleri için marka değeri oluşturmak ve bunu sürekli kılmak büyük önem taşımaktadır. Müşteri 
temelli marka değerinin ölçülmesi ile müşteriden geri döngü alımının önemli ve tek bir ölçüsü elde edilecek ve bu 
ölçülere göre otel marka değerinin yükseldiği, düştüğü veya aynı kalıp kalmadığı görülebilecektir. Ayrıca marka 
değeri, rakiplere göre zaman içinde göstereceği değişmeyi izleme imkânı vermektedir. Son olarak da, marka değeri, 
pazarlama karması uygulamalarının müşteri üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılmasında ve marka değeri ile bu 
uygulamalar arasındaki ilişkinin yönü hakkında bilgi vermektedir.  

Bu çalışmada otel işletmesinde marka değerini belirleyen faktörler ile genel marka değeri arasındaki ilişkiyi ortaya 
çıkarmak amacıyla Ceylan InterContinental Otel’inde konaklayan müşterilere yönelik anket uygulaması yapılmıştır. 
Elde edilen sonuçlara göre marka değerini oluşturan en belirgin faktörün “marka sadakati” olduğu; marka değeri ile 
faktörler arasındaki korelasyonda da en yüksek korelasyona sahip faktörün “marka güvenirliği” olduğu elde 
edilmiştir. Müşteri temelli marka değerini oluşturan marka sadakati, algılanan kalite, marka imajı, marka 
güvenilirliği, marka farkındalığı ve çağrışımları faktörlerinin de marka değeri üzerinde önemli ve olumlu etkisi 
olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca söz konusu otel işletmesinin marka değerinin müşterileri tarafından iyi 
derecede değerlendirildiği elde edilen sonuçlardan anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Müşteri temelli marka değeri, otel işletmeleri.  

 

THE ANALYSIS OF RELATION AMONG CUSTOMER BASED BRAND EQUITY 
DETERMINATIVES FOR THE HOTELS (AN IMPLEMENTATION IN CEYLAN 

INTERCONTINENTAL HOTEL) 
 

Abstract: It is the vital importance to create and continue brand equity for hotels. With the measuring customer 
based brand equity will obtain important and unique scale and with reference to unique scale will show increasing, 
decreasing or staying in the same size. Also brand equity will help to see the variation of its equity in the period 
according to rivals. Finally, brand equity, gives information about impact of the marketing on custumers and also 
gives information trend of relation between brand equity and marketing activities. 

In this study, the questionaire was carried out to customers stayed in Ceylan InterContinental Hotel to relate between 
the definitive factors and general brand equity in hotels. As a result of this study distinct factor in the brand equity is 
“brand loyalty”; the factor which has high corelation between brand equity and factors is “brand credibility”. It is 
resulted in this study that, brand loyalty of components customer based brand equity perceived quality, brand image, 
brand credibility, brand awareness and associations factors are important and have positive effect on brand equity. 
As a result it can be cleared that Ceylan InterContinantal Hotel is well evaluated by customers. 

Keywords: Customer Based Brand Equity, Hotels.  

 

Giriş 

Güçlü bir marka yaratmak veya marka değeri 
oluşturmak, bir işletmenin başarısında anahtar bir rol 
oynadığı kabul edilmektedir. İşletme başarısını 

etkileyen önemli bir etken olan marka değeri 
oluşturulmasının temel nedeni, ürünü farklılaştırarak 
rekabette ayakta kalmaya, marka sahibinin ekstra bir 
güç elde etmesine ve müşteri sadakatini artırmaya 
yardım etmesidir. Bir marka, isim, logo, sembol, 
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kimlik ve/veya ticari isimden oluşmaktadır. Marka, 
kalitenin güvencesi, satın alana bir söz veya güvence 
vermesinin yanı sıra, beklentilerinin bir setini bir algı 
yaratarak tüketicinin marka ürünü satın almasını 
sağlar. Marka, işletme veya ürünü ile müşteriler 
arasında bir ilişki kurulmasında ve tüm ürün 
kişiliğinin oluşturulmasında kullanılan bir semboldür 
(Prasad ve Dev, 2000:22). 

Marka değeri, marka ürün kullanımıyla elde edilen 
tatmin ile tekrar satın alımların sağlanması, algılanan 
üst değer ve marka için hissedilen sadakat veya tercih 
şeklinde tanımlanabilir (Prasad ve Dev, 2000:22). 

Otel endüstrisinde marka değeri kavramının 
irdelenmesi ve ölçülmesi, son yıllarda 
akademisyenler, uygulayıcılar ve araştırmacıların 
önemle üzerinde durdukları bir konu haline gelmiştir 
(Bailey ve Ball, 2006; Kim ve Kim, 2005; Prasad ve 
Dev, 2000). 

Bu çalışmanın amacı, otel işletmesinin müşteri temelli 
marka değerinin ölçülmesi, marka değerinin 
belirleyicilerini ve aralarındaki ilişkiyi ortaya 
çıkarmaktır.  

