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ÖNSÖZ
Çok hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı günümüzde, tüm

örgütlerin görevi bu değişime uyum sağlamaktan daha çok, kendi
amaç ve hedefleri doğrultusunda buna yön verebilmek olmalıdır.
İşletmeler de diğer örgütler gibi başarılı olmak, önde olmak, daha ileri
gitmek için sürekli ve vazgeçilmez bir gayret içindedirler. Sosyal
gelişmelere nazaran işletmecilik ve pazarlama alanındaki değişimler
çok daha süratli  gerçekleşmektedir. Bu yönüyle de işletmelerin
konjonktürel gelişmeleri yakından takip etmeleri büyük önem
taşımaktadır.

Günümüzde işletmelerin değişimleri ve gelişmeleri takip
edebildikleri derecede ayakta kalabilecekleri açıkça anlaşılmıştır. Bu
gerçekten hareketle, 8. Ulusal Pazarlama Kongresinin konusunun
“Konjonktürel Pazarlama” olarak belirlenmesi oldukça anlamlıdır.
Üniversitemizin kuruluşunun 25. yıldönümünde, böylesi önemli bir
konuda düzenlenen  bu kongreye İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültemizin ev sahipliği yapması bizim için ayrı bir kıvanç
vesilesidir.

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

Erciyes Üniversitesi olarak 8. Ulusal Pazarlama Kongresini
düzenlemekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Kongremize katılan
tüm bildiri sahiplerine, bildirilerin değerlendirilmesini yapan bilim
kurulu üyelerine, kongremize finansal destek sağlayan kuruluşlara,
kongreye katılacak olan akademisyen ve işadamlarına ve son olarak,
başta Sayın Prof. Dr. Şükrü Akdoğan olmak üzere Kongre Düzenleme
Kurulu Üyelerine teşekkür ederim.

     Rektör
 Prof. Dr. A. Zeki YILMAZ
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SUNUŞ

Değişimin çok hızlı bir şekilde yaşandığı dünyamızda,
işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için geçmişte değişime
uyum sağlamaları yeterli olmuştur. Bugün ise değişime uyum kadar,
bu uyumun hangi yaklaşımla gerçekleştirileceği hususu daha önemli
hale gelmiştir. Günümüzde pek çok işletme çevresini kontrol
edilemeyen bir unsur olarak görüp pasif bir yaklaşımla ona uymaya
çalışmaktadır. Oysa, bir çok araştırma göstermiştir ki proaktif bir
yaklaşımla çevrede meydana gelebilecek değişimleri öngören ve kendi
hedefleri doğrultusunda değişimi yönlendirebilen işletmeler çok daha
başarılı olmaktadır.

İşletmenin dışa dönük yüzü olan pazarlamanın böyle bir
yaklaşımla yönetilmesi; işletmelere rekabetçi  üstünlük kazandırırken
aynı zamanda olumsuz gelişmelerden daha az etkilenmelerini de
mümkün kılacaktır. Bu çerçevede işletmelerin başarısı, büyük ölçüde
konjonktürdeki değişmeleri sürekli olarak takip etmelerine ve olası
değişim ve gelişmeleri zamanında öngörerek pazarlama plan ve
stratejilerini oluşturmalarına ve gerekli düzenlemeleri yapmalarına
bağlı bulunmaktadır. 8. Ulusal Pazarlama Kongresinin ana teması bu
nedenle “Konjonktürel Pazarlama” olarak belirlenmiştir. Bu kapsam
çerçevesinde hazırlanan bildiriler ile ilgili tarafların, pazarlama
akademisyenleri ve pazarlama uygulayıcılarının bilgilendirilmeleri ve
farklı bakış açıları kazanmaları amaçlanmıştır.

Kayseri’de düzenlenen Sekizinci Kongre ile artık
gelenekselleşen Ulusal Pazarlama Kongrelerinin ilki 1986 yılında
düzenlenmiştir. Üç yıl aradan sonra 1989 yılında Eskişehir’de
Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, ikinci pazarlama kongresi
yapılmıştır. Altı yıl gibi bir aradan sonra 1995 yılında İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesinin ev sahipliğinde üçüncü pazarlama
kongresi gerçekleştirilmiştir. Dört yıllık aradan sonra, 1999 yılında
Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı dördüncü pazarlama kongresi
düzenlenmiş ve konusu “21.Yüzyıl Eşiğinde Ulusal Pazarlama”
olmuştur.
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1999 yılından sonra düzenli bir şekilde her yıl yapılan Ulusal
Pazarlama Kongrelerinin beşincisi, 2000 yılında, Antalya’da Akdeniz
Üniversitesi Turizm Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi
(TAGUM) tarafından gerçekleştirilmiştir. Kongrenin teması, “Değişen
Tüketici Karşısında Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar” dır. 2001 yılında
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
tarafından düzenlenen 6. Ulusal Pazarlama Kongresinin ana teması
“Bölgesel Kalkınmada Pazarlama”dır. 2002 yılında Afyon’da
Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından
düzenlenen 7. Ulusal Pazarlama Kongresinin başlığı “21. Yüzyılın
Pazarlama Paradigması”dır.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak
“Konjonktürel Pazarlama” adıyla sekizincisini düzenlediğimiz
Pazarlama Kongrelerinin son beş yılda olduğu gibi bundan sonra da
aralıksız olarak her yıl düzenleneceğine inanıyoruz. Ayrıca bu
kongrenin ulusal boyuttan, uluslararası bir toplantı haline
getirilmesinin gereğine de inanmaktayız. Bu dilek ve hedeflere
ulaşabilmede ise pazarlama akademisyenlerini bir araya getirecek ve
aralarındaki dayanışma ve işbirliğini sağlayacak, pazarlama
konusunda süreli yayın çıkarma, etik kurallar belirleme, ödül  koyma,
uluslararası ilişkileri geliştirme, pazarlama kongrelerini düzenleme ve
himaye etme gibi görevleri ve bunları gerçekleştirmek için gereken
destekleri sağlayacak bir organizasyonun gereği ve önemini
vurgulamak istiyoruz.

Pazarlama kongrelerinin bu şekilde aralıksız olarak her yıl
yapılmasında son kongrelerde sürekli olarak görev yapan Akademik
Kurul’un çok büyük rol oynadığını belirtmek isterim. Bu kongrede
aynı zamanda  Bilim Kurulu olarak da görev yapan Akademik Kurul
ilki, 18 Ocak 2003 de özetleri değerlendirmek, ikincisi 9 Haziran 2003
de tam metinleri değerlendirmek üzere iki kez İstanbul’da
toplanmıştır. Çok titiz bir çalışma ile değerlendirmelerini yapan Bilim
Kurulu kabul edilen bildiriler için önerilerde bulunurken, reddedilen
bildiriler için de gerekçelerini ortaya koymuştur.

Bu Pazarlama Kongresinin acı tarafı  Bilim Kurulu Başkanımız
ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çevik Uraz’ı
kaybetmemizdir. 18 Ocak 2003 tarihinde İstanbul’da  The Green Park
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Hotels, Merter’de yaptığımız Birinci Bilim Kurulu toplantısına
rahatsızlığı sebebiyle, Marmara Üniversitesi Hastanesinde yattığı için
katılamayan Çevik Hocamız maalesef katılmayı çok arzuladığı ikinci
toplantıya da yetişemedi. Kendisini 20 Mart 2003 tarihinde kaybettik.
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme Yönetimi
Enstitüsünde bir dönem öğrencisi de olduğum rahmetli Çevik Uraz’ın
aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve başta ailesi olmak üzere tüm
pazarlama akademisyenleri ve öğrencilerine bir kez daha başsağlığı
diliyorum.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak
8. Ulusal Pazarlama Kongresini düzenleme görevi, Afyon Kocatepe
Üniversitesinin düzenlediği 7. Ulusal Pazarlama Kongresinin 14-15
Eylül 2001 tarihlerinde yapılan birinci akademik kurul toplantısında
kararlaştırılmıştır. Kongremize kadar iki yıllık bir sürenin olması
hazırlıklarımızın titiz bir şekilde aceleye gelmeden yapılmasına,
katılımcıların bildiri özet ve tam metinlerini göndermelerinde zaman
baskısını fazlasıyla hissetmemelerine, Bilim Kurulunun toplantı
takvimi düzenlemesinde esnekliğe ve kongre kitabının vaktinden önce
basılmasına imkan vermiştir. Pazarlama kongrelerine ev sahipliği
yapacak olan üniversitelerin önceden belirlenmesinin sağladığı bu
avantajların gelecek kongrelerde de yaşanması dileğiyle kongremizde,
önümüzdeki birkaç yılın pazarlama kongrelerini üstlenecek
üniversitelerin belirleneceğini umuyorum.

Bilim Kurulunun ilk toplantısında kongremize gönderilen 72
adet bildiri özeti incelenmiş ve bunlardan 28 tanesi özet bildiri olarak
kabul edilmiştir. Özeti kabul edilen bildiri sahiplerine kabul yazıları
bilim kurulunun  önerileri ile birlikte gönderilmiş ve nihaî
değerlendirmenin tam metinler üzerinden yapılacağı bildirilmiştir. 20
Haziran 2003 tarihinde İstanbul Güneş Otel’de ikinci Bilim Kurulu
toplantısında tam metinler üzerinden yapılan değerlendirmeler
neticesinde 19 bildiri sunum için kabul edilirken 3 bildiri de
reddedilmiştir. Poster sunum için ise 6 bildiri belirlenmiştir.

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 ana
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sponsorumuz Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürü
Sayın Mehmet Ekinalan olmak üzere, Kayseri Ticaret Odası Başkanı
Sayın Hasan Ali Kilci’ye, Kayseri Sanayi Odası Başkanı  Sayın
Mustafa Çapar’a, Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın
Ahmet Hasyüncü’ye, Hes Kimya Anonim Şirketi  Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Saadettin Erkan’a,  ve Melek Sucukları  Limited
Şirketi Yönetim  Kurulu  Başkanı  Sayın    Salih Fazlıoğlu’na çok
teşekkür ederim.

Erzurum’da yapılan 6. Pazarlama Kongresi dönüşü kendilerine
Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak  Ulusal
Pazarlama Kongresi düzenleme şeklindeki görüşümü açtığım
Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali Bilginoğlu, o günden
itibaren  desteğini esirgememiş ve bizimle aynı heyecanı paylaşmıştır.
Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Bizi her konuda olduğu gibi
kongre düzenleme konusunda da teşvik eden ve her türlü desteğini
esirgemeyen, 8. Ulusal Pazarlama Kongresinin gerçekleşmesinde
maddi, manevi çok büyük katkıları olan Rektörümüz Sayın Prof. Dr.
Ahmet Zeki Yılmaz’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şüphesiz
kongrenin düzenlenmesinde aktif olarak çalışan ekip arkadaşlarıma ve
özellikle de bu kongre kitabının dizayn aşamasından baskısına kadar
her aşamasındaki özverili çalışmasından  dolayı Araştırma Görevlisi
Sayın Kenan Güllü’ye çok teşekkür ederim.

 Kongrelerin temel malzemesi şüphesiz sunulan bildiriler,
temel çıktısı ise kongre kitabının yanı sıra yapılan tartışmalar,
yenilenen ve yeni kazanılan bilgiler, kazanılan yeni bakış açıları,
açılan ufuklar, kurulan dostluklardır. Bu anlamda  en büyük teşekkür
bu yararların oluşmasında temel görev üstlenen; bildiri özeti
göndermek suretiyle kongreye ilk harcı koyan araştırmacılara, bildiri
özet ve tam metinlerini değerlendirerek kongre programını oluşturan
Bilim Kurulu üyelerine, bildiri sahiplerine ve siz değerli
katılımcılaradır. 9 Eylül 2003.

      Kongre Dönem Başkanı
Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN
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PAZARLAMA KONGRELERİNİN PLANLAYICISI VE

BİLİM KURULU BAŞKANIMIZ

PROF. DR. ÇEVİK URAZ’IN ÜLKÜSÜ

Baharı beklerken kış geldi. Prof. Dr. Çevik Uraz’ı, bir Mart günü,
uzun bir hastalık sonrasında, maalesef, kaybettik. Esasen, ölüm, öleni
bir defa, sevenleri, dostlarını kaybettikçe, pek çok defa ziyaret eder.
İşte, yine, öyle bir andı: O gün, akrabaları ve arkadaşları, Fenerbahçe
Camii’nde “durup saf bağlarken”, Tuzla Mezarlığı’nda, onu
omuzlarında taşırken, yaşayan ölüydüler.

Çevik Ağabeyimiz, sevecen, pırıl pırıl, doğru, çalışkan, güvenilir,
yenilikçi bir bilim adamıydı. Çevik, ülkemizde, pazarlamanın öncüleri
arasındaydı. O, Andımız’ı, kendi özünde yoğurmuş  ve her seferinde,
o sözlere sadakatini ispat edercesine davranan bir kişiydi: “Türk’üm,
doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi
saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm,
yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.”
Vatan toprağına, başka bir şey yokmuş gibi, “armağan” ettik, Çevik’i.
Oysa, o, Kıbrıs’ta, uluslararası bir üniversite oluşturmaya, ilk günkü
heyecanı ile yeni öğrenciler yetiştirmeye gitmişti. Hasta yatağında,
hastalığına değil, üniversitesinde yapılacak bir etkinliğe yeteri kadar
katkıda bulunamamasına üzülüyordu.

Çevik’in varlığı, çok büyük bir değerdi. Politikacı değil,
cemiyetçiydi, sosyal önderdi. Soran, sorulan, arayan, aranan biriydi.
O, arkadaşları arasındaki dokunun, iş birliğinin harcı, çimentosuydu.
En olmadık zamanlarda, karşılaşılan sorunlara, yeni çözümler
geliştirirdi. Ümitsizliği ümide, bozulan atmosferi, fıkraları ile tamire
çalışırdı. Yokluğunda, kurduğu yapılar ve bağların, “harç eksik-
liğinden” yıkılmamasını dileriz.

Prof. Dr. Çevik Uraz’ın, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi
rektörlüğü görevinden önce CV’si şöyleydi: ABD Michigan State
University, Graduate School of Business Administration MBA, Ankara
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İş İdaresi Doktoru, Pazarlama
Yönetimi dalında Doçent, 1980 yılında Profesör, Marmara
Üniversitesi İletişim Fakültesinde Anabilim Dalı Başkanı, İş İdaresi
konusunda dersler, OYAK gibi kuruluşlarda pazarlama ve dış ticaret
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konularında Müşavirlik, Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdür, Pazarlama konusunda 4 kitap, çok sayıda makale, araştırma,
ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre, konferans
tebliğleri, KOSGEB ve TTGV kayıtlı danışmanlık gibi. Çevik, 1999
yılından beri Pazarlama Kongrelerinin Bilim Kurulu başkan
yardımcılığı ve daha sonra, başkanlığını yürütüyordu.

Özel sektördeki görevinden ve Marmara Üniversitesi’nden
emekli olduktan sonra, göklerde bulduğu huzurla, amatör pilotluğunu
saymazsak, Çevik’in son girişimlerinden biri, Kıbrıs’ta üstlendiği
rektörlük görevini, çağdaş ve küresel bir üniversiteye dönüştürerek
başarmaktı.

İkinci bir çabası ise, pazarlama alanındaki meslektaşlarını bir arada
tutacak yeni bir pazarlama derneği kurmaktı. Biz kardeşlerine düşen
görev ise, dernek konusundaki misyonunu ve vizyonunu
gerçekleştirmek, onun arkadaşları arasına koyduğu harcın
yıpranmasını önlemektir.

 Üçüncü bir girişimi daha olacaktı: Pazarlama Kongresi’nin uluslar
arası düzeyde, Kıbrıs’ta kendi üniversitesi’nde gerçekleştirmekti. Çok
sevdiği arkadaşı Prof. Dr. Şan Öz-Alp’ın kendisinden sonra, onun bu
başarı öyküsünü tamamlayacağına, yürekten, inanıyoruz.

 “Alimin ölümü, alemin ölümü” olduğu halde, o, yine de, bu aleme,
arkadaşlarına, akrabalarına, hatta, "Michigan mafyasına” bile
aldırmadan, “ölümden bir şeyler umarak,” gitti aramızdan. Umduğu
Cennet, onun olsun. Varsa, haklarımız helal olsun. “Kalanlara, selam
olsun”...Bu kongremizle birlikte olacak olan ruhu, şad olsun…

        Kongre Bilim Kurulu Adına

   Prof. Dr. Muhittin KARABULUT



xiii

8. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

AKADEMİK YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr.  M. Şükrü AKDOĞAN Erciyes Üniversitesi
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İNTERNET YOLUYLA SATINALMAYI OLUMSUZ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE PAZARLAMA

STRATEJİLERİNE YÖNELİK MUHTEMEL ETKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sabri KURTULDU
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Çiğdem ŞAHİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet

İnternet teknolojisinin ticari amaçlı kullanımı gün geçtikçe
artmaktadır. İnternetin çok çeşitli pazarlama uygulamalarına uygun
olduğu bilinmekle birlikte, ortamın bir ürün dağıtım kanalı olarak
kullanılması, bu uygulamalar içinde en kompleksi olarak
değerlendirilebilir. Artık birer potansiyel müşteri haline gelen İnternet
kullanıcılarının satın alma davranışlarının bilinmesi ve İnternetten
satın almayı olumsuz etkileyen faktörlerin tespiti bu noktada önem
kazanmaktadır. Trabzon İnternet kullanıcıları üzerinde gerçekleştirilen
bu uygulamalı çalışmada İnternetten satın almayı olumsuz etkileyen
faktörlerin tespiti ve demografik faktörlerin  bu faktörlere yönelik
etkisi araştırılmış, bulgular ışığında, İnternet üzerinden ürün satışını
hedefleyen firmalara stratejik bir takım önerilerde bulunulmuştur.

Abstract

Internet usage as a business medium has  been rising day by
day. Internet technology is suitable for many kinds of marketing
applications. However, using it as a distribution channel could be
accepted as the most complex marketing application on the net. With a
decision of selling products via internet, web users  will become
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potential customers of the company. At this stage, purchasing
behavior of internet users and main deterrents of internet shopping
gain great significance. In this applied study in which Internet users in
Trabzon are defined as population, it is tried to determine deterrent
factors on internet shopping and effects of demographic factors on it.
In the direction of findings, some strategic suggestions are developed
for the companies aiming to use internet as a distribution channel.