Müşteri Temelli Marka Değeri ve Otel İşletmeleri 
İçin Önemi 

Pazarlama literatüründe, müşteriler ve markalar 
arasındaki ilişkiyi anlama çabası, “marka değeri” 
kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.  Marka 
değeri konusu 1990’larda pazarlama yönetiminin en 
önemli konusu olarak ortaya çıkmıştır (Keller, 1993; 
Lassar, Mittal ve Sharma, 1995; Aeker, 1996). Marka 
değerinin birçok şeyi içine aldığı düşünülmektedir. 
Bunlar: marka ismine yüklenen ek değer (Farquhar, 
1989); marka sadakati, marka farkındalığı, algılanan 
kalite, marka çağrışımları ve  diğer tescilli marka 
varlıkları (Aeker, 1991); marka pazarlamasına 
müşterinin verdiği cevap üzerinde marka bilgisinin 
ayırt edici etkisi (Keller, 1993); artan yarar (Simon ve 
Sullivan, 1993); toplam yarar; tüm marka tercihi ile 
ölçülen özellik düzeyine dayanan çok özellikli tercih 
arasındaki fark (Park ve Srinivasan, 1994); ve toplam 
kalite ve tercih amacı (Agarwal ve Rao, 1996)dır. Bu 
çeşitli tanımlamalar marka değerinin marka ismine 
göre bir ürünün artan değeri olduğunu göstermektedir 
(Srivasta ve Shocker, 1991).   

Marka değerinin ölçümünde, akademik yayın ve 
çalışmalar ile sektörel uygulama ve araştırmalarda, 
marka tanımının yönlendirdiği iki farklı yaklaşımın 
benimsendiği görülmektedir. Bunlardan ilki, marka 
değeri kavramını finansal açıdan ele alır ve markanın 
işletmeye nakit getirilerini veya markalı bir ürünün 
markasız bir ürüne kıyasla işletmeye parasal getirisini 
incelemeye odaklanmaktadır (Simon ve Sullivan, 
1993).  

İkinci yaklaşım ise marka değeri kavramını pazarlama 
karar alma faaliyetleri kapsamında incelemektedir. 
Müşteri temelli bakış açısına sahip bu yaklaşım, 
müşterilerin tutum, davranış ve karar süreçlerini 
irdeleyerek alt etmenlere ve boyutlara ulaşmaya 
çalışmaktadır. Müşteri temelli yaklaşımda, nesnel 

ölçütler yerine tüketici algıları ön planda tutulup 
(Lassar ve diğ, 1995), markanın parasal değerinden 
çok, tüketicilere sunulan ilave değerler (Aaker, 1991), 
tüketicinin bilgisi ve tepkisi (Keller, 1993), marka 
tercihi (Park ve Srinivasan, 1994), markaya karşı 
tutumu (Feldwick, 1996) ve marka sadakati (Srivasta 
ve Shocker, 1991) gibi kavramlar, marka değerinin 
tanımlanmasında temel oluşturmaktadır.  

Marka değerinin tanımlanmasında, bu iki temel 
yaklaşımın yanı sıra her iki yaklaşımı da göz önünde 
bulunduran tanımlamalar bir diğer yaklaşımı 
oluşturmuştur. Bu yaklaşım, sadece finansal ya da 
sadece müşteri temelli yaklaşımları benimsemenin 
ortaya çıkaracağı eksiklikleri gidermek amacıyla her 
iki bakış açısını bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Müşteri temelli marka değerinin ölçülmesinin de üç 
temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki, marka 
değeri ölçümü müşteriden geri döngü alımının önemli 
ve tek bir ölçüsüdür. Müşteri geri döngüsü, çeşitli 
yollarla belirlenebilirken, bu çalışmada marka değeri, 
marka farkındalığı, marka sadakati, algılanan kalite, 
markanın güvenilirliği ve marka çağrışımları ile 
ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu ölçülere göre bir otel 
marka değerinin yükseldiği, düştüğü veya aynı kalıp 
kalmadığı görülebilecektir. İkinci bir neden olarak, 
marka değeri, rakiplere göre zaman içinde göstereceği 
değişmeyi izleme imkânı vermektedir. Son olarak da, 
marka değeri, pazarlama karması uygulamalarının 
müşteri üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılmasında ve 
marka değeri ile bu uygulamalar arasındaki ilişkinin 
yönü hakkında bilgi vermektedir (Prasad ve Dev, 
2000:24).  

Müşteri temelli yaklaşıma göre marka değeri, 
tüketicilerin sahip olduğu marka bilgisine göre 
markanın pazarlanmasına verdiği farklı etkisi olarak 
tanımlamaktadır. Bu nedenle müşteri temelli marka 
değeri, tüketicilerin hafızasında markayla ilgili güçlü, 
hoşa giden ve eşsiz ilişkilere sahip olduğunda ortaya 
çıkmaktadır. Bu özellikler bakımından marka değeri, 
algılanan yararları artırma ve ürüne verilen marka 
isminin hoşa gitmesi ile marka ürünün diğer 
markalarla karşılaştırıldığında taşıdığı üstünlüklerle 
ilgili olarak tüketici algılamalarını içermektedir 
(Lassar ve diğ., 1995:12).  

Otel endüstrisinde müşteriler, satın alma kararlarını 
işletmenin markasına ilişkin algılamalarına göre alırlar 
(Örneğin Marriot, Hilton, Hyatt vb.). Güçlü bir marka, 
müşterinin tutumunu markayla ilişkili ürüne yönelik 
olarak artırmaktadır. Güçlendirilmiş tutum ise, 
müşterinin ürüne yönelik deneyim kazanmasını sağlar. 
Müşterinin farkındalığı, algılanan kalite, tutum 
geliştirme ve sonuç olarak marka sadakatine neden 
olur. Bu perspektif, müşteri temelli marka değeri 
olarak isimlendirilmektedir (Kim ve Kim, 2005:550). 
Müşteri temelli marka değeri kavramının pazarlama 
yöneticilerine sağlayacağı avantaj, müşterilerin 
zihninde markalarının değerini yükseltecek pazarlama 
programlarının nasıl olması gerektiği konusunu 
anlamalarını sağlamasıdır (Keller, 1993). 
Markalamada etkili pazarlama programı, müşterinin 
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daha büyük bir güven hissetmesini sağlar. Bu güven 
de müşterinin sadakatine ve marka için daha fazla 
fiyat ödemesine neden olur (Kim ve Kim, 2005: 550).    

Simoes ve Dibb (2001), markalar, müşterilerin soyut, 
görülemeyenleri anlamasını, gözünde 
canlandırabilmesini ve inancını artırdığını ve 
müşterinin algıladığı finansal, sosyal ve güvenlik 
risklerini azalttığını bu nedenle de markalamanın 
hizmet işletmelerinde önemli bir rol oynadığını 
söylemektedirler. Otel işletmeleri de hizmet 
işletmeleriyle aynı özelliklere sahip olduğu için 
markalama oldukça önem taşımaktadır. 

Otel hizmetlerinin doğası düşünüldüğünde, otel 
misafirleri otelden deneyimlerinin anılarıyla ayrılırlar. 
Otel işletmeleri için en büyük fırsat: “soyut otel 
deneyimlerini somutlaştırabilmeleridir” (Berry, 1986; 
Levitt, 1981). Bu fırsatı elde etmenin tek yolu, 
müşterinin ürünün somut özelliklerini görebileceği ve 
otel hizmetlerini temsil eden güçlü bir marka 
yaratabilmesidir. Güçlü markalar, müşterinin ürünün 
soyut yönlerini daha iyi anlamasını ve gözünde 
canlandırmasını sağlar. Ayrıca marka, hizmet satın 
alırken müşterinin algıladığı parasal, sosyal ve 
güvenlik risklerini azaltır (Berry, 2000). 

Cobb-Walgren ve diğerleri (1995), Aaker (1991) 
marka değeri kavramsal elemanlarını kullanarak 
yaptığı müşteri temelli marka değeri araştırmasında; 
otel hizmetlerinin daha yüksek finansal ve işlevsel risk 
taşıyan hizmetler olduğunu belirlemiştir. Araştırma 
sonucunda; daha yüksek marka değerine sahip 
markanın müşteriler tarafından daha fazla tercih 
edildiğini ve satın alma niyetinin de yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

Prasad ve Dev (2000:24), markayı, müşterilerin otel 
ve otel zincirlerini zihinlerinde tanımlamalarını ve 
ayırd etmelerini sağlayan hızlı bir yol olduğunu 
söylemektedir. Marka, müşterinin otel zincirini, 
ürünlerini algılamasını sembolize eder. Marka 
değerine sahip bir otel markası, istenilen veya 
istenilmeyen tutum ve algıları şekillendirir ve 
müşterinin rezervasyon yapmasını etkiler. Bir 
müşterinin bir otel markasıyla iyi bir deneyiminin 
olması, o otelin marka değerini oluştururken, kötü bir 
deneyiminin olması marka değerini yıpratır. Bir 
markaya yönelik izlenimin şekillenmesi için kişinin 
kendi deneyiminin gerçekleşmesi şart değildir. Marka 
değeri, medya mesajları, ağızdan ağıza reklâm ile de 
deneyime sahip olmayan kişiler arasında da 
şekillenmektedir.  

Bailey ve Ball (2006), otel marka değerini, “müşteriler 
ve otel sahiplerinin bir otel markasıyla ilişkide 
bulunmasını ve onların davranışlarını bu ilişkiyle 
etkileyen değer” olarak tanımlamaktadırlar. Kim ve 
Kim (2005), lüks otel ve zincir restoranlarda müşteri 
temelli marka değeri ve firma performansına etkisi 
üzerine bir araştırma yaptılar. Çalışmada müşteri 
temelli marka değerinin dört boyuttan; marka sadakati, 

marka farkındalığı, algılanan kalite ve marka 
imajından oluştuğu görülmektedir. Sonuçta, güçlü bir 
marka değerinin önemli ölçüde karlılık artışına neden 
olabileceği ve otel işletmelerinde marka değeri 
eksikliğinin ise, potansiyel nakit akışına zarar 
verebileceği elde edilmiştir.  