1.Giriş

Bilgisayar ve İnternet teknolojilerinin insan hayatına
entegrasyonu her geçen gün biraz daha artmaktadır. Herhangi bir yeni
teknolojinin yaratacağı önemli uygulamalar ilk zamanlarda tam olarak
anlaşılamaz, farklı bir ifadeyle enformasyon teknolojilerinde yaşanan
yeni gelişimlerin çalışma, yaşama ve düşünme biçiminizi tam olarak
ne yönde etkileyeceği bizim için henüz bir sırdır (Haeckel, 1998,
p.66). Bugün İnternetin “kültürel bir olgu” haline geldiği inkar
edilemezse de (Nicovich&Cornwell, 1998, p.23) enformasyon çağının
henüz başında sayılırız ve sonuca hala çok uzak bulunmaktayız.
Dolayısıyla Rao’nun “ İnternet gelecekte temel olarak özel iletişim
amaçlarına yönelik olarak kullanılacaktır , bilimsel bilgi ve olayların
dağıtımı amacıyla kullanılması muhtemelen daha az olacak ve bu
durum ortamın ticarileşme düzeyi ve kullanılan finans yöntemlerine
bağlı olacaktır” (Rao,1998, p.228) şeklindeki tahmini kanımızca pek
de geçerli değildir. Çünkü bu tahminin beş yıl sonrasında  yani bugün,
internete bir alışveriş ortamı olarak gösterilen ilginin artışı sadece
teorisyenler için değil pratisyenler için de hayret verici boyutlardadır (
Teo, 2002, p.259).

Çalışmada, İnternet ortamının bir dağıtım kanalı olarak
kullanılması durumunda yaşanması muhtemel sorunlara yönelik
literatür taraması sunulacaktır. Araştırmanın amacı ve metodolojisinin
belirlenmesinin ardından bulgulara yer verilecek ve İnternetten satın
almayı olumsuz etkileyen faktörlere yönelik olarak gerçekleştirilen
araştırmanın sonuçları  doğrultusunda, İnternet kanalıyla ürün satışı
gerçekleştirmeyi amaçlayan firmalara yönelik stratejik önerilerde
bulunulacaktır.
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2. İnternet Ortamının Ticari Anlamda Getirdiği Sorunlar

Bilinmesi gerekir ki, İnternet olanaklarıyla birlikte,
kısıtlamalarını da beraberinde getirir. İnternetin işletmeleri dünya
pazarına açma olanağının yanısıra, uluslararası pazarlamanın  son
derece kompleks uygulamalarıyla başbaşa bırakması da sözkonusudur.
Bilgisayar sahipliği, bilgisayar  ve özellikle de İnternet kullanımı,
İnternete erişim olanakları, dil, kültür ve belki de en önemli
sayılabilecek unsur olan yasal düzenlemeler İnternet üzerinden
uluslararası pazarlama sırasında karşılaşılacak temel
sorunlardır(Samiee, 1998, pp 9-12). Bununla birlikte, özellikle de
küçük ölçekli olanlar başta olmak üzere işletmelerin bu tür sorunlarla
baş edebilecek stratejik  ve pratik düzenlemelerini gerçekleştirip
gerçekleştirmemiş oldukları da ayrı bir konudur. İnternet üzerinden
satış eylemini amaçlayan bir firmanın stratejik bir plan dahilinde
organizasyonunda tepeden tırnağa değişime girmesi ve İnternet
üzerinden karşılaşacağı sorunlarla ilgilenebilecek bir altyapı
hazırlaması gerekmektedir.

Bugün İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışların büyük bir
kısmının bilgisayar ve telekomünikasyon gibi çok az sayıdaki sektöre
(Angelides, 1997, p.409) , İnternet trafiğinin %90 gibi büyük bir
kısmının ise en popüler web sitelerinin %10’undan da azına
yoğunlaştığı (Lockett&Blackman,2001, p.49)  bilinmektedir.

Sorunlar, işletmenin web sitesini, işletme stratejisi ile uyumlu
bir halde açması, tanıtması, güncellemesi ve yönetmesi ile bitmez. İşin
bir de tüketici boyutu vardır. İnterneti bir dağıtım kanalı olarak
seçmesiyle artık işletmenin potansiyel müşterilerini web kullanıcıları
oluşturmaktadır. Dolayısıyla işletmenin, hedef kitlesinin davranışlarını
iyice tanıması, bunun getireceği sonuçları eylem planına derhal alması
gerekecektir. Dolayısıyla, işletmenin e-tüketicinin davranış biçimini
ve satın alma anlayışını anlaması gerekecektir. İnternetten ürün satın
alma sırasında tüketicilerin  gelenekseldekinden daha farklı bir tavır
sergileyecekleri kesindir. Her ne kadar ürün hakkında bilgi
edinebilme, ürünleri ve fiyatlarını karşılaştırma, zamandan ve
mekandan kazanma, günün 24 saati evinden alışveriş yapabilme gibi
avantajları olsa bile, İnternet yapısal olarak farklılıklar sergileyen bir
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ortamdır ve insanların genel alışveriş alışkanlıklarının dışına çıkması
oldukça zordur. Özellikle de duygulara ve güdülere hitabeden
ürünlerin satışında yüz-yüze ilişkinin çok hayati bir öneminin olduğu
bilinmektedir (Rines,1996, pp 67-70). Sonuç olarak, e-tüketicinin
satın alma davranışı bugün pazarlama teorisyenlerinin &
pratisyenlerinin karşısında çok ciddi bir konu olarak durmaktadır.

 Bugüne kadar, İnternette hangi ürünlerin daha çok
satıldığından, satın alma davranışı üzerinde etkili demografik
faktörlere kadar İnternet tüketicisinin davranışlarını anlamaya çalışan
bir çok çalışma yapılmıştır. Koyuncu&Lien 2003,  Lala and others
2002, Matchwik 2002, Teo 2002, Thorbjornsen and others 2002,
Vijayasarathy & Jones 2002, Yoon 2002, Kim & Lim 2001, Phelps,
D’Souza & Nowak 2001, Degeratu, Rangaswamy and Wu 2000,
Emmanouilides & Hammond 2000, Lohse, Bellman & Johnson 2000,
Sultan &Henrichs 2000, Dellaert & Kahn 1999, Hoffman & Novak
and Peralta 1999, Sheehan 1999, Liang & Huang 1998, Petty 1998
çalışmalarında e- tüketicilerin  satın alma davranışlarını çok farklı
açılardan incelemişlerdir.

İnternet kullanıcılarının satın alma davranışlarına temel olarak
değinmek  gerekirse, İnternetten satın alma ve harcama
alışkanlıklarının temel olarak iki değişkenden kaynaklandığı
bilinmektedir : “Zaman azlığı” ve “İnternet teknolojilerini kullanmaya
yönelik alışkanlık” (Lohse, Bellman & Jonhson, 2000, p.17). O halde
İnternetten ürün satmayı düşünen bir işletmenin, öncelikle toplumun
İnternet teknolojilerine entegrasyon durumunu ve insanların İnterneti
kullanım sıklığını incelemesi gerekecektir. Çalışmalar, İnternetten
satın alma üzerinde demografik faktörlerin ciddi bir etkisinin
olmadığını iddia etse de (Lohse, Bellman & Jonhson, 2000, p.18,
Kehoe, Pitkow &Rogers, 1998, p.18, Kraut and others, 1998a, pp. 21-
22, Kraut and others, 1998b, p. 1029), hedef kitlenin tanınması
açısından konunun iyi bir biçimde  bilinmesi gerekmektedir.

İnternet kullanıcıları , satın alma davranışı bakımından dört
kısma ayrılmışlardır: 1. Hiç alışveriş yapmamış olanlar.
2.Alışverişlerini tamamlamadan bırakanlar. 3. Alışveriş konusunda
yeni olanlar ve net toplumuna henüz tam uyum sağlayamamış kişiler
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(newbies).  4. Düzenli satınalıcılar (Lohse, Bellman & Jonhson, 2000,
p.19).

Kanımızca, insanların İnternette satın almak yerine bilgi
aramak ya da iletişim kurmayı seçmelerinin nedenlerinin aranması,
İnternetten satın almayı olumsuz etkileyen faktörlerin tespiti açısından
önemli bir konudur. Teo, online alışverişteki temel caydırıcı unsurları
ürünleri deneme şansının olmaması ve güvenlik ve gizliliğe ilişkin
kaygılar olarak iki grup altında toplamıştır ( Teo, 2002, pp 267-268).
Ayrıca İnternetten satın almayı caydırıcı etkilerin içerisinde  ticari
işletmelerle web kullanıcıları arasında  gerekli güvenin oluşmamış
olması da gösterilmektedir ( Hoffman, Novak and Peralta, 1999,
p.85).Yoon, online alışverişi olumsuz etkileyen faktörleri, kredi kartı
bilgilerinin kötüye kullanılması kaygısı, satın alınacak ürünün
kalitesine güvenmeme, ödeme sistemlerinin yeterince gelişmiş
olmadığını düşünme olarak üç grup altıda incelemiştir ( Yoon, 2002,
p. 48).  İnsanların İnternetten satın almaktan çekinmelerinin nedeni,
Johnson’a göre, satın alma hataları, güvenlik kaygısı ve alışveriş
sonrası hizmetlerinde hayal kırıklığı yaşama kaygısıdır.( Johnson,
1999, p.11).  Aslına bakılırsa, satın alma hatalarının arkasında,
İnternetten satın alma tecrübesinin azlığı yatabilir. Keza, İnternet
tecrübesinin, pazarlama etkinliği üzerinde etkin&önemli olduğu
(Thorbjornsen and others, 2002, p. 20) kabul görmüş bir olgudur ve
daha önceki katalog üzerinden alışveriş tecrübesinin – ki teorik ve
pratik olarak İnternet alışverişi ile benzerlik göstermektedir-
İnternetten satın alma davranışı üzerinde dolaylı bir etkisinin olduğu
da (Phelps, D’Souza and Nowak, 2001, p.14) bilinmektedir. İşin bir de
hukuki boyutundan söz edilebilir. Keza bu ortamdaki hukuki
altyapının henüz yeterince gelişmiş olmaması ya da başka bir ifadeyle
her gün yeni bir uygulamanın doğması olanağı nedeniyle zaman
zaman hukukun yetersiz kalabilmesi, insanları caydırıcı unsurlar
içerebilir.
Pazarlamacıların etik ve legal davranmalarının, tüketicilerin İnternet
pazarlamasını sevmelerine önemli bir temel oluşturacağı bilinmektedir
(Petty, 1998, p.29). Görüldüğü gibi, İnternet üzerinden satın almayı
olumsuz etkilediği düşünülen bir çok faktör sözkonusudur. Bu
olumsuz faktörler kimi akademisyenlerin web ortamını kısa dönemde
karlı bir satış ortamı olarak değerlendirmemelerine yol açmıştır(
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Rao,1998, p.228 Angelides,1997, p.412). Konu bir çok açıdan
incelenmeye değer olmakla birlikte, ülkemizde bu yönde yapılmış
ciddi&kapsamlı bir çalışmanın olmaması, konu ile ilgili temel
nitelikte bir çalışma yapılmasını gerekli kılmaktadır.

3. Araştırmanın Amacı ve Metodolojisi

Çalışmanın amacı Trabzon’daki İnternet kullanıcıları açısından
İnternetten alışveriş yapmayı olumsuz etkileyen faktörleri tespit
etmek, İnternet kullanıcılarının demografik özellikleri ve İnterneti
kullanım sıklıkları dikkate alındığında  İnternetten alışveriş yapmayı
olumsuz etkileyen faktörlerde gözlenen farklılıkların istatistiksel
olarak anlamlı olup olmadığını ortaya koymak, bulunan farklılıkların
nedenlerini ve boyutlarını tespit etmek ve böylece araştırma bulguları
doğrultusunda,  firmaların  İnternete yönelik pazarlama stratejilerine
bir takım öneriler getirmektir. Araştırma tanımlayıcı tahmin
edici türdeki bir çalışma olduğundan, hipotezlerin geliştirilmesi
sırasında  daha önce bu konuda geliştirilmiş olan teorik altyapıdan
faydalanılmıştır.

Trabzon ili İnternet kullanıcılarının anakütleyi temsil ettiği bu
çalışmada, anakütlede yer alan birey sayısı hakkında kesin bir veri
elde edilemediği gibi, biraz da internet ortamının sağlıklı
ölçümlenmesinin zorluğu sebebiyle, Türkiye’deki İnternet kullanıcı
sayısında da farklı verilere rastlanmıştır. Örneğin, A&G Araştırma ve
Credit Suisse’in yaptıkları bir çalışmaya göre, Türkiye’deki İnternet
kullanıcı profili, toplam kent nüfusunun %9,9’unu teşkil
etmektedir(http://turk.internet.com/eticaret/reklam/image/1.jpg). S
İletişim  ise Türkiye’de 2003 yılı kullanıcı sayısını toplam nüfusun
%11,1’i olacak şekilde sekiz milyon kişi olarak tahminlemişken(
http://turk.internet.com/eticaret/reklam/image/9.jpg)  Taylor NSI,
Türkiye’deki internet kullanıcılarının nüfus içindeki payını %18
olarak belirlemiştir (
http://turk.internet.com/eticaret/reklam/image/19.jpg).  2000 yılı
itibariyle    Trabzon ili nüfusunun 214 949 olduğu bilindiğine göre
(www.die.gov.tr/nufus-sayimi/2000tablo4.xls),  %95 güven
sınırlarında  321 kişilik bir örneklem hacmi belirlenmiştir.

http://turk.internet.com/eticaret/reklam/image/1.jpg
http://turk.internet.com/eticaret/reklam/image/9.jpg
http://turk.internet.com/eticaret/reklam/image/19.jpg
http://www.die.gov.tr/nufus-sayimi/2000tablo4.xls
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Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket  yöntemi
kullanılmış ve  anketler bizzat araştırmacılar tarafından, 15 gün
içerisinde şehir merkezindeki  farklı caddelerde İnternet kullanıcısı
olduğunu beyan eden insanlara tesadüfi bir şekilde uygulanmış ve bu
süre içerisinde 300 tane ankete sağlıklı cevap alınmıştır.

Araştırmada beşli likert ölçeği kullanılmıştır.  Ayrıca, analiz
aşamasında ölçülmek istenen ortak değeri temsil etmeyen
değişkenlerin tespitinde  alfa katsayısından (cronbach alpha)
yararlanılmış ve modelin tüm değişkenlerine yönelik alfa katsayısı
%62,49  olarak hesaplanmıştır. Bu şekilde yapılan güvenilirlik
analiziyle, anket ile ölçülmek istenen ortak değeri (common core), eşit
olarak paylaşılmayan değişkenlerin belirlenmesi ve bu değişkenlerin
analiz dışı bırakılarak ölçeğin iç tutarlılığının arttırılması  ( Baş, 2001,
s.191) amaçlanmıştır. Ardından veriler SPSS veri editörü kullanılarak
analiz edilmiştir. Analizler ve sonuçları bulgular kısmında detaylı
olarak açıklanmıştır.

4. Bulgular

Tablo 1, araştırma örneklemini oluşturan  İnternet
kullanıcılarının yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi ve İnterneti kullanım
sıklıklarından oluşan bir  İnternet kullanıcı profilini yansıtan sıklık
yüzdelerini göstermektedir.

Örneklemi oluşturan İnternet kullanıcılarının %63,3 gibi çok
büyük bir kısmı 18-27 yaş grubunda yer almakta ve bu grubu yaklaşık
%28’lik bir payla 28-37 yaş grubunda olan kullanıcılar izlemektedir.
A&G Araştırmanın Türkiye İnternet Kullanıcı Profili ile ilgili olarak
yaptığı çalışmada da 28 yaş altı kullanıcı grubunun toplam profilin
%63,3’ünü oluşturduğu dikkate alınırsa
(www.agarastirma.com.tr/internetb.htm) örneklemde yer alan
bireylerin yaş dağılımı açısından sağlıklı olduğu yargısına
varılabilir.Örneklemde yer alan bireylerin %59,7’si erkeklerden
oluşurken, %40’3’ünü bayanlar oluşturmaktadır.Eğitim durumu
açısından bakıldığında, üniversite mezunlarının%62’lik bir oranla tüm
diğer gruplardan daha fazla bir pay aldığı görülür.Gelir açısından
örneklemde yer alan bireylerin homojen  bir dağılım sergilemekte



10

olduğu görülmüştür. Bir başka anlatımla, örneklemde her gelir
grubunu temsil eden bireylerin sayısı birbirine yakındır. Kullanım
sıklığı açısından, örneklemde yer alan bireylerin %41 gibi büyük bir
kısmının İnterneti her gün kullandığı, ikinci sırada ise, %22,3’lük bir
payla birkaç günde bir kullananların geldiği görülmektedir. Buradan,
örneklemde yer alan İnternet kullanıcılarının İnternet kullanım
sıklıklarının yüksek olduğu yargısına varılabilir.

Tablo     1 : Araştırma Örneklemi  İnternet Kullanıcı Profili
İnternet Kullanıcı

Profili
Gruplar Sıklık Yüzde

18-27
28-37
38-50
51 ve üzeri

190
183
24
3

63,3
27,7
8,0
1,0

Yaş

Toplam 300 100
Kadın
Erkek

121
179

40,3
59,7

Cinsiyet

Toplam 300 100
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yükseklisans

0
2

33
188
77

24,0
20,0
16,0
25,7
14,3

Eğitim

Toplam 300 100
0-200
201-400
401-600
601-800
801 ve üstü

72
60
48
77
43

24,0
20,0
16,0
25,7
14,3

Aylık Gelir (Milyon
TL)

Toplam 300 100
Hergün
Günaşırı
Bir kaç günde bir
Haftada bir
On günde bir
Ayda bir

123
23
67
22
20
45

41,0
7,7

22,3
7,3
6,7

15,0

İnterneti Kullanım
Sıklığı

Toplam 300 100
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Tablo 2 , araştırma kapsamında elde edilen veri setine ilişkin
faktör analizi sonuçlarını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre öz
değeri 1,0’ın üzerinde olan dört faktör belirlenmiştir (F1, F2, F3, F4).
Bu dört faktör toplam varyansın %62,401’ini açıklamaktadır. Tüm
modelin KMO (Kaiser Meyer Olkin ) yeterlilik ölçüsü, 0, 657’dir. Bu
ölçü, değişkenlerin  kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüklerini
karşılaştırmak için kullanılan bir endekstir ( Norusis,1993, pp 52-53).
KMO ölçüsünün küçük olması değişkenlerin faktör analizine uygun
olmadığının göstergesidir. Değerin 0,50’nin altına düşmesi ise
değişkenlerin analize uygun olmadığını ifade eder ( Kaiser, 1974,
s.84). Bu çalışmadaki değişkenlere ait olarak bulunan 0.657 değeri,
değişkenlerin faktör analizi için iyi olduğunu göstermektedir. Yine
faktör analizine tabi tutulacak değişkenlerin doğrusal dağılıma
uygunluğuna bakmak amacıyla verilerin çarpıklık ve basıklık
değerleri gözden geçirilmiş (skewness ve kurtosis) ve değerlerin
yaklaşık olarak +2, -2 arasında değiştiği gözlenmiştir. Ayrıca, daha
önce de belirtildiği üzere alfa katsayısı da  yaklaşık %63 olarak
hesaplanmıştır. Analizde faktör yükleri .50 ve daha büyük olan
değerler dikkate alınmıştır.