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket yöntemi 
kullanılmıştır. Anket formu düzenlenirken marka 
sadakati, algılanan kalite, marka imajı ve marka 
farkındalığı boyutlarına yönelik ifadeler Kim ve Kim 
(2005)’in çalışmasından, marka güvenilirliği ve genel 
marka değerine yönelik ifadeler için Lassar vd. (1995) 
ve Erdem ve Swait (1998)’in çalışmalarından 
yararlanılmıştır. Veri, 5’li Likert tipi ölçekle elde 
edilmiştir (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5- Kesinlikle 
Katılıyorum). Ayrıca anket formunda müşterilerin 
demografik profillerini ve davranışsal tutumlarını 
tanımlamaya yönelik sorulara da yer verilmiştir.  

Çalışma kapsamında, İstanbul Ceylan Intercontinental 
Oteli’nde Ocak-Mayıs 2008 tarihlerinde konaklayan 
müşteriler arasından rasgele seçim yapılarak anket 
uygulanmıştır. 5 yıldızlı Ceylan Intercontinental 
Oteli’nin seçilmesinde, otelin bağlı bulunduğu uluslar 
arası zincirin dünya çapında büyük bir zincir otel 
grubu olması önem taşımaktadır. MGK’nın verilerine 
göre 2007’de dünya çapında en büyük otel grupları 
sıralamasında Intercontinental Hotel grubu birinci 
sırada; yine 2007 dünya çapında top otel markaları 
sıralamasında da ikinci sırada yer almaktadır 
(http://www.travelindustrywire.com/article27273). 
Intercontinental oteller grubu yaklaşık 100 ülkede 
3.858 otel ile değişik markalarla her yıl 120 
milyondan fazla müşteriye hizmet sunmaktadır. Bu 
dünya çapında büyük zincirin Türkiye’deki ilk halkası 
olan Ceylan Intercontinental İstanbul 1996 yılından 
beri faaliyetlerini sürdürmektedir.   

Ceylan Intercontinental Oteli’nin kapasitesi göz önüne 
alındığında yıllık müşteri sayısının 10.000’den az 
olacağı hesaplanmıştır. Örnek çapı hesaplamasında bu 
sayı 10.000 olarak alındığında gerekli örnek sayısı 370 
olarak hesaplanmıştır (Esin ve diğ., 2001:116-117). 
Anket çalışması sonucunda 372 anket 
değerlendirilmeye alınmıştır.  Elde edilen anketler 
SPSS ile analize tabi tutulmuştur.  

Araştırmanın Hipotezi  

Araştırmanın temel hipotezi; “Genel marka değeri ile 
marka değerini oluşturan faktörler arasında anlamlı bir 
ilişki vardır”. 

Analiz 

Örneklem İstatistikleri 

Araştırma çalışmasına katılan kişilerin demografik 
profillerine yönelik bulgular aşağıda yer alan Tablo-
1’de görülmektedir. 
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Tablo-1: Demografik Profil Dağılımı 

  FREKANS YÜZDE (%) 
CİNSİYET ERKEK 

KADIN 
Toplam 

249 
123 
372 

66.9 
33.1 
100 

YAŞ 20 ve altı 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61 ve üzeri 
Toplam 

9 
58 
115 
105 
52 
33 
372 

2.4 
15.6 
30.9 
28.2 
14 
8.9 
100 

MEDENİ DURUM EVLİ 
BEKAR 
Toplam 

205 
167 
372 

55.1 
44.9 
100 

EĞİTİM İLKÖĞRETİM 
LİSE 
YÜKSEKOKUL 
ÜNİVERSİTE 
Y.LİSANS/DOKTORA 
Toplam 

6 
38 
66 
182 
80 
372 

1.7 
10.2 
17.7 
48.9 
21.5 
100 

GELİR 1001-2000YTL 
2001-3000YTL 
3001-4000YTL 
4001-5000YTL 
5001-7000YTL 
7001-10000YTL 
10.001 YTL VE ÜSTÜ 
Toplam 

7 
20 
32 
53 
99 
76 
85 
372 

1.9 
5.4 
8.6 
14.2 
26.7 
20.4 
22.8 
100 

UYRUK TÜRK 
YABANCI 
Toplam 

151 
221 
372 

40.6 
59.4 
100 

KONAKLAMA 
AMACI 

İŞ 
TATİL 
DİĞER 
Toplam 

236 
127 
9 
372 

63.4 
34.2 
2.4 
100 

 

Tablo’dan görüldüğü üzere, otelde konaklayan 
müşterilerin cinsiyetlerine göre %66.9’unun (249) 
erkek olduğu, yaş dağılımlarına göre %30.9’unun 
(115) 31-40 yaş aralığında olduğu, medeni 
durumlarına göre %55.1’inin evli olduğu, eğitim 
durumlarına göre %48.9’unun üniversite mezunu 
olduğu, gelir durumlarına göre %26.7’sinin 5001-
7000YTL aylık gelire sahip olduğu, uyruklarına göre 
%59.4’ünün yabancı uyruklu olduğu ve otelde 
konaklama amaçlarına göre de %63.4’ünün iş amaçlı 
konakladığı anlaşılmaktadır.  

Tablo-2’de otelde konaklayan müşterilerin otel 
markasına yönelik davranışsal tutum göstergeleri 
bulunmaktadır. Tablo’ya göre; müşteriler en çok tercih 
ettikleri otel markası olarak Ceylan Intercontinental 
markasını %81.2 (302) ile tercih ettiklerini 
belirtmişlerdir. Müşterilere 10 kez otelde kalma 
durumunda kaç kez Ceylan Intercontinental’de 
kalmayı tercih edecekleri sorulduğunda; 9 ve 10 kez 
kalmak istediklerini belirtenlerin %58.3 (217) oranıyla 
en yüksek yüzdeye sahip olduğu görülmektedir. 
Müşterilere Ceylan Intercontinental Oteli’ne gitme 
sıklıkları sorulduğunda; %30.4 (113) ile ayda bir 

şıkkının en yüksek olduğu, %27.7 (103) ile de yılda 
bir şıkkının ikinci sırada yer aldığı, ayrıca otele ilk kez 
gelenlerinde %15.9 (59) ile üçüncü sırada yer aldığı 
görülmektedir. Son olarak da kaldıkları oteli 0 ile 100 
puan arasında bir puan vermeleri istenildiğinde; 90 ve 
100 puan vererek en yüksek puanla oteli 
puanlandıranların %80.2 (298) oranıyla en yüksek 
yüzdeye sahip oldukları görülmektedir.  

Ölçeğin Değerlendirilmesi ve Bulgular 

Müşteri temelli marka değerini belirlemeye yönelik 
ifadelerin yer aldığı anket formuna yönelik yapılan 
KMO değeri 0,965, Barlett Değeri  8411,408 ve 
Cronba Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,9603 
bulunmuştur. Bu sonuçların ifadelerin faktör analizi 
için uygunluğunu, yapı geçerliliğinin sağlandığını ve 
güvenilir olduğunu göstermektedir.  

Araştırmada literatürden elde edilen ifadelere göre 
oluşturulan ölçekte 50 ifade faktör analizine tabi 
tutulmuş ve sonuçta 44 ifade değerlendirilmeye 
alınmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda öz değeri 
1’den büyük olan 5 adet faktör bulunmuştur. Bu 
faktörlerden 1. Faktör olan “marka sadakati” ile ilgili 
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ifadeler belirgin olarak en önemli faktör 
(%42.79)olarak ortaya çıkmıştır. Elde edilen faktörler, 

bu faktörler içindeki ifadelerin ortalama, standart hata 
ve faktör yükleri aşağıdaki Tablolarda verilmiştir. 

 

Tablo-2: Müşterilerin Ceylan Intercontinental Otel Markasına Yönelik Davranışsal Tutum Göstergeleri 

  FREKANS YÜZDE 
(%) 

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 
OTEL MARKA İSMİ 

CEYLAN INTERCONTINENTAL 
DİĞER 
Toplam 

302 
70 
372 

81.2 
18.8 
100 

10 DEFADA KAÇ KEZ 
CEYLAN INT.CONT. 
OTEL’İN TERCİH 
EDİLDİĞİ 

5’DEN AZ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Toplam 

11 
11 
13 
28 
92 
98 
119 
372 

3 
3 
3.5 
7.5 
24.7 
26.3 
32 
100 

CEYLAN INT.CONT. 
OTELE GİTME SIKLIĞI 

HAFTADA BİR KAÇ KEZ 
HAFTADA BİR KEZ 
AYDA BİR 
ÜÇ AYDA BİR 
ALTI AYDA BİR 
YILDA BİR 
İLK KEZ 
İKİ KEZ 
Toplam 

2 
27 
113 
29 
28 
103 
59 
11 
372 

0.4 
7.3 
30.4 
7.8 
7.5 
27.7 
15.9 
3 
100 

0-100 ARASI PUAN 0-79 
80  
85 
90 
95 
100 
Toplam 

33 
29 
12 
94 
58 
146 
372 

8.8 
7.8 
3.2 
25.3 
15.7 
39.2 
100 

 

Tablo-3: Marka Sadakati Faktörü 

 ORTALAMA STANDART 
HATA 

FAKTÖR 
YÜKLERİ 

Bu otele düzenli bir şekilde gelirim. 4,13 ,88 .622 
Bu otele tekrar gelmeye niyetliyim. 4,34 ,67 .555 
Diğer otel markalarıyla karşılaştırdığımda genelde ilk 
tercihim bu oteldir. 