Faktör analizi yöntemi olarak  temel bileşenler metodu
(principal component analysis) kullanılmış ve  analiz sonucunda dört
adet faktör belirlenmiştir.Söz konusu faktörleri belirleyen değişkenler
ve faktör yükleri dikkate alındığında, F1 “ Bilgisayar ve İnternet
Temelli Ortama Yönelik Olarak Duyulan Teknik Güvensizlik”, F2 “
Yavaşlık”, F3 “ Gizlilik & Güvenlik ” ve F4 “ İnternet Ortamının
Yapısal Farklılığı” durumlarını temsil etmektedir. Bu faktörlerle ilgili
açıklamalara sonuç kısmında değinilecektir.

Bilgisayar ve İnternet teknolojilerinin yeterince tanınmamış ve
anlaşılamamış olması, kişilerin İnternet ve bilgisayar teknolojilerine
yönelik olarak duydukları teknik güvensizlikte önemli bir etkendir.
Bununla birlikte, hackerların( internet kanalıyla başkalarının internet
üzerindeki bilgilerine yönelik kötü niyetli tavırlar sergileyen web
kullanıcıları) işletmelerin   sisteme yönelik güvenlik duvarlarını
(firewall) aşarak  veritabanlarından bilgi çalmaları ve bilgilerin
şifreleme yöntemlerinin kırılması olasılığı, insanların teknik altyapıya
güvenmemelerindeki ana nedendir. Tüketicilerin kredi kartı
numaralarını ve diğer özel bilgilerini, firmanın veri tabanında kalacak
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bir biçimde göndermek istememelerinin (Angelides, 1997, p.412) bir
sebebi de budur.

Tablo 2 : Faktör Analizi : İnternetten Alışveriş Yapmayı
Olumsuz Etkileyen Faktörler
İnternetten Alışveriş Yapmayı Olumsuz
Etkileyen Faktörler

F1 F2 F3 F4

İnternet sunucusuna duyulan güvensizlik 0,845
Veri iletme sistemlerine duyulan güvensizlik 0,806
İşletim sistemine duyulan güvensizlik 0,778
İnternete bağlanılan yerdeki telekomünikasyon
altyapısının dijital olmaması nedeniyle
internetten gerekli verimi alamama

0,788

Web sitesinin yavaşlığı 0,769
İnternetten yapılan alışverişteki ürün teslim
süresinin geleneksel alışveriş yöntemlerine
oranla daha uzun olması

0,556

Kişilik bilgilerinin ve diğer özel bilgilerin
başkalarınca ele geçirilmesine yönelik olarak
duyulan güvensizlik

0,882

Kişilik bilgilerinin ve diğer özel bilgilerin
başkalarınca ele geçirilerek kötüye
kullanılmasına yönelik olarak duyulan
güvensizlik

0,858

Geleneksel alışveriş yöntemlerini tercih etme 0,727
Hukuki altyapının yetersizliğine duyulan
güvensizlik

0,605

İnternetten satın alınacak olan ürünün tüm
duyu organlarına hitap etmemesi

0,543

Faktördeki Değişken Sayısı 3 3 2 3
Özdeğer/Eigenvalue 2,136 1,741 1,587 1,399
Açıklanan Varyans (%) 19,422 15,826 14,430 12,723
Kümülatif Varyans (%) 19,422 35,248 46,678 62,401
Kaiser_Meyer_Olkin  Yeterlilik Ölçütü 0,657
Bartlett Testi 584,855 (df:55, p:0,000)
Tüm Değişkenler  İçin Cronbach Alpha ∝ 0,6249

Her ne kadar İnternetten alışveriş  yapmanın avantajları
içerisinde  hız kavramından bahsedilse de, “gerekli hızın
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sağlanamaması” yani yavaşlık, İnternetten alışverişi olumsuz
etkileyen bir faktördür. Yavaşlık kavramı çok boyutlu bir faktördür.
Yavaşlığın temel sebeplerinden bir tanesi, telekomünikasyon
altyapısının yetersizliği olabilir ki,  makro bir değişken olduğundan,
işletmeler tarafından değiştirilme şansı pek azdır, bu nedenle,
işletmelerin sitelerini tasarlarken bu faktörü mutlaka gözönünde
bulundurmaları gerekecektir. Yavaşlıkta etkili olan bir diğer unsur
web sitesinin yapısıdır. Web sitesinin yavaşlığı, alışveriş yapılacak
web sitesinin seçilmesinde oldukça önemli bir faktördür ( Kim&Lim,
2001, p.153, Ainscough & Luckett, 1996, p.43)  ve bu nedenle iyi
yönetilmesi gerekir. Alışveriş sonrasında ürünün teslim süresinin
uzaması da yine İnternetten satın almayı olumsuz etkileyen bir
unsurdur, bu nedenle işletmelerin lojistik konusunda kendilerini
geliştirmiş olmaları bir zorunluluktur.

Gizlilik ve güvenlik,  literatürde online satın almanın en
önemli caydırıcı unsurları (Teo, 2002, p.268, Palumbo & Herbig,
1998, p.258, Yoon, 2002, p.48) olarak bilinmektedir. Internet Word
Conference 1996’da, güvenlik konusu İnternetin en önemli konusu
olarak belirlenmiştir( Paul, 1996, p.33). Gerçekten de, İnternet ortamı
güven ve gizlilik esasına dayanan bir ortamdır  ve yüksek derecede
güven gerektirir. İnsanların, online alışverişlerini okul gibi daha az
güvenli yerlerdense, ev ve işyeri gibi daha güvenli yerlerden yapma
eğilimleri (Koyuncu&Lien, 2003, p.724) güven unsurunun önemini
göstermektedir. Web sitesine duyulan güven, işlem güvenliği, web site
özellikleri, yön bulma kolaylığı / işlevselliği ve kişisel değişkenlerden
etkilenmekte ve sonuç olarak satın alma güdüsünü etkilemektedir
(Yoon, 2002, p.48). Organizasyonlar, satışlarını ve karlarını
tüketicilere yönelik veritabanları üzerinden maksimize etmeye
çalışırlarken, tüketicilerin gizlilik & güvenliğe yönelik kaygıları da
artmakta ve satın alma davranışları üzerinde olumsuz etkilere neden
olmaktadır. Tüketicilerin mahremiyetini koruyan şirketlerin, satışlar
ve kar üzerinde olumlu etkiler gözlemlemeleri kesindir (Phelps,
D’Souza &Novak, 2001, p.3)

İnternetin yapısal olarak farklı oluşu da kişilerin online satın
almalarını olumsuz etkileyen bir diğer faktördür. Bunların en başında,
insanların genel alışveriş kalıplarının dışına çıkmakta zorlanmasından
bahsedilebilir (Angelides, 1997, p.412).  Kişisel anlamda geleneksel
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alışveriş yöntemlerini tercih etmenin altında bu faktörün yatması
muhtemeldir. Ürüne dokunamama, gerçek boyutlarını görememe, yani
ürünü duyu organlarıyla hissedememe tatminsizlik duygusu yarattığı
gibi,  ürünü tümüyle hissetmeden almış olmanın yarattığı güvensizlik,
İnternet alışverişinin aldatıcı sonuçlarına yönelik hukuki altyapıya
dikkati çekmekte ve ortamın henüz yeni oluşu da tüketicileri bu
konuda kaygılı hale getirmektedir.

Bilgisayar ve İnternet temelli ortamların henüz net olarak
anlaşılamadığı kesindir.  İnternetten alışveriş yapmayı olumsuz
etkilediği düşünülen faktörlerin bu biçimde belirlenmesinden sonra,
bu  faktörlerle İnternet kullanıcı profilinde yer alan kullanıcı
özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olup
olmadığının saptanması gerektiği inancıyla, çalışma tek yönlü varyans
analizi ile sürdürülmüştür.

Aslına bakılırsa, daha önceki çalışmalarda, İnternetten satın
alma davranışında demografik faktörlerin bir etkisinin olmadığı
bulunmuştur. (Lohse, Bellman & Johnson, 2000, pp. 17-78 , Kehoe,
Pitkow& Rogers 1998,  p.18, Kraut and others, 1998a, pp21-22, Kraut
and others, 1998b, p. 1029). Ancak interaktif pazarlama
uygulamalarının temelinde yatan ilişkisel pazarlama, müşteri profiline
yönelik veritabanı ile gerçekleştirilir ve  ilişkisel pazarlamada olumlu
sonuçların alınmasının, tüketicilerin satın alma güdüsü üzerinde
olumlu etkiler yaratacağı kolaylıkla iddia edilebilir. Bu nedenle,
çalışmada demografik faktörlerle İnternetten satın almayı olumsuz
etkileyen faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesi; gerek farklı bir
yaklaşım açısı sunması,  gerek literatürle karşılaştırılması ve gerekse
Türk kullanıcılara yönelik bilgiler sunması gibi nedenlerle kayda
değer bulunmuştur.

Tablo 3, araştırmanın örneklemini oluşturan  bireylerin yaş,
cinsiyet, eğitim, gelir ve İnternet kullanım sıklığına yönelik
durumlarının  İnternet üzerinden satın almayı  olumsuz etkileyen
teknik güvensizlik, hızın yavaş olması, gizlilikle ilgili kaygılar ve
İnternet ortamının yapısal farklılığı  faktörleri  üzerinde yarattığı
etkileri gösteren varyans analizi test sonuçlarını göstermektedir.
Kişilerin demografik özellikleri ve İnternetten satın almayı olumsuz
etkileyen faktörlere yönelik algılamalarında, %95 güven düzeyinde
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önemli farklılıklar olup olmadığına yönelik bulgular aşağıda
özetlenmiştir

Tablo 3: ANOVA Sonuçları – İnternet Kullanıcılarının Demografi
Özelliklerinin İnternetten Satınalmayı Olumsuz Etkileyen Faktörler

Üzerine Etkileri
Kareler

Top
Sd. Ort F p

Yaş (Y)
Teknik güvensizlik(F1) 11,476 3 3,825 3,938 0,009

Yavaşlık(F2) 9,473 3 3,158 3,228 0,023
Gizlilik & Güvenlik(F3) 0,917 3 0, 306 0,304 0,823

İnternetin Yapısal
Farklılıkları(F4)

7,093 3 2,364 2,398 0,068

Cinsiyet (C)
Teknik güvensizlik(F1) 2,395 1 2,395 2,406 0,122

Yavaşlık(F2) 2,360 1 2,360 2,372 0,125
Gizlilik & Güvenlik(F3) 0,525 1 0,525 0,524 0,470

İnternetin Yapısal
Farklılıkları(F4)

1,296 1 1,296 1,297 0,256

Eğitim Durumu (E)
Teknik güvensizlik(F1) 7,996 3 2,665 2,711 0,045

Yavaşlık(F2) 25,068 3 8,356 9,029 0,000
Gizlilik & Güvenlik(F3) 4,411 3 1,470 1,477 0,221

İnternetin Yapısal
Farklılıkları(F4)

0,676 3 0,225 0,224 0,880

Aylık Gelir (G)
Teknik güvensizlik(F1) 8,062 4 2,016 2,044 0,088

Yavaşlık(F2) 40,953 4 10,238 11,705 0,000
Gizlilik & Güvenlik(F3) 3,417 4 0,787 0,784 0,536

İnternetin Yapısal
Farklılıkları(F4)

3,850 4 0,963 0,962 0,429

İnterneti  Kullanım Sıklığı (İ)
Teknik güvensizlik(F1) 10,515 5 2,103 2,143 0,060

Yavaşlık (F2) 44,183 5 8,837 10,195 0,000
Gizlilik & Güvenlik(F3) 4,661 5 0,932 0,931 0,461

İnternetin Yapısal
Farklılıkları(F4)

4,752 5 0,950 0,950 0,449
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Yaş: İnternet kullanıcılarının  teknik güvensizlik (F1) ve
yavaşlık (F2) faktörlerine yönelik yargıları yaş açısından anlamlı
farklılıklar ortaya koymaktadır. ( F1 : F= 3,938,    p =0,009,      F2:
F=3,228  p=0,023 )

Gruplar arasındaki bu anlamlı farkın nedenini ortaya koymak
için  Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi uygulanmış, test sonucunda
anlamlı farklılığın  nedenin ortaya koyan gruplar arasında da t testi
yapılmıştır.  Buna göre, teknik güvensizlik faktörüne yönelik
yargıların  İnternet kullanıcılarının yaşı açısından temsil ettiği
farklılık, yaşları 18-27 (Y1) ve 28-37(Y2) olan gruplardan
kaynaklanmaktadır. t testi, yaşları 28-37 arasında olan kullanıcıların
teknik güvensizlik faktörüne(Y2)  18-27 yaş grubu arasında bulunan
kullanıcılardan(Y1)  daha fazla önem verdiklerini ortaya koymuştur.
(OrtY1= -0,104 ; OrtY2=0,276 , tY1-Y2=3,054, p=0,003)

Yavaşlık faktörüne yönelik olarak ise, yaşı 18-27 arasında
bulunan kullanıcı grubunun (Y1), yaşı 28-37 arasında bulunan
kullanıcı grubuna (Y2) göre yavaşlık faktörüne, daha fazla önem
verdiği saptanmıştır.(OrtY1= 0,129 ;OrtY2=-0,241 ; tY1-Y2=2,834;

p=0,005)

Cinsiyet: Örneklemde yer alan İnternet kullanıcılarının, teknik
güvensizlik, yavaşlık, gizlilik & güvenlik ve İnternet ortamının yapısal
farklılıkları faktörlerine yönelik yargıları cinsiyet açısından
incelendiğinde, cinsiyet ile bu faktörler arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı anlaşılır. Keza, Sheehan da, güvenlik
& gizlilik söz konusu olduğunda, kadın ve erkeklerin İnternette
birbirlerinden farklı tavırlar sergilemediklerini ifade etmiştir
(Sheehan, 1999, p.36). Yapılan başka bir çalışmada  ise seksüel
tercihlerin İnternetten satın alma üzerinde istatistiksel olarak  önemli
bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Buna göre gay ve biseksüellerin
online satın alma eğilimleri daha yüksektir ( Koyuncu&Lien, 2003,
p.19).

Eğitim Durumu: Eğitim durumunun İnternetten alışverişi
olumsuz etkileyen faktörlerle bir ilişkisinin olup olmadığına
bakıldığında, eğitim durumu ile teknik güvensizlik (F1) ve  yavaşlık
(F2) faktörleri ile eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
anlaşılır. (F1: F= 2,711    p=0,045 F2:  F=9,029 p=0,000)
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Tukey Çoklu Karşılaştırma Testine göre eğitim durumu ile
teknik güvensizlik faktörü arasındaki anlamlı farkın, lise (E3),
üniversite (E4) ve yüksek lisans (E5) mezunu olan kullanıcılardan
kaynaklandığı görülmektedir. Buna göre, lise mezunları, teknik
güvensizlik faktörüne, üniversite ve yüksek lisans mezunlarından daha
fazla önem vermektedirler. (OrtE3= 0,393;  OrtE4=-0,045;tE3-E4=2,996
p=0,027;  OrtE5=-0,085; tE3-E5=2,995  p=0,25 )

Eğitim durumu ile yavaşlık faktörü arasındaki ilişkinin ise, lise
(E3) ve yüksek lisans(E5) ve yine üniversite (E4) ve yüksek lisans(E5)
mezunları arasındaki kullanıcılardan kaynaklandığı saptanmıştır. Buna
göre lise mezunları ve üniversite mezunları, yavaşlık faktörüne,
yüksek lisans mezunlarından daha fazla önem vermektedirler. (OrtE3=
0,316 ;  OrtE5=-0,464;tE3-E5=3,873 p=0,000; OrtE4= 0,123 ;tE4-E5=4,293

 p=0,000 )

Aylık Gelir Düzeyi: İnternet kullanıcılarının aylık gelir
düzeyleri dikkate alındığında, yavaşlık faktörüne (F2) yönelik
yargılarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu anlaşılır.
(F2: F=11,705 p=0,000)

Yavaşlık kavramına verilen önem açısından farklı gelir
grupları karşılaştırıldığında, aylık geliri 200 milyon TL’den az olan
kullanıcıların(G1), yavaşlık kavramına sırasıyla, aylık geliri 601-800
milyon TL olan kullanıcılar(G4), 801 milyon  TL ve üstünde olan
kullanıcılara (G5) göre  daha fazla önem verdiğini, yine aylık geliri
201-400 milyon TL olan kullanıcıların (G2) yavaşlık faktörüne
verdikleri önemin  sırasıyla aylık geliri ve 401-600 milyon TL olan
kullanıcılardan (G3) , 601-800 milyon TL (G4) ve 801 milyon ve üstü
olan kullanıcılardan(G5)  daha fazla olduğu görülmektedir.
(OrtG1=0,339; OrtG4=-0,433; tG1-G4-=5,021 p=0,000; OrtG5=-0,372;
tG1-G5-=3,649 p=0,000; OrtG2=0,451;  OrtG3=-0,042; tG2-G3-=2,783
p=0,007; OrtG4=-0,433; tG2-G4-=6,069 p=0,000; OrtG5=-0,372;
tG2-G5-=4,367  p=0,000)

Kullanım Sıklığı: İnternetten alışverişi olumsuz etkileyen
faktörler, örneklemde yer alan internet kullanıcılarının İnterneti
kullanım sıklıkları açısından incelendiğinde, İnternet kullanım sıklığı
ile yavaşlık (F2) faktörü açısından istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığın olduğu ortaya çıkar. (F2: F=10,195 p=0,000)
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Yavaşlık faktörüne yönelik olarak saptanan anlamlı fark,
Tukey Çoklu Karşılaştırma Testine Göre İnterneti hergün
kullananlarla (İ1), birkaçgünde bir kullananlar (İ3), haftada bir
kullananlar(İ4), on günde bir kullananlar (İ5) ve ayda bir
kullananlar(İ6) arasındaki farklılıktan, ayrıca, İnterneti günaşırı
kullananlarla (İ2), ayda bir kullananların(İ6) yargılarındaki
farklılıklardan kaynaklanmaktadır. t testinden alınan sonuçlara göre
İnterneti her gün kullananların yavaşlık faktörüne verdikleri önem,
sırayla, İnterneti ayda bir kullananlara, haftada bir kullananlara, on
günde bir kullananlara ve birkaç günde bir kullananlara göre daha
azdır. Yine, İnterneti gün aşırı kullananların yavaşlık faktörüne
verdikleri önem,  İnterneti ayda bir kullananlara göre daha azdır.
(Ortİ1=-0,419;    Ortİ3=0,236; tİ1-İ3=-4,479  p=0,000; Ortİ4=0,356;  tİ1-

İ4=-3,391 p=0,002; Ortİ5=0,236;tİ1-İ5= -2,572 p=0,017; Ortİ6=0,570;
tİ1-İ3=-7,084 p=0,000;  Ortİ2=-0,107; Ortİ6=0,570; tİ2-İ6=-3,390
p=0,002)

5. Sonuç

Yapılan çalışmada, İnternet üzerinden alışveriş yapmada
caydırıcı nitelik taşıyan unsurlar, “Bilgisayar ve İnternet temelli
ortamlara duyulan teknik güvensizlik”, “Yavaşlık”, “Gizlilik ve
güvenlik kaygıları” ve “İnternet ortamının yapısal farklılıkları”
şeklinde ortaya çıkmıştır.