4,35 ,67 .591 

Bu otele geldiğimde müşteri olarak tatmin olurum. 4,40 ,65 .571 
Bu oteli arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 4,41 ,66 .500 
Bu otel markasını gelecekteki satın alımlarımda diğer 
otel markalarıyla değiştirmem. 

4,30 ,73 .517 

Bu oteli gerçekten severim. 4,34 ,75 .579 
Genelde kendimi bu otelin sadık bir müşterisi olarak 
görürüm. 

4,28 ,74 .634 

Arkadaşlarım ve tanıdıklarım da bu oteli tercih 
ederler. 

4,31 ,70 .587 

Bu otelin sektörde lider olduğunu düşünüyorum. 4,36 ,69 .525 
Bu otelin diğer otellerden daha üstün olduğunu 
düşünüyorum. 

4,31 ,68 .517 

CRONBA ALFA: 0.9020 
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Tablo-3’de, en önemli faktör olan marka sadakatinin 
faktör yüklerine bakıldığında, “Genelde kendimi bu 
otelin sadık bir müşterisi olarak görürüm.” (.634) 
ifadesinin en yüksek faktör yükünü aldığı sonra “Bu 
otele düzenli bir şekilde gelirim.” (.622) ve “Diğer 
otel markalarıyla karşılaştırdığımda genelde ilk 
tercihim bu oteldir.” (.591). Otel işletmeleri için 

müşteri sadakatini sağlamak ve koruyabilmek 
günümüzde yaşanan yoğun rekabet koşullarında 
hayati önem taşımaktadır.  Marka değerini oluşturan 
ve etkileyen oldukça önemli bir faktör olan marka 
sadakatinde Ceylan Intercontinental Oteli’nin müşteri 
sadakatini sağlama konusunda oldukça başarılı 
olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Tablo-4: Algılanan Kalite Faktörü 

 ORTALAMA STANDART 
HATA 

FAKTÖR 
YÜKLERİ 

 Bu otelde çalışan personel, özel ve değerli bir müşteri 
olduğumu hissettirir. 

4.28 .71 .604 

Bu otel modern görünüşlü bir donanıma sahiptir. 4.23 .75 .584 
Otel çalışanlarının görünüşleri temiz, şık ve oldukça 
uyumludur. 

4.36 .67 .664 

Otel çalışanları profesyonel bir tarzla hizmet sunarlar. 4.39  .64 .662 
Bu otel, doğru zamanda doğru hizmeti sunmaktadır. 4.34  .68 .499 
Otel çalışanları müşterilerin şikâyetlerini etkili bir şekilde 
çözüme kavuştururlar. 

4.38  .68 .450 

Otel çalışanları müşterilerle etkili bir iletişim kurarlar. 4.36  .66 .498 
Otel çekici özelliklere sahiptir. 4.31  .71 .565 
Yiyecek ve içecek kalitesi iyidir. 4.41 .64 .444 
Otel çalışanları müşterilerin özel ihtiyaçlarını düşünerek, 
hizmet sunumu yaparlar. 

4.38 .66 .482 

CRONBA ALFA: 0.8783 

 

Tablo-4’e göre; “Otel çalışanlarının görünüşleri temiz, 
şık ve oldukça uyumludur.” (.664) ifadesinin en 
yüksek faktör yükünü aldığı sonra “Otel çalışanları 
profesyonel bir tarzla hizmet sunarlar.” (.662) ve “Bu 
otelde çalışan personel, özel ve değerli bir müşteri 
olduğumu hissettirir.” (.604). Algılanan hizmet 
kalitesine yönelik ifadelerin ortalamalarının da 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 
marka değerini oluşturan önemli bir faktör olan 
algılanan hizmet kalitesinde de söz konusu otel 
işletmesinin müşterileri tarafından oldukça iyi 
değerlendirildiği görülmektedir. 

Tablo-5’e göre; “Bu otelin hizmet kalitesi sürekli ve 
tutarlıdır.” (.713) ifadesinin en yüksek faktör yükünü 
aldığı sonra “Bu otel söz verdiği hizmet kalitesini 
sunar.” (.653) ve “Bu otel, reklâmlarında verdiği 
hizmet sözlerini uygulamada da yerine getirir.” (.649). 
Markanın güvenirliğine yönelik ifadelerin 
ortalamalarının da oldukça yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda marka değerini oluşturan 
önemli bir faktör olan markanın güvenilirliği 
konusunda söz konusu otel işletmesinin müşterileri 
tarafından oldukça iyi değerlendirildiği görülmektedir. 

 

Tablo-5: Markanın Güvenilirliği 

 ORTALAMA STANDART 
HATA 

FAKTÖR 
YÜKLERİ 

Bu otelin markası bana güven verir. 4,36 ,68 .504 
Bu otel söz verdiği hizmet kalitesini sunar. 4,42 ,65 .653 
Bu otelin hizmet kalitesi sürekli ve tutarlıdır. 4,43 ,69 .713 
Bu otel markasının ifade ettiği her şey (fiyat, kalite, 
reklâm, çeşitlilik vb) birbirleriyle uyum içindedir. 