Bulgulara genel anlamda bakıldığında, demografik
özelliklerin, “Gizlilik ve güvenlik kaygıları” ve “ İnternet ortamının
yapısal farklılıkları” faktörleri üzerinde etkili olmadığı anlaşılır.
Cinsiyet durumunun ise, İnternetten satın almayı  olumsuz etkileyen
faktörlerin hiçbiri üzerinde etkisi söz konusu değildir. Buraya kadarki
bulgular, Lohse, Bellman &Johnson , 2000, Kehoe, Pitkow & Rogers
1998 , Kraut and others’ın 1998(a) ve 1998(b)  çalışmalarındaki
bulgular ile uyum içersindedir. Ne var ki, çalışmada, demografik
özelliklerin başta “Yavaşlık” ve ardından “ Bilgisayar ve İnternet
temelli ortamlara duyulan teknik güvensizlik”gibi, İnternetten satın
almayı olumsuz etkileyen faktörler üzerinde etkili olduğu
bulunmuştur.

Araştırmanın sonuçlarına göre, İnternet kullanıcılarının yaşı,
“Bilgisayar ve İnternet temelli ortamlara duyulan teknik güvensizlik”
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ve “Yavaşlık”  faktörleri üzerinde etkilidir. Buna göre, yaşları 28-37
arasında bulunan İnternet kullanıcılarının teknik güvensizlik
faktörüne verdikleri önem, yaşları 18-27 arasında bulunan İnternet
kullanıcılarına göre daha fazladır. Yavaşlık faktörü açısından
bakıldığında ise, durum tam tersidir. Şöyle ki, yaşları 18-27 arasında
bulunan İnternet kullanıcıları, yavaşlık faktöründen, yaşı 27-38
arasında bulunanlara göre daha olumsuz etkilenmektedir.

Cinsiyetin, İnternetten satın almayı olumsuz etkileyen faktörler
üzerinde herhangi bir etkisi sözkonusu değildir.

İnternet kullanıcılarının eğitim durumları, “Bilgisayar ve
İnternet temelli ortamlara duyulan teknik güvensizlik”  ve “Yavaşlık”
faktörlerine yönelik yargılarında önemli bir özelliktir. Buna göre, lise
mezunları teknik güvensizlik faktöründen, üniversite ve yüksek lisans
mezunlarına göre daha fazla etkilenmektedirler. Yavaşlık faktörüne
yönelik  olarak ise, lise ve üniversite mezunlarının, yavaşlık
faktöründen, yüksek lisans mezunlarına göre daha fazla etkilendikleri
ortaya çıkmıştır.

Aylık gelir düzeyinin, “Yavaşlık” faktörüne verilen önem
üzerinde önemli bir unsur olduğu bulunmuştur. Buna göre, aylık geliri
200 milyon TL’nin altında olan İnternet kullanıcıları,  yavaşlık
faktöründen  aylık geliri 601-800 milyon TL ve 801 milyon TL üzeri
arasında olan tüketici grubuna göre daha olumsuz etkilenmekte ve
yine, aylık geliri 201-400 milyon TL olan  İnternet kullanıcıları
yavaşlık faktöründen, aylık geliri 401-600 milyon TL , 601-800
milyon TL olan ve 801 ve üstü kazananlara göre daha olumsuz
etkilenmektedir.  Buradan, yavaşlık faktörünün geliri az olan İnternet
kullanıcıları için daha önemli bir faktör olduğu ortaya çıkar ki,
İnternet kullanımının maliyeti dikkate alındığında sonuç
anlaşılabilirdir.

İnterneti kullanım sıklığı da yine “Yavaşlık” faktörü üzerinde
anlamlı bir etkiye sahiptir. Buna göre, İnterneti günaşırı kullananlarla
ayda bir kullananların yavaşlık faktörüne verdikleri önemin, sırasıyla
İnterneti ayda bir kullananlara ve birkaç günde bir kullananlara göre
daha az olduğu, yine, İnterneti gün aşırı kullananların  yavaşlık
faktörüne verdikleri önemin ayda bir kullananlara göre daha az olduğu
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ortaya çıkmıştır. Buradan da, internet kullanım sıklığı arttıkça,
yavaşlık faktörünün önemini yitirdiği  anlaşılabilir.

Kanımızca, İnternetten satın almayı olumsuz etkileyen
faktörlerin temelinde, İnternet ve bilgisayara endeksli ortamların
henüz iyice anlaşılamamış olması ve ticari işletmelerle web
kullanıcıları arasında gerekli güvenin oluşmamış olması gelmektedir.
Tüketicinin ortamı iyice anlayamamış olması bir olgu iken, aynı şey
işletmeler için de geçerlidir. Bilinmesi gerekir ki pazarlama özellikle
de müşteri ile olan ilişkilerden sorunlu olan birimdir. Bu anlamda
İnternet bir dağıtım kanalı olarak kullanılsın veya kullanılmasın,
müşteriye daha yakın olarak onu tatmin etme fırsatı tanımaktadır.
İnternet teknolojilerinin insan hayatına girmesiyle,  pazarlama
stratejisinin kullanılması gereken alanlar da artmıştır. Bu anlamda
pazarlama geçmiştekinden daha da karmaşık bir fonksiyon haline
gelmiştir. Pazarlama fonksiyonun değişmesiyle, pazarlamacıların da
değişmesi gerekecektir. Artık İnterneti bir dağıtım kanalı olarak
kullanacak olan pazarlama yöneticisinin, pazarlama ve İnternet
iletişimleri konusunda ileri düzeyde bilgiye sahip olması
gerekecektir.Gelecek on yıl içerisinde, pazarlama birimlerinin daha
küçük, daha üretim odaklı ve coğrafi olarak daha çeşitlilik sergileyen
bir hale gelmeleri muhtemeldir.

İnternete entegrasyon düzeyi arttıkça, pazarlama, enformasyon
teknolojisi, finans ve yönetim alanındaki uzmanların iletişim ve
paylaşımları da artacağından, kurum kültürünün de bundan
etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda şirketlerin, bu değişime
kültüre çok çeşitli açılardan hazırlanmaları gerekecektir. Örneğin,
işletmenin kendi içinden değişime direniş gelebilir ki  bu direnişin
sonuçları kendisini kısa zamanda gösterecektir.

Değişen tek şey kurum kültürü değildir, içinde bulunulan çevre
ile birlikte tüketiciler de değişmektedir.  İnternet tüketicilerinin ne
yönde değiştikleri, bizim için şu anda gerçekten bir sırdır ve daha da
kötüsü, değişim tüm hızıyla sürmektedir. Kişilerin satın alma
davranışları, kalite, hizmet ve değer konularına yönelik yargıları ile
şekillenir ve çevre değiştikçe davranış da değişir. Bu nedenle,
tüketicilerin, İnternetten alışveriş sırasında sergileyecekleri satın alma
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davranışının, geleneksel alışveriş çevresindeki ile aynı olması
beklenemez.

Şu kadarı söylenebilir ki, bugün İnternet üzerinden alışveriş
yapan kişilerin, ürünlere yönelik bilgi ve seçenek düzeyleri arttığından
işletmelere yönelik beklentileri de artmıştır, dolayısıyla işletmelerin
müşteri ihtiyaçlarına duyarlık düzeyinin yüksek ve çeşitlendirme
yeteneklerinin en az rakiplerininki kadar iyi olması  gerekmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, ürünün
kendisinden çok, ürünün satın alınması sırasında  sergilenecek olan
süreçlerin  vurgulanması olacaktır. Keza  İnternet ortamında beklenti
düzeyi yükselen tüketicinin ürünü alana kadar görmüş olduğu hizmet
ve almış olduğu fayda önem kazanmaktadır.

SONUÇ

 Sonuç olarak, İnternet üzerinden satın alma eylemi  lineer bir
olgu olarak nitelendirilemez. İnternette yapılan işlemler değiştikçe
pazarın yapısı değişmekte ve yeni koşullar yeni stratejileri zorunlu
kılmaktadır. İşletmelerin ortamın temel dinamiklerini çok iyi
izlemeleri  gerekmektedir. Ancak yine de, temel olarak, işletmelerin
online müşterilerle aralarında gerekli güvenin oluşturulması için,
tüketici profillerinin çok iyi bilinmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Çünkü  İnternet tüketicilerin online satın alma tercihlerinin bireysel
olarak izlenmesine olanak tanıyan bir altyapıya sahiptir ve online
tüketicilerin ihtiyaç ve zevkleri, onların satın alma  güdüleri, satın
alma davranışları  ve daha da önemlisi ürüne yönelik tatmin düzeyleri
üzerinde  son derece ciddi bir etkiye sahiptir. Böylesine bir ilişkinin
kurulmasında, güvenli bir firewall (güvenlik duvarı) uygulamasına
gidilmesi, kişiselleştime tekniklerinin kullanılması, veri iletme
sistemlerinde kullanılan şifreleme yöntemlerinin (encryption
techniques) teknoloji ilerledikçe aksatılmadan güncellenmesi  ve
iyileştirilmesi, web sitesinin yüklenme hızının  ve web site
fonksiyonelliğinin arttırılması yollarıyla site hızının yükseltilmesi,
ürün sunumunda, ürün detaylarına azami derecede yer verilerek
görsellikle desteklenmesi, mümkünse deneme birimlerinin bedava
gönderilmesi, ürün satın alımında teslim süresi ve iade gibi konularda
kurumsal kimlik altında mutlak garanti uygulamalarına gidilmesi ve
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bu uygulamaları destekleyecek bir lojistik eylem planının
geliştirilmesi    ve  son olarak sağlıklı bir reklam stratejisi ile site
bilinirliğinin arttırılması destekleyici unsurlar olarak nitelendirilebilir.
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ÖZET

Yirmibirinci yüzyıla girerken kurumların iş yapma şekillerinde
köklü değişimler meydana gelmiştir. Internet sayesinde, işletmeler
müşterilerinin kimler olduğunu, neler istediğini ve satın almaya
nezaman hazır olduklarını bildiğinde, mesajı doğrudan bunu satın
alacak olanlara verebilmekte; mesajlarını tam da müşterilerinin
masalarının üzerine gönderebilmektedirler. Internet,  web tarzı yaşam
biçimlerine olanak tanımaktadır. Bu platforma uygun bir ticaret tarzı
olan elektronik ticaret olgusu hızla yaygınlaşmaya başlamış ve pek
çok işletmenin gündemine girmiştir.

Bu düşüncelerle yola çıkılarak hazırlanmış olan çalışmamızda
amacımız, hızlı bir gelişme trendi içersinde olan işletmeler arası e-
ticaretin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için, işletmeler arası e-
ticaretin avantajları ve dezavantajlarının işletmelerin gözünde neler
olduğunu belirleyip bu konuda neler yapılabileceğini ortaya
koymaktır. E-ticaretin gelişmesi yolunda çok önemli adımlar attığımız
bu günümüzde ve gelecekte e-ticaret alışveriş sisteminin Türkiye’deki
işletmeler arasında da yaygınlaşması ile işletmelerimize tüm dünyaya
satış yapma imkanı sunulmakta ve en iyi tedarikçiyi seçme şansı
tanınmaktadır. İşletmeler arası iş ilişkilerinin elektronik ortamda
yapılması işletmelerimizin global değişimlere daha hızlı uyum
sağlamalarını ve daha esnek bir yapıya kavuşmalarını sağlayacağından
sistemin eksik yönlerini en kısa sürede görüp düzeltmeye gitmemiz
gerekmektedir.

                                                          
∗ Marmara Üniversitesi  S.B.M.Y.O.
∗∗ Marmara Üniversitesi  S.B.M.Y.O.



28

SUMMARY

Changes occured at the institute’s working shape beginning to
21. century. By means of Internet, when firms know who their
costumers are, what they want  and when they prepare to buy, their
messages will be sent their consumers tables directly. Internet is
known as a kind of life style by users. Moreover, e-commerce which
was suitable for this platform started to spread and entered to a lot of
business agendas.

The following issues have been considered in this study
prepared the idea that e-commerce with business to business has very
rapid acceleration. If firms know what advantages and disadvantages
e-commerce (business to business) have and what they can do about
disadvantages, business to business e-commerce will be started to get
strong. When e-commerce (business to business) shopping system
become widespread in the Turkey, firms will be open all over the
world and can be choose best retailer.  We have to instantly correct
the system what have lacking to obtain elastic business structure and
to be opened foreign market.

A questionnaire has been applied and the results have been
considered to investigate business opinion about advantages and
disadvantages of e-commerce’s (business to business).

0. Giriş
Yirmibirinci yüzyıla girerken kurumların iş yapma şekillerinde

radikal değişimler meydana gelmiştir. Kurumlar artık sadece kendi
ofisleri ile sınırlı değildir. Yan sanayiler için üreticilerin stok
durumunu eşzamanlı izlemek, bayiler için hızlı bir şekilde sipariş
geçmek, acentalar için anında poliçe kesmek bugünkü rekabet
koşullarında vazgeçilmezdir. Müşteriye hizmet götüren tedarik
zincirinin parçaları olan yan sanayi, üretim, dağıtım, satış ve servis
teşkilatlarının başarıları aralarında kuracakları sağlam ve güvenilir bir
iletişim ortamına bağlıdır.

Bilindiği gibi “ticaret” ifadesi kavramsal olarak “mal veya
hizmetin satın alınması ve satılması“ işlemlerini kapsamaktadır. Bu
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sürecin elektronik ortamda, Internet üzerinde yapılması e-ticaret
kavramını ortaya çıkarmıştır.

1. Dünyada ve Türkiye’de İşletmeler Arası E-Ticaret
Kavramı

E-ticaret konusunda en yaygın genel kabul görmüş tanım
OECD tarafından 1997’de yapılan tanımdır. Bu çerçevede e-ticaret
aşağıdaki eylemleri kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır.1

• Ticaret öncesi işletmelerin elektronik ortamda bilgilenmesi ve
araştırma yürütmesi, işletmelerin elektronik ortamda
buluşması,

• Ödeme sürecinin yerine getirilmesi,

• Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye
teslimi,

• Satış sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi.

E-ticaret ile daha esnek yapıya kavuşan, tedarikçileri ile daha
yakın çalışan, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına daha hızlı cevap
veren işletmeler de, global ölçekte değişim yaşamaktadır. E-ticaret,
işletmelere en iyi tedarikçiyi seçme ve tüm dünyaya satış yapma
imkanı sunmaktadır.

İşletmeden-İşletmeye, e- ticaret (Business to Business-B2B)
olarak da anılan işletmeler arası iş ilişkilerinin; işlemelerin elektronik
ortamda tedarikçiye sipariş vermesi, faturalarını temin etmesi ve
bedellerini ödemesi şeklinde tanımlanmaktadır. 1999 yılı verilerine
göre; İşletmeden-İşletmeye kategorisindeki ticari işlemler, e-iş
cirosunun  %90’nını oluşturmaktadır.

İşletmeden-İşletmeye uygulaması üç yönde gelişmektedir: 2

• Internet ve diğer ağların kullanımı

                                                          
1 Elektronik Ticaret Kütüphanesi, Elektronik Ticaret ve Kobinet,
http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/e-ticaret/e-ticaret-kutuphanesi/ba1.html, 27.11.2002.
2 Erdal Kılıç, Aralik 2001 .“E-İş’in Neresindeyiz?”,
http://www.musiad.org.tr/yayinlar/Cerceve,27.11.2002.
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• İşletmenin iç işleyişi için  iç ağın kullanımı (intranet)

• İşletme ağının diğer işletmelere (bayi, partner...) açan dış ağın
kullanımı (extranet)

Tablo 1: E-ticaretin Gelişimi İşletme-İşletme (B2B) /Gartner
              Group,27.01.2000)

Yıllar İşletme-İşletme İşlem Hacmi
(milyar $)

1999 145
2000 403
2001 953
2002 2180

2003 * 3950
2004 * 7290

Kaynak: Activeline Bankacılık, Finans, İnsan Kaynakları ve
Teknoloji Gazetesi, Elektronik Ticaret Devriminin Boyutları.
http://www.activefinans.com/activeline/sayi22/elektronik.html

Internet ile birlikte dünyadaki büyüme trendinin hızla
gelişmesi yanında karlılığın arttığı da görülmektedir. Forbes
rakamlarına göre, Forbes 500 listesindeki işletmelerin geçen yıl içinde
karları %26 oranında arttığı görülmüştür. Internet'in en önemli
etkisinin işletmeler arası e-ticarette ortaya çıkacağı tahmin
edilmektedir.3

Gartner Group'a göre, dünya çapında, 1999 yılında 145 Milyar
Dolar olan işletmeden-işletmeye elektronik ticaret hacmi, 2004 yılında
7.29 Trilyon Dolar'a çıkacağı, Avrupa'da ise işletmeden-işletmeye
pazarının 1999'da 31.8 Milyar Dolar olan hacminin, 2004 yılında 2.34
Trilyon Dolar'a yükseleceği tahmin edilmektedir. Forrester,  e-market
yerlerinin (e-marketplace) 2004’te online ticaretin % 53’ünü ele
geçireceğini belirtmiştir. 4

                                                          
3 Aktif Finans Bankacılık, Finans, İnsan Kaynakları ve Teknoloji Gazetesi, E-Ticaret
Stratejileri, http://www.activefinans.com/activeline/sayi3/e_ticaret.html ,27.11.2002.
4 Forrester Research Inc.,7.02.200,  “Development Of E-Marketplaces”,
http://www.forrester.com/ER/Press/Release/0,1769,243,ff.html

http://www.activefinans.com/activeline/sayi22/elektronik.html
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Ayrıca Asya-Pasifik bölgesinin de büyük bir atak yapacağı ve
geçen yıl 9.2 Milyar Dolar olan işletmeden-işletmeye e-ticaret
hacminin 2004 yılında 992 Milyar dolara erişeceği tahmin
edilmektedir. Latin Amerika'nın da çok geride kalmayarak 1999'da 1
Milyar Dolar olan işletmeden-işletmeye e-ticaret hacmini 2004 yılında
124 Milyar Dolar'a çıkartacağı tahmin edilmektedir. 5

A.B.D’deki şu andaki trendlerin aksine, lider Alman şirketleri
İnternet’e daha yüksek yatırımlar yapmaya devam etmektedirler.
Alman iş dünyası gazatesi “Handelsbalatt” tarafından yapılan
araştırmaya göre, ekonomik krize rağmen DAX’ta listelenen 30
şirketin e-işletme bütçelerine 2000 yılına göre daha çok para
ayıracakları ve birkaç milyar Euro harcayarak e-işletme aktivetelerini
organize edecekleri belirtilmiştir. 6

The Institute of Supply Management ve Forrester Research’ün
ortaklaşa raporuna göre, Interneti kullanarak dolaylı ve dolaysız
yoldan malzeme satın alan firmaların sayısında 2002’nin ikinci üç
ayında önemli bir artış olmuştur. Firmaların ürettikleri parçalarının
imalatında kullandıkları dolaysız malzemelerinin Internetten satın
alınma oranı  2002’nin ilk üç ayında % 53 iken 2002’nin ikinci üç
ayında %65’e yükselmiştir. Dolaylı malzemelerin (fax makinesi,
ampul gibi genel amaçlı malzemeler) Internetten satın alınmaları da
2002’nin ilk üç ayında %78 iken  2002’nin ikinci üç ayında % 84 ‘e
yükselmiştir.  B2B’nin gelişmesi geçtiğimiz birkaç yıl içinde
yükselişini duraksamaya bırakmıştır. 7

Şu anda Türkiye'deki elektronik ticaret uygulamaları
işletmeden son kullanıcılara (Business to Consumer, B2C) satış
biçimiyle gerçekleşmektedir. Türkiye'de de dünyadaki işletmeler arası
e-ticaret gelişmesine paralel olarak, büyük işletmelerden başlamak
üzere bir çok işletmenin tedarikçileri ve bayileri arasındaki işlemleri
Internete taşımalarına ve işletmeler arası e-ticaretin patlamasına tanık
olunacaktır. İşletmeden-İşletmeye satış modeli ilk örneğini Arçelik
                                                          
5 Ata Net İnternet Solutions, Sanal Mağaza ve Elektronik Ticaret.
http://sanalmagaza.gen.tr/elektronikticaret.html, 27.11.2002.
6 Internet.com, 09.01.2001, “Alman Şirketler Internet Bütçelerini Arttıyor.”
http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=751 , 27.11.2002
7 Adrian Mello, 16.10.2002, B2B “Rebound: Are Businesses Ready?”,
http://techupdate.zdnet.com/techupdate/stories/main/0,14179,2894839,00.html, 27.11.2002.
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bayilerinin siparişlerini Internet üzerinden almaya başlayarak
göstermiştir.

İşletmeler arası e-ticaret sektörü içersindeki satıcıların hangi
harcamaları yapacağı ve öncelikli maliyet kesintilerini sert ekonomik
koşullara göre değiştirdikleri yeni işletme manzaralarını yeniden
gözden geçirmeleri gerekmektedir. Satıcılar için iyi bir haber, maliyet
kesintilerini ve işlemlerin verimliliğini arttırabilecek işletmeler arası
e-ticaret tekliflerine için ihtiyaç olduğudur. 8

Tablo 2:  B2B E-Ticaretin Ülkelere Göre Dağılımı
2000 2001 2002 2003 2004 Dünyada

B2B (%)
2004

K. America $159.2 $316.8 $563.9 $964.3 $1,600.8 57.7
Asya/ Pasifik $36.2 $68.6 $121.2 $199.3 $300.6 10.8
Avrupa $26.2 $52.4 $132.7 $334.1 $797.3 28.7
Latin Amerika $2.9 $7.9 $17.4 $33.6 $58.4 2.1
Afrika/O. Asya $1.7 $3.2 $5.9 $10.6 $17.7 0.6

Total $226.2 $448.9 $841.1 $1,541.9 $2,774.8 100.0
Kaynak: eMarketer. 2001., www.Marketer.com

Türkiye e-ticaret konusunda hızlı bir gelişme içersindedir.
Türkiye’de e-ticaretin öncüleri Vakko, Teba, Arçelik, Bazaar 54,
Yeşil Kundura, Migros, İnci Fermuar gibi işletmelerdir. 9

Türkiye’de Alcatel e-ticaret liderliğinde kurulan, Türkiye’nin
ilk dijital pazaryeri olan Toptan PazarYeri.com, bir yılını
doldurmuştur. İşletmeler arası e-ticaret platformu olarak Toptan
PazarYeri.com, kurulduğu günden bu yana sürekli kendini
yenileyerek, üzerinde açılan 500’ün üzerinde sanal dükkan ve 10 binin
üzerinde alıcı üyesi ile, 25 milyon dolarlık iş hacmine ulaşmıştır. 10

                                                          
8 Lou Hirsh, 18.01.2002, “The Incredibly Quiet B2B Resurgence”.
http://www.ecommercetimes.com/perl/section/b2b/ , 27.11.2002.
9 Veysel Bozkurt, E-Ticaret, Birinci Baskı, İstanbul, Alfa Basım A.Ş., Mayıs 2000, s.87-88.
10 Türk Internet.com, 20.08.2002, “ToptanPazarYeri.com 1. Yılını Doldurdu",
http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=5251, 27.11.2002.

http://www.marketer.com/
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2. İşletmeler Arası E-Ticaretin Avantajları ve
Dezavantajları

Internette işletmelerarası pazar önümüzdeki yıllarda hemen
hemen bütün işletmelerin gündeminde yer alacak bir olgudur. Zira
Internet uygulamaları geleneksel iş yapma yöntemlerine göre bazı
sakıncalarına karşı ihmal edilemeyecek kadar ciddi avantajları vardır.
Bu avantajlarından bazıları şöyle sıralanabilir: 11

• İşlem maliyetlerinde parasal tasarruflar,

• Mal ve hizmetlerin tesliminde zaman tasarrufu,

• Satın alma sistemlerini birleştirme,

• Sipariş işlemlerinde ve bürokraside azalma,

• Müşteriler ve ortaklar arasında yakınlaşma,

• Büyük ve küçük tedarikçilere e-ticaret olanakları,

• Stok ve envanter sistemlerine etkisi, en önemli avantajlar
arasında yer almaktadır.

E-ticaretin sağladığı kolaylıklar nedeniyle hızla büyümekte, bu
hızlı büyüme ve gelişme sonucunda bazı sorunların ortaya çıkması da
kaçınılmaz olmaktadır. Halen işletmeler arası e-ticarette yaşanan
sorunlar kısaca şöyle sıralanabilir:12

• Internet eşitsizliği,

• Güvenlik sorunları,

• Yasal sorunlar,

• Elektronik sözleşmelerle ilgili sorunlar,

• Elektronik imza sorunu,

                                                          
11 İbrahim Kırcaova, İşletmeler Arası E-Ticaret, İ.T.O. , İstanbul, 2001, s.28-29.
12 KOBİNET Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bilgi Ağı, (19 Şubat 2002), E- Ticaretin Etkileri
http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/e-ticaret/e-ticaret-kutuphanesi/ba2.html (17 Mart 2002)
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• Şifreleme sorunu,

• Aldatıcı reklam ve haksız rekabet sorunu,

• Spamming,

• Vergi sorunları,

• Denetim sorunları,

• Dil sorunları,  en önemli sorunlar arasında yer almaktadırlar.

3. Araştırma

* Araştırmanın Amacı:

Hızlı bir gelişme trendi içersinde olan işletmeler arası e-
ticaretin sağlıklı gelişebilmesi için, e-ticaretin işletmelerdeki olumlu
ve olumsuz yönlerinin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla bir
anket hazırlanmıştır. İşletmelerin konuya bakış açılarını, e-ticaretin
avantaj ve dezavantajları hakkında ne düşündüğünü belirlemek
amacıyla düzenlenmiş olduğumuz anketimizde tanımlayıcı araştırma
modeli kullanılmıştır.

* Araştırmanın Yöntemi:

Araştırmaya konu olan hedef kitlemiz e-ticaret yapan
işletmeler olup, bu amaçla anketimizin 500 büyük sanayi kuruluşuna
e-mail yoluyla gönderilmiştir. Hedef kitlemiz olan e-ticaret
işletmelerine ulaşabilmek için Internette oluşturduğumuz
http://www.eticaret.cc veya http://www.eticaret.org siteleri
kullanılmış olup, sitemizin varlığı e-ticaret yapan işletmelere e-mail
yoluyla duyurulmuştur.

Bu araştırmanın sonuçları istatistiksel analiz programı SPSS
10.0 kullanarak yorumlanmış, hata yapma olasılığını küçük tutmak
için anlamlılık düzeyi 0,01 olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen
araştırmanın veri analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler;
güvenilirlik analizi, faktör analizi ve one way anova testleridir.

http://www.eticaret.cc/
http://www.eticaret.org/
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Ayrıca, işletmelerin konuya bakış açılarını belirleyen anket
sorularımızın frekans dağılım tabloları da  çalışmamızda sunulmuştur.

* Araştırmanın Analizleri:

• Frekans Dağılımları
Tablo.3. “İşletmenize ait web siteniz var mı?” sorusunun Frekans
Değerleri
Değişkenler Frekans Yüzde Geçerli

Yüzde
Kümülatif
Yüzde

Evet 66 94,3 94,3 94,3
Hayır 4 5,7 5,7 100
Toplam 70 100 100

Tablo.4. “Web sitenizi ne amaçla kullanıyorsunuz?” sorusunun
Frekans Değerleri

Değişkenler Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Sadece reklam amaçlı 8 11,4 11,4 12,1
Siteden satış amaçlı 12 17,1 18,2 30,3
Daha iyi müşteri hizmeti için 12 17,1 18,2 48,5
Danışmanlık hizmeti için 18 25,7 27,3 75,8
Müşterilerden sip. alınması ve
teslimi

12 17,1 18,2 81,8

Bayilerden sipariş alınması
için

4 5,7 6,1 100

Cevaplamayanlar 4 5,7
Toplam 70 100 100

Tablo.5. “Sitenizin ziyaretçi sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz?”
sorusunun Frekans Değerleri
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Değişkenler Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Henüz ziyaretçi sayımız yeterli
değil

20 28,6 30.3 30,3

Yeterli sayıda ziyaretçimiz var 30 42,9 45,5 75,8
İlerde kısa vadede yeterli sayıda
ziyaretçi olacağına inanıyoruz.

12 17,1 18,2 93,9

İlerde uzun vadede yeterli sayıda
ziyaretçi olacağına inanıyoruz

4 5,7 6,1 100

Cevaplamayanlar 4 5,7
Toplam 70 100 100

Tablo.6.“E-ticaretin hangi aşamasında olduğumuzu
düşünüyorsunuz?” sorusunun Frekans Değerleri
Değişkenler Frekans Yüzde Geçerli

Yüzde
Kümülatif
Yüzde

Henüz hiçbir gelişme yok 4 5,7 5,7 5,7
Henüz başlangıç
aşamasında

38 54,3 54,3 60,0

E-ticarette önemli
gelişmeler gösteriliyor

26 37,1 37,1 97,1

E-ticarette ileri aşamalara
gelindi

2 2,9 2,9 100

Toplam 70 100 100

Tablo.7.“E-ticaretteki gelişmeyi hızlandırmak için işletmeler
hangi çalışmalarına hız vermeli?” sorusunun Frekans Değerleri
Değişkenler Frekans Yüzde Geçerli

Yüzde
Kümülatif
Yüzde

Bilgisayar alt yapılarını
güçlendirmeli

14 20 20 20,0

İşletme personelinin
bilgisayar eğitimine hız

8 11,4 11,4 31,4

Aktif bilgi işlem kadrosu
istihdamı

38 54,3 54,3 85,7

Web sitesi  destekli call
center kurulması

6 8,6 8,6 94,3
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Partnerlerinin e-ticarete
adaptasyonu

4 5,8 5,8 100

Toplam 70 100 100

Tablo.8.“Ülkemizde işletmeler arası e-ticaretin işletmelere
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar konusundaki düşüncelerinin”
Frekans Değerleri

Değişkenler 1 2 3 4 5
E-ticaret tasarruf sağlar 44

(62,9)
16

(22,9)
4 (5,9) 0      (0) 6

(8,6)
Müşterilere kolay ulaşım sağlar 38

(54,3)
20

(28,6)
8

(11,4)
0      (0) 4

(5,7)
Zamanı verimli kullandırır 42

(60,0)
16

(22,9)
2 (2,9) 6

(8,6)
4

(5,7)
Müşterilerle çok yönlü işbirliği 36

(51,4)
18

(25,7)
10

(14,3)
4

(5,7)
2

(2,9)
Rutin işlemlerde sadeleştirme 38

(54,3)
20

(28,6)
4 (5,7) 6

(8,6)
2

(2,9)
Farklı birimlerin satın almalarında
birleşme

24
(34,3)

26
(37,1)

14
(20,0)

2
(2,9)

4
(5,7)

Rekabet nedeni ile kaliteli hizmet,
üretim

22
(31,4)

22
(31,4)

18
(25,7)

6
(8,6)

2
(2,9)

Yatırım yapmadan pazarda rekabet
gücü

30
(42,9)

24
(34,3)

14
(20,0)

2
(2,9)

0
(0)

Verimli bir stok yönetimi 36
(51,4)

14
(20,0)

10
(14,3)

6
(8,6)

4
(5,7)

Talep değişimlerine hızlı yanıt
verebilme

34
(48,6)

18
(25,7)

12
(17,1)

6
(8,6)

0
(0)

Internet kullanım oranı düşükse e-tic.
satışı düşer

22
(31,4)

18
(25,7)

16
(22,9)

4
(5,7)

10
(14,3)

Aracıların fonksiyonu azalacaktır 14
(20,0)

24
(34,3)

16
(22,9)

12
(17,1)

4
(5,7)

Ödeme /güvenlik  sorunu
çözülmemişse sistem başarısız olur

34
(48,6)

18
(25,7)

10
(14,3)

6
(8,6)

2
(2,9)

Site tasarımı kalitesiz ise müşteri
çekmez

26
(37,1)

24
(34,3)

10
(14,3)

6
(8,6)

4
(5,7)

İşlet. satış koşullarını, kimliğini
belirtmez ise güven azalır

28
(40,0)

26
(37,1)

12
(17,1)

0     (0) 4
(5,7)
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Anlaşmalar sanal ortamda
yapıldığından yasal sorunlar var

22
(31,4)

16
(22,9)

14
(20,0)

10
(14,3)

8
(11,4)

E-sözleşmelerde yasal düzenlemeler
yetersiz

22
(31,4)

22
(31,4)

16
(22,9)

6
(8,6)

4
(5,7)

Uluslararası uygulamalarda
belirsizlik

20
(28,6)

8
(11,4)

32
(45,7)

4
(5,7)

6
(8,6)

Uluslar arası vergi kayıpları
yaşanmakta

20
(28,6)

12
(17,1)

28
(40,0)

8
(11,4)

2
(2,9)

  1: Çok katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Fikrim yok,
 4: Katılmıyorum, 5: Hiç katılmıyorum.

       ( Parantez içindekiler % ‘yi ifade etmektedir.)

Tablo.9.“İşletmeniz hangi sektörde yer almaktadır?” sorusunun
Frekans Değerleri

Değişkenler Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Basın /Yayın /Medya 4 5,7 5,7 5,7
İthalat İhracat 4 5,7 5,7 11,4
Eğitim /Araştırma 6 8,6 8,6 20,6
Eğlence 6 8,6 8,6 28,6

Hizmet 14 20,0 20,0 48,6
Kamu 2 2,9 2,9 51,4
İmalat /pazarlama 14 20,0 20,0 71,4
Bilgisayar /Donanım 20 28,6 28,6 100,0
Toplam 70 100 100

Tablo.10.“İşletmenizin çalışan sayısı ne kadardır?” sorusunun
Frekans Değerleri

Değişkenler Frekans Yüzde Geçerli Kümülatif
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Yüzde Yüzde
0-10 kişi 28 40 40 40,0
11-20 kişi 4 5,7 5,7 45,7
21-50 kişi 6 8,6 8,6 54,3
51-70 kişi 4 5,7 5,7 60,0

71-100 kişi 2 2,9 2,9 62,9
Daha fazla 26 37,1 37,1 100,0
Toplam 70 100 100

Tablo.11.“E-ticaret cironuzun toplam cironuz içindeki oranı
nedir?” sorusunun Frekans Değerleri

Değişkenler Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

% 10 48 68,6 68,6 68,6
% 20 6 8,6 8,6 77,1
% 30 2 2,9 2,9 80,0
% 50 4 5,7 5,7 85,7

% 80 4 5,7 5,7 91,4
Daha fazla 6 8,6 8,6 100,0
Toplam 70 100 100

• Güvenilirlik Analizi

İşletmeler arası e-ticatin avantajları ve dezavantajlarını
değerlendirmek üzere sorulan 19 kritere verilen cevapların rastlantısal
dağılıp dağılmadığını test etmek için yapılan bu analizde cochran’s
alfa modeli kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda bulunan alfa değeri
0,8702 ile verilerin güvenilir olduğuna karar verilmiştir. Bu değerin
0’dan büyük olması verilerin güvenilirliğine karar vermek için yeterli
olmaktadır.

• Faktör Analizi

İşletmeler arası e-ticatin avantajları ve dezavantajları hakkında
işletmelerin fikirleri değerlendirilmek üzere 19 farklı soru
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sorulmuştur. 19 sorunun 10 tanesi avantajları hakkındaki fikirleri
değerlendirmek üzere sorulmuş olup, 9 tanesi ise dezavantajlarını
değerlendirmek üzere sorulmuştur. Faktör analizi avantajlar için ayrı,
dezavantajlar için ayrı yapılmış ve böylelikle birbirinden bağımsız
soru grupları kendi içersinde gruplandırmaya tabi tutulmuştur.
İşletmelerarası e-ticaretin avantajlarının faktör analizi tablosu
Tablo.12’de, dezavantajlarının faktör analizi tablosu ise Tablo.13’de
verilmiştir.

Bu faktör grupları belirlenirken her satırdaki mutlak değeri en
büyük olan değerler belirlenmiştir.

- Avantajların Faktör Analizi:

E-ticaretin işletmelerarası  avantajlarının faktör grubu % 69,43
(Kümülatif %) oranında değişkenlerin tamamını temsil etmektedir.
Avantajlar tek bir faktör grubunda toplanmış olup “e-ticaretin
sağladığı kolaylıklar” başlığı altında toplanmakta ve bu grubun
tamamını temsil etmektedir.

Tablo.12.“Ülkemizde işletmeler arası e-ticaretin işletmelere
sağladığı avantajlar” konusundaki anketin Faktör Analizi

FAKTÖR
GRUBU

FAKTÖR
ADI

DEĞİŞKEN  ADI FAKT.
YÜKÜ

1. Faktör

Grubu

“E-Ticaretin
sağladığı
kolaylıklar”

*zamanı verimli kullandırır,
*e-ticaret tasarruf sağlar,
*müşterilere kolay ulaşım sağlar,
*müşterilerle çok yönlü işbirliği,
*farklı birimlerin satın almalarında birleşme,
*talepteki hızlı değişimlere yanıt,
*rutin işlemlerde sadeleştirme,
*verimli stok yönetimi,
*pazarda rekabet gücü,
*rekabet ile kaliteli hizmet üretimi.