4,39 ,70 .617 

Bu otel, reklâmlarında verdiği hizmet sözlerini 
uygulamada da yerine getirir. 

4,44 ,65 .649 

CRONBA ALFA: 0.8527 
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Tablo-6: Markanın İmajı 

 
ORTALAMA STANDART 

HATA 
FAKTÖR 
YÜKLERİ 

Otel, rahattır. 4,45 ,63 .726 
Yüksek düzeyde bir hizmet sunumu vardır. 4,40 ,68 .661 
Çok iyi bir imajı vardır. 4,44 ,72 .587 
Lükstür. 4,39 ,73 .603 
Üst sınıfa mensup kişiler için uygun bir yerdir. 4,43 ,69 .373 
Bu otele geldiğimde kendimi özel hissederim. 4,38 ,71 .394 
Sessiz ve dinlendiricidir 4,41 ,66 .456 

CRONBA ALFA: 0.8679 

 

Tablo-6’a göre; “Otel, rahattır.” (.726) ifadesinin en 
yüksek faktör yükünü aldığı sonra “Yüksek düzeyde 
bir hizmet sunumu vardır.” (.661) ve “Çok iyi bir 
imajı vardır.” (.587). Markanın imajına yönelik 
ifadelerin ortalamalarının da oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda marka değerini oluşturan 
önemli bir faktör olan marka imajı konusunda söz 
konusu otel işletmesinin müşterileri tarafından 
oldukça iyi değerlendirildiği görülmektedir. 

 

Tablo-7: Marka Farkındalığı ve Çağrışımları Faktörü 

 ORTALAMA STANDART 
HATA 

FAKTÖR 
YÜKLERİ 

Otelin logosunu hemen tanırım. 4,34 ,71 .566 
Otel işletmesine rezervasyon yaptırmayı 
düşündüğümde ilk aklıma gelen bu otelin ismidir. 4,30 ,66 .567 

Diğer otellerle karşılaştırıldığında bu otel 
ihtiyaçlarımı daha iyi karşılar. 4,32 ,65 .496 

Bu oteli diğer otellerden daha farklı buluyorum. 4,34 ,72 .579 
“Başarı” bu oteli tasvir eden kelimelerden bir 
tanesidir. 4,39 ,70 .545 

Bu otelin sunduğu hizmetleri, değişen müşteri istek 
ve beklentilerine göre yenilediğine inanıyorum. 4,37 ,70 .428 

“Popülerlik” bu oteli tanımlayan kelimelerden bir 
tanesidir. 4,31 ,68 529 

Bu otelin günün değişen şartları altında kendini 
yenilediğine inanıyorum. 4,35 ,72 .458 

CRONBA ALFA: 0.8786 

 

Tablo-7’e göre; “Bu oteli diğer otellerden daha farklı 
buluyorum.” (.579) ifadesinin en yüksek faktör 
yükünü aldığı sonra “Otel işletmesine rezervasyon 
yaptırmayı düşündüğümde ilk aklıma gelen bu otelin 
ismidir.” (.567)  ve “Otelin logosunu hemen tanırım.” 
(.566) ifadelerinin geldiği görülmektedir. Marka 
farkındalığı ve çağrışımlarına yönelik ifadelerin 
ortalamalarının da oldukça yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda marka değerini oluşturan 
önemli bir faktör olan marka farkındalığı ve 
çağrışımları konusunda söz konusu otel işletmesinin 
müşterileri tarafından oldukça iyi değerlendirildiği 
görülmektedir. 

Tablo’da görüldüğü üzere genel marka değeri ile 
marka değerini oluşturan bütün faktörler arasında 
korelasyon olduğu görülmektedir. Ancak “marka 
değeri” ile “markanın güvenilirliği” faktörü arasında 
diğerlerine göre daha yüksek bir korelasyon olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda genel marka değerini en 
fazla etkileyen en yüksek korelasyona sahip olan 
faktörün markanın güvenilirliği olduğu sonucu ortaya 
çıkmaktadır.  
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Tablo-8: Genel Marka Değeri ile Faktörler Arasındaki Korelasyon  

FAKTÖRLER / MARKA DEĞERİ MARKA 
DEĞERİ 

MARKA SADAKATİ                                                  
                                                            Pearson Correlation 
                                                            Sig. (2-tailed) 
                                                            N 

 
,358** 
 ,000 
372 

ALGILANAN KALİTE                                                
                                                               Pearson Correlation 
                                                               Sig. (2-tailed) 
                                                               N 

 
,352** 
,000 
372 

MARKANIN GÜVENİRLİĞİ                                     
                                                               Pearson Correlation 
                                                               Sig. (2-tailed) 
                                                               N 

 
,537** 
,000 
372 

MARKA İMAJI                                                             
                                                               Pearson Correlation 
                                                               Sig. (2-tailed) 
                                                               N 

 
,253** 
,000 
372 

MARKA FARKINDALIĞI VE ÇAĞRIŞIMLAR     
                                                               Pearson Correlation 
                                                               Sig. (2-tailed) 
                                                               N 

 
,267** 
,000 
372 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada, otel işletmelerinin müşteri temelli marka 
değeri belirleyicilerini ve aralarındaki ilişkiyi ortaya 
çıkarmak amacıyla İstanbul Ceylan Intercontinental 
Otel’inde anket çalışması yapılmıştır.  