0,897
0,886
0,846
0,810
0,776
0,766
0,723
0710
0,679
0,535

- Dezavantajların Faktör Analizi:

E-ticaretin işletmelerarası  dezavantajlarının 3 faktör grubunda
toplanmış olup, faktör grupları % 77,87 (Kümülatif %) oranında
değişkenlerin tamamını temsil etmektedir.
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1. Faktör Grubu:  Internet kullanımı düşük ise site
satışlarının düşük olacağı, ödeme ve güvenlik çözülmezse sitenin
başarısız olacağı, site tasarımı kalitesiz ise müşteri çekemeyeceği,
satış koşulları ve kimliği belirtilmezse güvenin azalacağı,
anlaşmalarda sanal ortamda ciddi sorunlar yaşandığı, hukuktaki yasal
düzenleme eksikliği, uluslararası uygulamalarda belirsizlik  gibi
sorunlar hakkında işletmeler aynı fikirdedirler. Tüm bu sorunlar
“hukuki sorunlar ve güvenlik” başlığı altında toplanmakta ve bu
grubun tamamını temsil etmektedir.

2. Faktör Grubu:  E-ticarette aracıların fonksiyonlarının
azalması konusunda işletmeler aynı fikirdedirler. Bu faktör grubu
içersinde en önemli unsur “aracıların fonksiyonlarında azalma”
olmaktadır.

3. Faktör Grubu:  E-ticarette  uluslararası vergi kayıpları
yaşanması sorununu temsil etmektedir. Bu faktör için en önemli unsur
“uluslararası  vergilendirme sorunu” olmaktadır.

Tablo.13.“Ülkemizde işletmeler arası e-ticaretin işletmelere
sağladığı  dezavantajlar” konusundaki anketin Faktör Analizi

FAKTÖR
GRUBU

FAKTÖR
ADI

DEĞİŞKEN  ADI FAKT.
YÜKÜ

1. Faktör
Grubu

“Hukuki
Sorunlar ve
Güvenlik”

*site tasarımı kalitesiz ise müşteri
çekememesi,
* uluslararası uygulamalarda
belirsizlik,
* ödeme/güvenlik çözülmemişse
sistem başarısız olması,
*hukuktaki yasal düzenlemelerin
yetersizliğiyle,
* anlaşmalar sanal ortamda
yapıldığından ciddi sorunlar
yaşanmakta,
*satış koşulları ve kimliği
belirtilmezse güven azalması
*internet kullanım oranı düşükse e-tic
satışı düşer

0,836

0,788

0,743

0,737

0,731

0,663

0,610

2. Faktör
Grubu

“aracıların
fonksiyonlarının

*aracıların fonksiyonda azalma
görülmektedir.

0,750
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azalması”
3. Faktör

Grubu
“uluslararası
vergilendirme
sorunu”

* uluslararası vergi kayıpları
yaşanmaktadır.

0,654

• One Way Anova Testi

One Way Anova testinde varyansların homojenliğine bakılmış
ve significant değeri daha önceden belirlenmiş olan anlamlılık
seviyesi 0,1 ile karşılaştırılmış ve büyük olması durumunda
varyanslarının eşit olduğuna karar verilmiştir. Varyansları eşit olan
değişkenlerin Anova tablosundaki significant değerine bakılmış ve bu
değer anlamlılık seviyesi olan 0,01 ile karşılaştırılmı, significant
değerinin büyük olması durumunda Ho hipotezi kabul edilmiştir.
Significant değerinin küçük olması durumunda Ha hipotezi kabul
edilmiştir.

Ho = Gruplayıcı değişken ( Sektör grupları) açısından
incelenen

değişkenlerde  fark yoktur.
Ha = Gruplayıcı değişken ( Sektör grupları) açısından

incelenen
değişkenlerde  fark vardır.
One Way Anova testinde demografik özelliklerden sektör

grupları ile yapılan test sonucunda; elektronik ticaret sayesinde
müşterilere kolay ulaşım sağlanması, zamanı verimli kullanma,
müşterilerle çok yönlü işbirliği, farklı birimlerin satın almalarınında
birleştirilmesi, verimli bir stok yönetimi, site tasarımı kalitesiz ise
müşteri çekmemesi değişkenlerinin sektör gruplarına göre farklılık
göstermediğine karar verilmiştir. Bu durumda Ho hipotezi kabul
edilmiştir. Diğer 13 değişkenimizin ise “sektör gruplarına” göre
farklılık gösterdiğine karar verilmiş ve bu değişkenler için Ha hipotezi
kabul edilmiştir.



43

Tablo.14.“Ülkemizde işletmeler arası e-ticaretin işletmelere
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar” konusundaki anketin One
Way Anova Testi (Sektör Gruplarına Göre)

Sektör
DEĞİŞKENLER ANOVA

Var.Sigma Sigma
E-ticaret tasarruf sağlar 0,073 0,812
Müşterilere kolay ulaşım sağlar 0,565 0,964
Zamanı verimli kullandırır 0,465 0,857
Müşterilerle çok yönlü işbirliği 0,334 0,975
Rutin işlemlerde sadeleştirme 0,038 0,882

Farklı birimlerin satın almalarında birleşme 0,288 0,902
Rekabet nedeni ile kaliteli hizmet, üretim 0,038 0,752
Yatırım yapmadan pazarda rekabet gücü 0,009 0,775
Verimli bir stok yönetimi 0,268 0,960
Talep değişimlerine hızlı yanıt verebilme 0,023 0,509
Internet kullanım oranı düşükse e-tic. satışı düşer 0,067 0,781
Aracıların fonksiyonu azalacaktır 0,002 0,523
Ödeme /güvenlik  sorunu çözülmemişse sistem
başarısız olur

0,020 0,622

Site tasarımı kalitesiz ise müşteri çekmez 0,402 0,824
İşlet. satış koşullarını, kimliğini belirtmez ise güven
azalır

0,005 0,387

Anlaşmalar sanal ortamda yapıldığından yasal
sorunlar var

0,063 0,103

E-sözleşmelerde yasal düzenlemeler yetersiz 0,064 0,443
Uluslararası uygulamalarda belirsizlik 0,028 0,342
Uluslar arası vergi kayıpları yaşanmakta 0,011 0,499

Not: Koyu renk olarak yazılan değerler, gruplayıcı değişken (sektör)
açısından incelenen değişkenlerde farklılık olmayan durumları göstermektedir.
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* Araştırmanın Sonuçları:

Yapılan anket sonucunda, anketimize katılan işletmelerin
%94’ünün kendilerine ait web sitelerinin olduğu, %6 ‘sının ise
kendilerine ait web sitelerinin olmadığı görülmüştür. “Web sitenizi ne
amaçla kullanıyorsunuz?” sorusuna %18’i danışmanlık hizmeti için,
%12’si siteden satış amaçlı olarak, %12’si daha iyi müşteri hizmeti
için, %12’si müşterilerden siparişlerin alınması ve teslimi için
cevabını vermişlerdir. “Sitenizin ziyaretçi sayısı hakkında ne
düşünüyorsunuz?” sorusuna ise %30’u yeterli bulduğunu, %20’si ise
henüz yeterli bulmadığı cevabını vermiştir. “Türkiyenin e-ticaretin
hangi aşamasında olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna %38’i henüz
başlangıç aşamasında, %26’sı ise e-ticarette önemli gelişmeler
gösteriliyor cevabını vermiştir. “E-ticaretteki gelişmeyi hızlandırmak
için işletmeler öncelikle hangi çalışmalara hız vermeli?” sorusuna
%38’i aktif bilgi işlem kadrosu istihdam etmeli, %14’ü bilgisayar alt
yapılarını güçlendirmeli cevabını vermiştir. “Ülkemizde işletmeler
arası e-ticaretin işletmelere sağladığı avantajlar ve dezavantajlar
konusundaki düşüncelere” ankete katılan işletmelerin büyük
çoğunluğunun “katılıyorum” ve “çok katılıyorum” cevabını verdikleri
görülmüştür. İşletmelerin sektörel dağılımında, %20’sinin bilgisayar/
donanım sektörü olarak 1.sırada, %14’ünün imalat/ pazarlama,
%14’ünün hizmet sektörü olarak 2.sırada yer aldıkları görülmüştür.
“E-ticaret cironuzun toplam cironuz içersindeki yeri?” sorusuna %48’i
toplam cirolarının %10’u civarında olduğu cevabını vermişlerdir.
Ankete katılan işletmelerin %28’inin çalışan sayısının 10 kişiden az,
%26’sının çalışan sayısının ise 100 kişiden fazla olduğu görülmüştür.

İşletmeler arası e-ticaretin avantajları ve dezavantajlarını
değerlendirmek üzere sorulan 19 kriterin yapılan güvenilirlik analizi
sonucuna göre, %87 alfa oranı ile rastlantısal dağıldığına ve güvenilir
olduğuna karar verilmiştir. Yapılan faktör analizinde, avantajlar kendi
içinde gruplandırmaya tabi tutulmuş ve dezavantajlar da yine aynı
şekilde  kendi içinde gruplandırmaya tabi tutulmuştur.Avantajlar, “e-
ticaretin sağladığı kolaylıklar” başlığı altında tek bir grupta
toplanmışlardır. Dezavantajlar ise, “hukuki sorunlar ve güvenlik” ,
“aracıların fonksiyonlarında azalma”, “uluslar arası vergilendirme
sorunu” başlıkları altında 3 grupta toplanmışlardır.



45

One Way Anova testinde, gruplayıcı değişken (sektör grupları)
açısından incelenen değişkenlerin 13’ünün “sektör gruplarına” göre
farklılık gösterdiğine karar verilmiştir. Diğer 6 değişkenin ise “sektör
grupları” açısından farklılık göstermediğine karar verilmiştir.

Çalışmamızın sonucunda, hızlı bir gelişme trendi içersinde
olan işletmeler arası e-ticaretin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için,
işletmeler arası e-ticaretin avantajları ve dezavantajlarının işletmelerin
gözünde neler olduğu belirlenip, bu konuda neler yapılabileceği
ortaya konulmaya çalışılmıştır. İşletmelerin gözünde sistemin
dezavantaj yaratan yönlerinin tespit edilmesi ile işletmeler arası e-
ticaret eksik yönlerini kapama olanağı bulacak ve bu sayede sistem
sağlıklı bir şekilde gelişebilecektir. Avantaj ve dezavantajları
optimum seviyede düzeltmeye giderken, çalışmamızda yaptığımız
analizde de görüldüğü gibi (One Way Anova testi) sektörlere göre
avantaj ve dezavantaj değişkenlerinin farklılık gösterdiği
unutulmamalıdır.  İşletmeler arası iş ilişkilerinin elektronik ortamda
yapılması işletmelerimizin global değişimlere daha hızlı uyum
sağlamalarını ve daha esnek bir yapıya kavuşmalarını sağlayacağından
sistemin eksik yönlerini en kısa sürede görüp düzeltmemiz bize ileriye
dönük büyük bir avantaj sağlayacaktır.
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ÖZET
Siyasal promosyon, siyasal partiler tarafından özellikle seçim

dönemlerinde yoğun olarak kullanılan bir araçtır. Etkin promosyon
araçlarının seçimi siyasal partilerin başarısı açısından oldukça
önemlidir. Bu çalışma, siyasal partiler tarafından kullanılan
promosyon araçlarının 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde Niğde
ilindeki seçmenler üzerindeki etkinliğinin araştırılmasına yönelik
olarak seçim sonrası yürütülen bir alan araştırmasını ve onunla ilgili
değerlendirme sonuçlarını sunmaktadır.

ABSTRACT
Political promotion is a tool that is used extensively especially

in election campaigns. The choice of effective promotion tools has a
particular importance to the success of political parties. This study
presents the results of evaluation from a field study carried out on the
electorates in the province of Nigde in the November 3rd, 2002
elections in order to determine the effectiveness of the promotion tools
used by the political parties that took part in that election campaign.

GİRİŞ
Pazarlama metodlarının siyaset alanına uygulanabilirliği

konusundaki arayışlar, ‘siyasal pazarlama’ kavramını ortaya
çıkarmıştır. Bu kavram, gözle görülür bir şekilde ilk olarak 1950-
1960’lı yıllarda ABD’de kullanılmaya başlanılmıştır. Siyasal
pazarlamanın, kitle seçimleri ve medyanın gelişmesinin doğal sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak bu ülkede gelişmiş olmasının temel
                                                
* Niğde Üniversitesi, Niğde  İ.İ.B.F.,  Üretim Yön. ve Paz. Anabilim Dalı
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sebeplerinden bazıları, başkanlık sistemi ve tüm kamu bakanlıkları
için düzenlenen geleneksel seçimler ve modern medyanın genişlemesi
olarak ifade edilmektedir (Harris, 2001: 35-36). Siyasal promosyonun
dünya siyasetinde görünür bir şekilde yer almaya başlaması 1960’lı
yıllarda olmuştur (Sezgin vd., 1991: 106). Bu süreç, Türkiye’de ise
biraz daha geç - 1970’lerin sonlarında – başlamıştır (İnal ve Gürbüz,
1995: 158).

Siyasal pazarlama, siyasal adayların ve fikirlerin seçmenlerin
siyasal gereksinimlerinin karşılanması ve böylece sözkonusu adaylara
ve fıkirlere onların desteklerini sağlanmasına yönelik olarak
seçmenlere odaklanmış bir süreçtir (Shama, 793). Siyasal pazarlama
faaliyetleri, halkın gerek duyduğu programları ve hizmetleri
gerçekleştirme, kurumsal tanınma ve destek kazanma amacıyla siyasi
organizasyonlar tarafından yürütülürler (İnal ve Gürbüz, 1995: 153).

Pazarlamanın kar amaçlı ve kar amaçsız her iki organizasyon
türü için de kullanılmaktadır. Bu durum, siyasi partiler için de
geçerlidir. Bir siyasi parti veya aday, pazarlama metodlarını siyasi
sürece uygulayabilir ve seçmen memnuniyetine yönelebilir. Bu
bakımdan pazarlama, tüm organizasyonları ve onların tüm ilişkilerini
kapsayacak genişliktedir. Siyasal pazarlamanın ilgi alanı ve
amaçladığı sonuç itibarıyla, bu süreç seçmenin özel bir aday için
oyunu vermesiyle son bulur (O’Cass,1996: 38).

Siyasal pazarlama, siyasi partilerin farklı seçmen ilgisi ve
gereksinimlerine hitap edebilmek için siyasal-seçim kampanyalarının
pazarlama analizi, planlanması, yürütülmesi ve kontrolü yeteneklerini
içermektedir. Posner(1992) ve Niffenegger (1989) siyasetçilerin
tüketici ürünlerine benzediğini, pazar payını elde etmelerini sağlayan
pazarlama stratejileri ve promosyon kampanyalarını içerdiğini
açıklayarak, seçim kampanyaları ile pazarlama kampanyalarını
karşılaştırmışlardır (O’Cass, 1996: 40).

Siyasal pazarlamanın temel amaçlarından birisi, özellikle
seçim dönemlerinde insanların oy vermelerini sağlamaktır ve bu
amaca yönelik olarak reklam, direkt posta, ve tanıtım gibi genel
pazarlama tekniklerinin çoğundan yararlanmaktadır (Butler and
Collins, 1994:19).
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SİYASAL PAZARLAMA KARMASI
Siyasal pazarlamada kullanılan farklı tekniklerin

açıklanmasında ürün, fiyat, promosyon ve dağıtım pazarlama karması
elemanlarının klasik sınıflamasındaki benzerlikler kullanılabilir
(Harris, 2001: 36). Üç yeni pazarlama karması elemanları ise insanlar,
fiziksel kanıt ve süreç şeklinde sınıflanmaktadır (Bauer, Huber,  and
Herrman, 1996: 163). Pazarlama eylemlerinin bu şekilde sınıflaması,
hedef tüketicilerin yani seçmenlerin ihtiyaç ve istekleri ile
organizasyonun amaçlarını karşılamak olarak iki yönlü bir etkiyi ifade
etmektedir (O’Cass, 1996: 51).

Siyasal pazarlamada ürün, üç temel unsuru ifade etmektedir:
parti imajı, lider imajı ve politik vaadler. Seçmenlerin farklı grupları,
farklı derecelerde bu temel unsurların çekiciliğinden etkilenmişlerdir
(Harris, 2001: 38). Bir başka şekilde, -siyasal pazarlamada ürün -
siyasi partilerin ürettikleri fikirler ve politikalar ile ülke sorunlarına
getirdikleri çözüm önerileri olarak ifade edilmektedir (Limanlılar,
1991: 34). Partinin ürünü, partinin tüm düzeylerinde sadece seçim
zamanlarında değil tüm zamanlarda sunulan  ve devam eden çoğu
özelliklerini içeren davranışlarıdır. Bir partinin ürünü, liderliği,
adayları, üyeliği, personeli, sembolleri, kurumu, parti politikaları ve
konferansları gibi eylemleri içerir (Marshment, 2001: 694).

Siyasal pazarlamada fiyat, üye aidatı, bağışlar, partiye
verilebilecek çeşitli hizmetler, ürünler karşılığı bir bedel olabileceği
gibi, en önemli fiyat seçim zamanı adaya veya partiye oy vermek ve
adı geçen parti ve adayın ortaya koyduğu ve savunduğu politikaları
oyla desteklemektir. Adayı desteklemek için ödenen fiyat, oy vermek
için sandığa gitmenin maliyeti, kampanyaya bağış ve gönüllü çalışma
olabilir. Ayrıca, seçmenin adayın değerlerini kabul etmesi veya adayın
seçmeni memnun edebilmek için değerlerini değiştirmesi de bu
alışverişin bir başka yönü sayılabilir (İnal ve Gürbüz, 1997: 155). Bu
durum Reid (1988) tarafından da desteklenmektedir – ki oy vermeyi
psikolojik bir satın alma olarak görmektedir - ve satın alma ile oy
verme arasında paralellik bulunduğuna inanmaktadır (Harris, 2001:
38).

Siyasal pazarlamada dağıtım kanalları, partinin il ve ilçe
örgütleri ve diğer birimleridir. İl ve ilçe örgütleri köy ve kasabalara
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kadar düzenleyecekleri sosyal etkinlikler ve toplantılarla farklı
topluluklara ulaşabilirler (İnal Ve Gürbüz, 1995: 156). Wring (1997),
halka yakın bir networkün dağıtım stratejisinin merkezi olduğunu
göstermektedir. Dağıtım, bölgesel seçim kampanyaları, kapı kapı
dolaşarak oy toplama, broşür dağıtma, seçim günü oy kazanma gibi
geleneksel faaliyetlerden oluşmaktadır (Harris, 2001: 38).

SİYASAL PROMOSYON ARAÇLARI
Pazarlamada, modern kampanyalarda seçmeni ikna etmekten

daha fazla önemli olan, potansiyel taraftarları belirlemek ve iletişime
geçmektir (Harris, 2001: 38).  Bu bakımdan promosyon, siyasal
pazarlama karmasında önemli bir rol oynamaktadır. Reklam, halkla
ilişkiler, direkt posta, satışta özendirme yöntemleri ve haber niteliği
taşıyan programlar gibi farklı unsurları içermektedir. Teknoloji,
bilgisayar, televizyon ve direkt postada yaşanan değişimler,
kampanyada kullanılacak olan yöntemi doğrudan doğruya etkilemiştir.
Siyasal pazarlamacılar, reklam veya direkt postada yeni şekillerin
kullanılabilirliğini sağlayan bilgisayar, video, internet, dijital
televizyonların gelişmesi ve hedef izleyicilere erişebilme gibi
nedenlerle yeni fırsatlar elde etmişlerdir (Harris, 2001: 36).

Siyasi reklam, ticari reklam tekniklerinden yararlanarak
geliştirilen ve reklamın özel bir çalışma alanı olarak düşünülen
yönüdür. Siyasal reklam genel olarak reklamın siyasete uyarlanması
ile elde edilebilir. Siyasal reklam; “bir adayın potansiyel seçmenlerine
uygunluğunu sağlamak, adayı en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin ve
bu kitledeki her bir seçmenin tanımasını sağlamak, rakipler ve
muhalefetle farkını yaratmak ve minimum araçla bir kampanyayı
kazanmak ve gerekli oy sayısını elde edebilmek için kullanılan
tekniklerin tamamıdır” (Bongrand, 1992: 17).

Siyasal partiler ve adaylar, seçimler süresince seçmeni
etkilemek ve bilgi vermek için büyük ölçüde televizyon reklamlarına
güvenmişlerdir. Reklamlara harcanan paralar seçim kampanyalarında
ve siyasal pazar alanında belirleyici bir güç oluşturmada, önemli bir
bütçe harcamasıdır. Bir ulusun ekonomik ve sosyal fonksiyonu,
seçilen partinin politikaları ile ilgili olabilir. Parti ve adayların seçim
sonuçları, siyasal reklam içerisinde seçmenin ilgi ve gereksinimlerinin
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ne ölçüde anlaşıldığı ve iletişim edildiği ile de paralellik gösterir
(O’Cass, 2002: 63).

Siyasal pazarlamada çok sıklıkla kullanılan bir reklam türü de
negatif reklamlardır. Negatif reklamlarda, ne olacağından ziyade ne
olmayacağı açıklanmakta ve dolayısıyla adayların seçmenler için neler
yapabileceği  yer almamaktadır (Herbert, 1996: 36). Negatif siyasal
reklamlar adayların fikirlerini değil, oy veren seçmenlerin niyetlerini
değiştirmektedir. Pozitif siyasal mesajlar desteklenen adayın
değerlerini yükseltirken, negatif siyasal mesajlar hedeflenen adayın
değerini düşürebilir. Negatif siyasal reklamın etkili olduğuna ilişkin
çalışmalar olduğu gibi, negatif siyasal reklamın etkili olmadığı ve
sponsora sert bir tepki oluşturabileceğini destekleyen çalışmalar da
bulunmaktadır (Bissell,1994; Herbert,1996). Negatif reklamlar
muhalif olmaktan uzak seçmen üzerinde etkili olabilirken, sponsor
aday için destek oluşturamayabilir. Gerçekleştirilen araştırmalarda,
negatif reklamların spesifik bir soruna ilişkin olduğu durumlarda,
negatif reklamı veren aday için tepki oyu oluşturmadığı; oysa, direkt
kişiye yönelik mesaj içerdiğinde ise tepki oyu olarak olumsuz oya
dönüşebildiği belirtilmektedir (Sonner, 1998: 37-40).

Siyasal pazarlamanın uygulandığı ilk zamanlardan bu yana,
tartışma ve haber niteliği taşıyan programların önemli bir yeri
olmuştur. Seçim kampanyalarında özellikle televizyon ve radyo
programlarına ve tartışmalarına seçim kampanyalarında büyük önem
verilmiştir. Daha çok doğru imajı oluşturabilmek, politik farklılıkları
tartışmak ve fikir mücadelesi konusu üzerine planlanmıştır ve seçmeni
bilgilendirmeye yöneliktir (Harris, 2001: 37).

Siyasal pazarlamada işaret edilmesi gereken noktalardan bir
tanesi de ‘siyasal promosyon’ ile ‘propaganda’ arasındaki farktır.
Propaganda, “temkinli ve sistematik olarak; algılama, kavrayışları
etkileme ve  bir ilkeyi yaymaya çalışan kimselerin isteklerini
gerçekleştirmelerine yardım eden bir tepkiyi başarmak için
biçimlendirilen girişimlerdir” (Harris,2001:39). Siyasal promosyon ve
propaganda arasındaki benzerlik; ikisinde de alıcıya bilgi verilmesi,
özel propagandistlerin kullanılıyor olması ve kullandıkları medya
tekniklerinin aynı olması şeklindedir. Fark ise, siyasal promosyon
sürecindeki sunum sonucunda karşılılık beklenmesi noktasındadır.
İlave olarak; propaganda, kamuoyonu kazanabilme öncülüğünden
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başlarken, siyasal promosyonda ürün, seçmenin isteklerine göre
düzenlenebilir. Siyasal pazarlamanın kabul ettiği pazarlama yaklaşımı,
propaganda fikrine yabancı olan tüketici ihtiyaçlarıdır. Propaganda ise
öğreticidir (Harris, 2001: 39).

Siyasi partiler, seçmenin düşüncesini yönlendirmek, kamuoyu
oluşumunu kendi lehlerine dönüştürebilmek, kararsız seçmenleri
etkileyebilmek ve istedikleri oy çoğunluğunu kazanabilmek için
siyasal promosyon sürecinden önemli ölçüde yararlanmaktadırlar.

METODOLOJİ
Araştırmanın Amacı ve Sınırları
Araştırma; 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimi

döneminde kullanılan siyasal promosyon araçlarının etkiniğinin
değerlendirilmesini amaçlamıştır. Bununla ilgili olarak çalışma;

1) Seçmenlerin demografik özelliklerinin belirlenmesi,
2) Promosyon amacıyla kullanılan belirli medya

elemanlarındaki siyasal içeriklerin seçmenlerin dikkatini ne
derece çektiğinin ve bunun demografik özelliklere göre ne
derece farklılık gösterdiğinin belirlenmesi,

3) Siyasi partilerin kullandığı promosyon araçlarının
seçmenlerin oy kararlarını ne derece etkilediğinin
belirlenmesi yöntemiyle amacına ulaşmayı hedeflemiştir.

Diğer bir çok araştırmada olduğu gibi yapılan bu araştırma da
klasik zaman ve maliyet kısıtlarına sahiptir. Bu araştırma, 08 – 15
Kasım 2002 tarihleri arasında Niğde il merkezinde yürütülmüştür.
Araştırmanın Niğde iliyle sınırlı olması, buradan elde edilen
sonuçların genellenebilme yeteneğini bir noktaya kadar
kısıtlayabilecektir.
Araştırma Modeli ve Hipotezler

Bu çalışma, keşfedici bir araştırmadır. Yukarıda ifade edilen
amaçların elde edilmesine yönelik olarak geliştirilen hipotezler
şunlardır:

H1: Siyasal promosyon araçlarının etkileri bakımından kendi
aralarında anlamlı farklılıklar vardır.

H2: Siyasal promosyon araçlarının etkileri, seçmenlerin
demografik özelliklerine göre farklılık göstermektedir.
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H3: Siyasal promosyon araçlarının seçmenin oy verme kararı
üzerindeki etkileri arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Anakütle ve Örnek Hacmi Seçimi

Araştırma 2002 genel seçimlerinden sonra Niğde ilindeki
seçmenler üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamına alınacak
seçmenlerin belirlenmesinde İl Seçim Kurulu’ndan her mahallenin
seçmen sayısını gösterir bir liste temin edilmiştir. Bu liste üzerinden
kota örnekleme yöntemi kullanılarak mahalle başına düşen örnek
sayısı belirlenmiş daha sonra da kolayda örnekleme yönteminden
yararlanılarak denekler belirlenmiştir.

Bu çalışma için gerekli örnek sayısının belirlenmesinde [ n= π
(1 - π)/ (e/Z)2] şeklinde geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan
formülden yararlanılarak örnek sayısı tespit edilmiştir (Kurtuluş,
1992; 221). π ve (1-π)’nin hesaplanmasında en yüksek varyans değeri
olan 0,50 kullanılmıştır. Güven sınırlarının standart normal
dağılımdaki karşıtı olan standart sapma  (Z) olarak da 0,95 güven
aralığı esas alınmıştır. Standart hata (e) olarak da 0,05 belirlenmiştir.
Bu formülde değerler yerine konulduğunda 384 olarak hesaplanmıştır.
Kota örnekleme yöntemi kullanılarak Niğde İl Seçim Kurulundan
temin edilen seçmenlerin hangi mahallede ve kaç kişiden oluştuklarını
gösterir listeden  her bir mahalle için örneğe girecek kişi sayısı
belirlenmiş, daha sonra ilgili mahallede kolayda örnekleme yöntemi
kullanılarak denekler seçilmiş ve araştırma bu denekler üzerinde
yürütülmüştür. Niğde ilindeki toplam seçmen sayısı 46939’dır. Niğde
il merkezinde 23 mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerden kota
örneklemesine dahil edilecek örnek sayıları 10 seçmenin altında olan
mahallelerde sayının az olmasından dolayı bir birine yakın olan
mahalleler birleştirilmiştir. Yüz yüze anket yöntemi kullanılarak 400
deneğe ulaşılmıştır. Gerekli koşulları sağlamadığı için 8 anket
değerleme dışı bırakılmıştır. Bu örnek kütle için ana kütleleri yansıtıp
yansıtmadığı ise Moser ve Kalton (1979) tarafından geliştirilen; n’=
n/(1+n/N) formülü ile hesaplanmıştır (Çürük 2001; 381). Buna göre,
N ana kütleyi göstermekte, n ise, sınırlı populasyon düzeltmesi
yapılmadan önceki hesaplanan gerekli örnek sayısını ifade etmektedir.
Sınırlı populasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra hesaplanan gerekli
örnek sayısı 380 olarak hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen
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toplam cevap bu çalışmada hesaplanan en az gerekli olan örnek
sayısının üzerindedir.

Araştırmanın amacı çerçevesinde geliştirilen anket formu
Niğde il merkezinde bulunan 46939 seçmen arasından tesadüfi
örnekleme yöntemi ile seçilen 400 denekle gerçekleştirilmiştir.

Cevaplayıcılardan yüzyüze anket yoluyla alınan ham veriler
Excel ve SPSS 10.0 paket programları aracılığıyla enformasyon haline
dönüştürülmüştür. Araştırmanın amacı çerçevesinde geliştirilen
hipotezler Friedman ve Kruskal-Wallis testleri aracılığıyla test
edilmişlerdir.

Seçmenlerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla
frekans dağılımları alınmış, seçmenlerin oyları üzerinde siyasal
promosyon araçlarının etkilerinin ortaya konulmasında Friedman
testinden, seçmenlerin demografik özellikleri ile siyasal promosyon
araçları arasındaki etkileşimin ortaya konulmasında ise Kruskal –
Wallis testinden yararlanılmıştır.

Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen anket formu
aracılığıyla veri toplanması yoluna gidilmiştir.

Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Anket formunun
birinci bölümünde cevaplayıcıların demografik özelliklerini ortaya
koymaya yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde siyasal parti,
lider, milletvekili adaylarının sahip olması gereken özelliklerin
belirlenmesine çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, medyanın siyasal
promosyondaki yeri ortaya konulmuş ve son bölümde, siyasal
promosyon araçlarının seçmenin tercihine etkisi belirlenmeye
çalışılmıştır. Siyasal promosyon araçlarının etkinliğinin
belirlenmesine yönelik olarak dizayn edilen anket formunda siyasal
promosyon araçlarının etkinliğini ortaya koyabilmek için Likert ölçeği
kullanılmıştır.

BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmanın bu bölümünde, Niğde il merkezindeki seçmenlerin

oylarına siyasal promosyon araçlarının etkilerinin belirlenmesine
ilişkin verilerin analizi ve bununla ilgili değerlendirmeler
sunulmaktadır. Çalışmada öncelikle ankete katılan seçmenlerin
demografik özelliklerine yer verilmiş daha sonra ise, amaç
doğrultusunda geliştirilen hipotezler test edilmiştir.
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Deneklerin demografik özelliklerine göre dağılımlarının yer
aldığı Tablo 1 incelendiğinde ankete katılanların % 59’u erkek, %65’i
evli, % 70’i (% 40 ve %30 olmak üzere) ilköğretim ve ortaöğretim
mezunu ve % 30’u da yüksek okul ve fakülte mezunu durumundadır.
Meslek dağılımı bakımından serbest meslek, öğrenci, kamu sektörü
çalışanları ve ev hanımları yaklaşık olarak eşit oranlarda toplam %
73’lük bir kesimi oluşturmaktadır. Gelir durumu bakımından
deneklerin yaklaşık %30’u 500 Milyon TL’den az bir gelire sahipken,
% 8’lik bir kesim ise 1 Milyar TL ve üzeri bir gelire sahiptir.

Tablo 1: Deneklerin Demografik Özellikleri
Tablo 2’de deneklerin
gazeteleri takip

sıklıklarına
değinilmiştir. Tablo
incelendiğinde %26’sı
hemen hemen hiç
gazete okumadığını, %
45’i ara sıra
okuduklarını ifade
etmişlerdir. Deneklerin
%28’i de her gün
gazete okumaktadır.

Tablo 3’te ise
dergileri takip
sıklıkları incelenmiş
ve deneklerin
%62’sinin hiç bir
dergiyi takip etmediği
belirlenmiştir. Haftalık
bir dergiyi takip
edenler % 12, 15
günlük bir dergi takip
edenler %3, aylık bir
dergi takip ettiğini

ifade edenler ise %21’dir.

Demografik Özellik F %
Erkek 233 59Cinsiyet Kadın 159 41
Evli 255 65
Bekar 131 33Medeni Durum
Dul 6 2
Lise 154 39
İlk – Ortaokul 114 29
Fakülte 58 15
Yüksek Okul 51 13
Okur Yazar Değil 12 3

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lis / Doktora 2 1
Serbest Meslek 76 19
Öğrenci 74 19
Kamu Sektörü 69 18
Ev Hanımı 66 17
Özel Sektör 39 10
Emekli 36 9
İşsiz 23 6

Meslek Dağılımı

Diğer 8 2
250 – 500 Mil. Az 121 31
250 Milyondan Az 114 29
500 – 750 Mil. Az 69 18
750 – 1 Milyardan Az 54 14

Gelir Dağılımı

1 Milyar ve üzeri 33 8
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Tablo 2 : Gazeteleri Takip Sıklığı            Tablo 3: Dergileri Takip
Sıklığı

F % F %
Hiç 54 13 Hiç 247 62
Nadiren 51 13 Haftalık 45 12
Bazen 95 24 15 Günlük 13 3
Genellikle 82 21 Aylık 81 21
Her Gün 108 28 Cevapsız 6 2
Cevapsız 2 1 Toplam 392 100
Toplam 392 100

Tablo 4: Yer Alan Siyasal İçeriklerin Dikkat Çekme Durumlarına
Göre Medya Araçları

TV Radyo Gazete Dergi Reklam Panosu -  Afiş
Cevaplar 387 369 370 368 370
Cevapsız 5 23 22 24 22
Ortalama* 3,75 2,49 3,21 2,37 2,81
*1 “Hiç dikkat çekmedi”, 5 “çok dikkat çekti” biçiminde değerlendirilmiştir.

Tablo 4’te medyanın siyasal pazarlamada ne oranda dikkat
çekici olduğu ile ilgili görüşleri alınan denekler, en etkin aracın
televizyon olduğunu ifade etmişlerdir. Diğer medyanın sıralaması ise,
gazete, reklam panosu – afiş, radyo ve dergi biçimindedir. Tablo 4’te
ortalama satırında yer alan 3’den küçük değerler ilgili medya aracında
yer alan siyasal içeriğin yeterince dikkat çekmediğini göstermektedir.

Tablo 5: İletişim Araçlarından Siyasal İçerikli  Mesaj Alma Durumu
Tablo 5’te

seçmenlerin seçim
döneminde iletişim
araçlarından siyasal
içerikli mesaj alıp
almama durumlarına

ilişkin dağılımlara yer verilmiştir.  Bu soruya cevap vermeyenler
tabloda yer almamaktadırlar. Dağılım incelendiğinde deneklerin
yarıya yakını el ilanları ve üçte biri de cep telefonları yoluyla, siyasal
içerikli mesaj almışlardır.

Mesaj Alanlar Mesaj Almayanlarİletişim Araçları F % F %
El İlanları 182 47 192 49
Cep Telefonu 125 32 251 64
Posta 45 12 320 82
E – Posta 28 7 336 86
Sabit Telefon 25 6 342 87
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Deneklerin her seçim döneminde aynı siyasal yelpazedeki
partilere oy verip vermediklerinin incelendiği Tablo 6 incelendiğinde
görülmüştür ki %43’ü farklı siyasal yelpazedeki partilere oy
vermektedirler.

Tablo 6 : Oy Vermede Aynı Siyasal
Yelpazedeki Partileri Tercih Durumu

Bu sonuç seçmenlerin yarıya yakınının
promosyon araçlarından etkilenmeleri ile
kararlarını değiştirebildiklerini ve siyasetin
eskiye oranla daha sağlıklı bir yapıya
oturduğunu göstermektedir.

Tablo 7: Seçmenlerin Parti Faaliyetlerine Katılma Durumu

Tablo 7’de partilerin seçim döneminde yapmış oldukları
faaliyetlere deneklerin ne oranda katıldıkları ve ilgi gösterdikleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Dağılım incelendiğinde deneklerin en fazla ilgi
gösterdiği parti faaliyeti olarak sırasıyla % 41 ile mitingler, %25’le
seçim bürosu ziyaretleri gelmektedir. Ankette bu soruya cevap
vermeyenler dikkate alınmamıştır.