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda müşteri temelli 
marka değeri belirleyicileri olarak marka sadakati, 
algılanan kalite, marka güvenilirliği, marka imajı, 
marka farkındalığı ve çağrışımları olmak üzere 5 
faktör elde edilmiştir. Faktör analizi dağılımı toplam 
varyans tablosuna göre de müşteri temelli marka 
değerinin en önemli, en belirgin faktörünün marka 
sadakati faktörü olduğu ortaya çıkmıştır. Hizmet 
markasında güven ve tutarlılık unsurunun daha 
belirleyici olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Tüketicilerin algıladıkları risk, markalar arası 
farklılıklar, markayı beğenme ve tatmin olma gibi 
faktörleri içerisinde barındıran marka sadakati, en 
belirgin marka değeri belirleyicisi olmaktadır. 
Markaya sadık müşteriler yaratma ve bu sadakati 
sürekli kılma, yüksek değerde markaya sahip olmakla 
mümkündür.  

Müşteri temelli marka değeri belirleyicileri olarak 
ortaya çıkan beş faktöre ait aritmetik ortalama, 
standart sapma ve faktör yüklerinin dağılım 
tablolarına bakıldığında ortalamaların 4’ün üzerinde 
olduğu ve faktör yüklerinin yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda uygulama yapılan otel 
işletmesinin marka sadakati, algılanan kalite, 
güvenilirlik, imaj, marka farkındalığı ve çağrışımları 
boyutlarında müşterileri tarafından oldukça iyi 
değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Ayrıca 
müşterilerin otel markasına yönelik tutumsal 

göstergelerinde de (Tablo-2) müşterilerin otel 
markasını tercih etme, tekrar satın alma isteği ve 
verdikleri puanlar da bu sonucu destekler niteliktedir.  

Ceylan Intercontinental Oteli’nde yapılan çalışma 
sonucunda istatistiksel olarak elde edilen genel marka 
değerinin aritmetik ortalaması “4.40” olarak elde 
edilmiştir. Elde edilen değerin karşılaştırılabileceği 
başka bir değer olmaması en önemli kısıttır. Ancak 
otel işletmesi için iyi derecede bir değer olarak 
yorumlanabilir. Bu çalışma, gerek uygulama yapılan 
otel işletmesi gerekse aynı özelliklerde diğer otel 
işletmeleri için temel olarak değerlendirilebilecek ve 
bundan sonra yapılacak çalışmalar da karşılaştırma 
kıstası olarak yararlanılabilecektir.   

Araştırmanın temel hipotezi olan “Genel marka değeri 
ile marka değerini oluşturan faktörler arasında anlamlı 
bir ilişki vardır.” Hipotezi, yapılan korelasyon analizi 
sonucunda (Tablo-8) kabul edilmektedir. Yapılan 
analize göre otel işletmesinin genel marka değeri ile 
marka değeri belirleyicileri olan beş faktör arasında 
anlamlı bir korelasyon olduğu elde edilmiştir. En 
yüksek korelasyonunda genel marka değeri ile marka 
güvenilirliği arasında olduğu ortaya çıkmıştır. 
Markaya yönelik hissedilen güven, marka değerini 
doğrudan ve yüksek ölçüde etkilemektedir. Yine 
ikinci yüksek korelasyona sahip marka sadakati de 
marka değerini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda 
beş faktörün de marka değeri ile olumlu ve önemli bir 
ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda otel 
işletmesi yöneticileri müşteri temelli marka değerini 
artırmak için beş faktöre yönelik müşteri algılarını en 
üste çıkarmaya odaklanmalıdır. Pazarlama 
programlarını bu bağlamda oluşturmalı ve 
müşterilerine bunu hissettirmeye çalışmalıdırlar. 
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Ayrıca düzenli aralıklarla müşteri temelli marka 
değerini ölçmeye ve önceki değerleriyle karşılaştırma 
yapmaya ve uyguladıkları pazarlama programlarının 
etkililiğini karşılaştırmaya özen göstermelidirler.  

Araştırma, ulusal otel markalarıyla uluslar arası otel 
markalarının müşteri temelli marka değerini ölçerek 
karşılaştırma yapılması; ya da otel marka değerlerinin 
zaman içinde gösterdiği değişimin izlenmesi veya 
pazarlama uygulamalarının etkinliğinin sorgulanması; 
otel markalarının marka değerlerinin karşılaştırılması 
gibi değişik şekillerde uygulanarak kapsamı 
genişletilebilir. 
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