Tablo 8: Tablo 7’deki Faaliyetlere Katılanların
Bu Partilere Oy Verme Durumu

Tablo 7’de partilerin seçim döneminde ağırlık
verdikleri faaliyetlere katılım gösteren
deneklerin oranı tespit edilmişti; Tablo 8’de ise,
bu deneklerin ilgili partinin faaliyetlerine
katılmış olmalarının tercihleri üzerindeki etkisi

F %
Evet 147 38
Hayır 170 43
Cevapsız 75 19
Toplam 392 100

Katılanlar KatılmayanlarParti Faaliyetleri F % F %
Mitingler 161 41 221 56
Seçim Bürosu Ziyaretleri 96 25 279 71
Partinin Düzenlediği Konserler 66 17 306 78
Ev, İşyeri ve Kahvehane Toplantıları 50 13 323 82

F %
Evet 170 43
Hayır 44 11
Cevapsız 178 46
Toplam 392 100
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belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre, deneklerin %43’ü katılmış
oldukları faaliyetten etkilenerek ilgili partilerden birine oylarını
verdiklerini ifade etmişlerdir.
Tablo 9: Amblem, Flama, Şarkı Türkü, Miting, Seçim Arabaları ve

Sloganların   Dikkat Çekme Durumuna Göre Partiler (%)
Amblem Bayrak-

Flama
Şarkı-
Türkü

Mitingler Seçim
Arabaları

Sloganlar

AKPARTİ 38 35 27 45 47 37
CHP 16 16 23 13 17 15
MHP 13 20 15 7 11 11
GP 8 9 16 21 10 20
ANAP 5 4 8 6 5 5
SP 4 5 4 3 4 4
DYP 3 2 2 2 2 2
DİĞERLERİ 13 9 5 3 4 6
TOPLAM 100 100 100 100 100 100

Partilerin kullanmış oldukları araçların seçmenlerin ne oranda
ilgisini çektiği incelendiğinde AKP’nin kullanmış olduğu bütün
araçların diğer partilere göre daha fazla ilgi çektiği görülmektedir.
AKP’ yi sırasıyla CHP amblem (16), şarkı–türkü (23), seçim arabaları
(17) konusunda takip ederken,  MHP bayrak ve flama (20), mitingler
de ise, GP takip etmektedir(21). Bu sonuçlar AKP’nin birinci parti
olarak seçimi kazanması ile paralellik  gösterdiği söylenebilir. Bu
sonuçlar, seçmenlerin oy verecekleri partilerin satışta özendirme
araçlarını daha çok algıladıkları veya bunlardan etkilenerek oylarını
kullandıkları şeklinde de yorumlanabilir.

Partilerin gazetelere vermiş oldukları reklamların dikkat çekme
durumlarına göre dağılımları incelendiğinde ise, en fazla GP’nin
gazetelere vermiş oldukları reklamların dikkat çektiği görülmektedir.
GP’yi %19 ile AKP, %10 ile CHP izlemektedir. Bu üç partinin de
seçimlerde elde ettiği başarı göz önüne alındığında, sonuçlar anlamlı
bir hale gelmektedir.
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Tablo 10: Gazete Reklamlarının
Dikkat  Çekme Durumuna
Göre Partiler

F %
GP 99 25
AKPARTİ 73 19
CHP 38 10
ANAP 26 7

MHP 20 5
SP 12 3
DİĞERLERİ 13 3
Cevapsız 111 28
TOPLAM 392 100

Tablo 11: Recep Tayyip
Erdoğan-Deniz Baykal
Açıkoturum Programının
Seçmenlerin Üzerindeki Etkisi

F %
Hiç Etkilemedi 51 13
Etkilemedi 54 14
Nötr 32 8
Etkiledi 118 30
Çok Etkiledi 38 10
Cevapsız 99 25
TOPLAM 392 100

Tablo 11 değerlendirildiğinde, seçmenlerin Recep Tayyip
Erdoğan ile Deniz Baykal’ın TV’de katılmış oldukları açıkoturumdan
deneklerin yaklaşık %40 gibi bir kısmı etkilendiklerini belirtmişlerdir.

Tablo 12: Örnek Kütleyi Oluşturan Seçmenlerin Siyasal Yelpazedeki
Yeri

Deneklerin Dağılımı Niğde İli Dağılımı* Türkiye Dağılımı*
F % % %

Merkez Sağ 72 18 46 43
Merkez 55 14 20 17
Radikal Sağ 49 13 12 12
Merkez Sol 23 6 19 20
Radikal Sol 19 5 3 7
Bağımsızlar - - - 1
Cevapsız 174 44 - -
TOPLAM 392 100 100 100

*Kaynak:http://www.bbc.co.uk/turkish/secim2002/secim_sonuclari.sh
tml
Tablo 12’de ankete katılan seçmenlerin 2002 seçimlerinde

siyasal yelpazenin neresinde yer aldıkları belirlenmeye çalışılmıştır.
Tablo incelendiğinde seçmenlerin %14’ünün siyasal yelpazede
merkezde yer aldıkları görülmektedir. %30,8’i siyasal yelpazenin

http://www.bbc.co.uk/turkish/secim2002/secim_sonuclari.shtml
http://www.bbc.co.uk/turkish/secim2002/secim_sonuclari.shtml
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sağında yer aldıklarını ifade ederlerken, %10,8’lik bir seçmen kitlesi
ise sol yelpazede yer aldıklarını söylemişlerdir. Merkez sağ eğilimli
seçmen kitlesinin %18, merkez sol eğilimli seçmen kitlesinin %6 gibi
bir değerde kalması ankette bu soruya deneklerin %44’ünün cevap
vermemesinden kaynaklandığı, bunun dışında Niğde ve Türkiye
dağılımına uygun olduğu söylenebilecektir.

Tablo 13: Parti ile İlgili Siyasal Promosyon Araçlarının Oy Vermeye
Etkileri

Ortalama Ort. Sıralaması
Partinin Güvenilirliği 3,93 14,8
Parti-Aday Uyumu 3,61 13,6
A (Vitrin) Takımı 3,44 12,9
Partinin Yeniliği 3,44 12,8
Partinin Yerel Çalışmaları 3,35 12,1
Partinin Seçimlerde Çok Oy Alacağının Düşünülmesi 3,26 11,9
Partinin Milliyetçiliğe Olan Yaklaşımı 3,20 11,6
Partinin Denenmişlik/Denenmemişlik Durumu 3,15 11,5
Partinin Yerel Adayları 3,16 11,5
Partinin Dinsel Görünümü 3,06 11,2
Partinin İmajı 3,02 11,0
Partinin Dayandığı Etnik Köken 2,90 10,3
Partinin Benzer Partilerle Seçim İttifakı 2,69 9,5
Partilerle İlgili Kamuoyu Araştırmaları (Anketler) 2,66 9,5
Partinin Hakkındaki İddialar 2,54 9,0
Partinin Amblemi 2,39 8,3
Partinin Bayrak ve Flamaları 2,31 7,8
Ünlü Din Adamları ve Kişilerin Partide Yer Alması 2,28 7,8
Partinin Kullandığı Renkler 2,26 7,6
Partinin Seçmene Verdiği Hediye ve İkramlar 1,74 5,5

Tablo 13’te Niğde’deki seçmenlerin partilerin siyasal
promosyon araçlarının oy vermelerine etkileri ile ilgili görüşleri
değerlendirilmiştir. Onlar açısından hangi siyasal promosyon aracının
oy vermelerinin üzerinde daha etkin olduğunu gösteren bir
değerlendirme olarak nonparametrik bir test olan Friedman testinden
faydalanılmıştır. Ortalama sırası (mean rank) olarak verilen değerler
seçmenlerin bakış açısıyla ilgili siyasal promosyon aracının göreceli
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önemini vurgulamaktadır. Ortalama sırasının almış olduğu değer
büyüdükçe ilgili promosyon aracının seçmenlerin oy vermesi
üzerindeki etkisi de büyümektedir. Buna göre, partinin güvenilirliği,
parti aday uyumu, partinin A takımı, partinin yeniliği oy vermede
önemli değişkenler olarak; bayrak flama, ünlü kişilerin partide yer
alması, partinin kullandığı renkler ve partinin seçmene verdiği hediye
ve ikramlar göreceli olarak daha az önemli değişkenler olarak
görülmektedir.

Tablo 14: Siyasal Promosyon Araçlarının Seçmenlerin Oy Vermesine
Etkisi

Ortalama Ort. Sıralaması
TV'deki Açıkoturum, Tartışma Programları ve Yorumlar 3,5 25,1
TV'deki Seçim Konuşmaları 3,3 23,6
TV Haberleri 3,2 23,3
Gazete Haberleri ve Yorumlar 2,9 21,0
Mitingler 2,6 19,4
Gazete İlanları 2,5 18,4
Radyodaki Açıkoturum, Tartışma Programları ve
Yorumlar

2,5 18,2

Radyo Haberleri 2,4 17,7
Parti Amblemi 2,3 16,6
Dergi Haber ve Yorumları 2,2 16,3
Reklam Panoları ve Afişler 2,2 16,3
Sloganlar 2,2 16,3
Seçim Büroları 2,2 16,2
Parti Bayrak ve Flamaları 2,2 16,1
Seçim Arabaları, Konvoy ve Anonsları 2,2 16,0
Ev, İşyeri ve Kahvehane Toplantıları 2,1 15,6
Parti Şarkı ve Türküleri 2,1 15,4
Partililerin Ev-İşyeri Ziyaretleri 2,1 15,4
Partiye Katılan Ünlüler 2,1 15,4
Konserler 2,1 15,4
Dergi İlanları 2,1 15,3
Seçim Fotoğrafları 2,1 15,2
Parti Konserleri 2,1 15,0
El İlanları 2,0 14,9
Partilerin Kullandığı Renkler 2,0 14,5
Sabit Telefon Mesajları 1,9 13,9
İnternet 1,9 13,9
E-posta 1,9 13,8
Hediye ve İkramlar 1,9 13,7
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Posta Mesajları 1,9 13,6
Cep Telefon Mesajları 1,8 13,5
Parti Balonları, Poşetler vb. 1,9 13,4

Tablo 14’te Niğde’deki seçmenlerin siyasal promosyon
araçlarının oy verme kararlarına etkileri ile ilgili görüşleri
değerlendirilmiştir. Onlar açısından hangi siyasal promosyon aracının
oy kararlarında daha etkin olduğunu gösteren bir değerlendirme olarak
nonparametrik bir test olan Friedman testinden faydalanılmıştır.

Ortalama sırası (mean rank) olarak verilen değerler
seçmenlerin bakış açısıyla ilgili siyasal promosyon aracının göreceli
önemini vurgulamaktadır. Ortalama sırasının almış olduğu değer
büyüdükçe ilgili promosyon aracının seçmenler üzerindeki etkisi de
büyümektedir. Tablo 14 incelendiğinde, Niğde ilindeki seçmenlerin
oy kararında TV’deki açıkoturum, tartışma programları ve yorumları,
TV’deki seçim konuşmaları, TV haberleri, gazete haber ve yorumları
ile mitingler en yüksek etkiye sahipken; seçmene verilen hediye ve
ikramlar, posta mesajları, cep telefonu mesajları ve parti balon ve
poşetleri en düşük etkiye sahiptir.

Tablo 15: Seçmenin Cinsiyetiyle Medyadaki Siyasal İçeriğin Dikkat
Çekmesi Arasındaki İlişki
Medya Araçları Cinsiyet F Ort.

Sırası
Anlamlılık

Düzeyi
Kadın 156 202,5Televizyon       (N=387) Erkek 231 188,3 ,174

Kadın 148 201,9Radyolar          (N=369) Erkek 221 173,7 ,010

Kadın 149 184,8Gazeteler         (N=370) Erkek 221 186,0 ,918

Kadın 150 198,5Reklam Panoları ve Afişler (N=370) Erkek 220 176,7 ,047

Kadın 148 191,4Dergiler           (N=368) Erkek 220 179,9 ,293

Kadın 146 190,9İnternet            (N=361) Erkek 215 174,3 ,054

Tablo 15’te “cinsiyetle medyadaki siyasal içeriğin dikkat
çekmesi arasında anlamlı bir farklılık vardır” şeklinde geliştirilen
hipotezin Kruskal-Wallis testine göre değerlendirmesine yer
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verilmiştir. 0,1 anlamlılık düzeyine göre test istatistiği
değerlendirildiğinde, radyolar, reklam panoları ve afişler ile internetin
seçmenlerin kadın ya da erkek olmalarına göre istatistiksel bir
farklılığa yol açtığı söylenebilir.

Tablo 16: Seçmenin Öğrenim Düzeyi ile Medyadaki Siyasal İçeriğin
Dikkat Çekmesi Arasındaki İlişki

Öğrenim Düzeyi TV Radyo Gazete Dergi Reklam
Panosu İnternet

Okur Yazar Değil 190 166 123 143 153 229
İlköğretim 185 196 164 166 173 219
Lise 195 173 190 183 180 171
Yüksek Okul 208 207 211 229 203 147
Fakülte 191 175 197 188 208 148
Anlamlılık (Sig.) ,74 ,15 ,01 ,005 ,13 ,00

Tablo 16’da “seçmenlerin öğrenim düzeyi ile medyadaki
siyasal içeriğin dikkat çekmesi arasında anlamlı bir farklılık vardır”
biçiminde geliştirilen hipotezin Kruskal-Wallis testine göre
değerlendirmesine yer verilmiştir. Tablodaki değerler ortalamanın
sıralaması değerleridir (mean rank). 0,10 anlamlılık düzeyine göre test
istatistiği değerlendirildiğinde, gazete, dergi  ve İnternetin seçmenlerin
öğrenim düzeyleri açısından istatistiksel bir farklılığa yol açtığı
görülmektedir. Bulgular incelendiğinde bu istatistiksel farklılığa
İnternet açısından okuryazar olmayanlar ile ilkokul mezunu olanlar
yol açarken, gazete ve dergideki meydana gelen istatistiksel farklılık
yüksek okul ve fakülte mezunu olanlardan kaynaklanmaktadır.
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Tablo 17: Seçmenin Yaşına Göre Siyasal Promosyon Araçlarının
Seçmenin Oy Kararı Üzerindeki Etki Farklılıkları

Tablo 17’de “seçmenlerin
seçim kararları üzerinde yaş
dağılımları ile siyasal
promosyon araçlarının etkisi
arasında anlamlı bir farklılık
vardır” biçiminde geliştirilen
hipotezin Kruskal-Wallis
testine göre
değerlendirmesine yer
verilmiştir. 0,10 anlamlılık
düzeyine göre test istatistiği
değerlendirildiğinde, seçmen
yaşı, dergi haber ve
yorumları, gazete haber ve
yorumları ve mitingler
açısından bir farklılığa yol
açmaktadır. Bulgular
incelendiğinde; bu farklılık,
dergi haber ve yorumlarında
18–29 ve 60–69 yaş grupları,
gazete haber ve
yorumlarında yalnızca 60–69
yaş grubu, mitinglerde ise 70
ve üzeri yaş grubunda daha
dikkat çekici gözükmektedir.
Ortalamanın sıralaması
tablosuna yer sınırlılığı
nedeniyle burada yer
verilmemiştir.

Tablo 18’de “seçmenlerin
seçim kararları üzerinde
medeni durumları ile siyasal
promosyon araçlarının

Anlamlılık
Düzeyi

Dergi Haber ve Yorumları ,038
Gazete Haberleri ve Yorumlar ,068
Mitingler ,069
TV'deki Seçim Konuşmaları ,112
Radyodaki Açıkoturum, Tartışma
Programları ve Yorumlar ,154

Dergi İlanları ,160
Radyo Haberleri ,222
Reklam Panoları ve Afişler ,238
Sloganlar ,251
Gazete İlanları ,347
Ev, İşyeri ve Kahvehane
Toplantıları ,391

Konserler ,407
Parti Şarkı ve Türküleri ,499
Hediye ve İkramlar ,528
Parti Konserleri ,615
Partililerin Ev-İşyeri Ziyaretleri ,633
Sabit Telefon Mesajları ,636
Seçim Büroları ,663
Seçim Arabaları, Konvoy ve
Anonsları ,670

Cep Telefon Mesajları ,685
El İlanları ,689
Partilerin Kullandığı Renkler ,697
Parti Balonları, Poşetler vb. ,722
TV'deki Açıkoturum, Tartışma
Programları ve Yorumlar ,729

TV Haberleri ,760
Seçim Fotoğrafları ,840
Parti Amblemi ,853
Posta Mesajları ,858
İnternet ,895
E-posta ,900
Partiye Katılan Ünlüler ,900
Parti Bayrak ve Flamaları ,952
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etkileri arasında anlamlı bir farklılık vardır” biçiminde geliştirilen
hipotezin Kruskal- Wallis testine göre değerlendirmesine yer
verilmiştir.

Tablo 18: Seçmenin Medeni Durumlarına Göre Siyasal Promosyon
Araçlarının Seçmenin Oy Kararı Üzerindeki Etki Farklılıkları

Bulgular
incelendiğinde

bu istatistiksel
farklılığa

evlilerin neden
oldukları

söylenebilir.
Testle ilgili

ortalamanın
sıralaması

tablosuna yer
sınırlılığı
nedeniyle

burada yer
verilmemiştir.

Anlamlılık Düzeyi
Dergi Haber ve Yorumları ,002
Sloganlar ,014
Reklam Panoları ve Afişler ,031
Dergi İlanları ,095
Mitingler ,111
Gazete İlanları ,140
Gazete Haberleri ve Yorumlar ,183
Parti Şarkı ve Türküleri ,183
TV'deki Açıkoturum, Tartışma
Programları ve Yorumlar ,293

Seçim Fotoğrafları ,300
Partililerin Ev-İşyeri Ziyaretleri ,367
El İlanları ,368
Ev, İşyeri ve Kahvehane Toplantıları ,377
Seçim Arabaları, Konvoy ve Anonsları ,394
Hediye ve İkramlar ,405
Partiye Katılan Ünlüler ,428
Seçim Büroları ,447
Parti Amblemi ,492
Posta Mesajları ,561
Cep Telefon Mesajları ,565
Partilerin Kullandığı Renkler ,596
Konserler ,601
Radyodaki Açıkoturum, Tartışma
Programları ve Yorumlar ,605

Parti Konserleri ,616
Sabit Telefon Mesajları ,639
Parti Balonları, Poşetler vb. ,643
Radyo Haberleri ,785
E-posta ,786
TV'deki Seçim Konuşmaları ,801
TV Haberleri ,831
İnternet ,896
Parti Bayrak ve Flamaları ,899
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0,10 anlamlılık düzeyine göre test istatistiği değerlendirildiğinde,
dergi haber ve yorumları, sloganlar, reklam panoları ve afişler ve dergi
ilanlarının oy verme kararı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak
anlamlı olduğu görülmektedir.

Tablo 19: Seçmenin Mesleki Dağılımlarına Göre Siyasal Promosyon
Araçlarının Seçmenin Oy Kararı Üzerindeki Etki Farklılıkları

Tablo 19’da
“seçmenlerin

seçim kararları
üzerinde mesleki
dağılımları ile

siyasal
promosyon
araçlarının

etkileri arasında
anlamlı bir
farklılık vardır”

biçiminde
geliştirilen

hipotez Kruskal-
Wallis testine

göre
değerlendirmesin
e yer verilmiştir.
0,10 anlamlılık
düzeyine göre test

istatistiği
değerlendirildiğin
de, dergi haber ve
yorumları, gazete
haber ve
yorumları ve
dergi ilanlarının
oy verme kararı
üzerindeki etkisi
istatistiksel olarak

önemlidir.

Anlamlılık Düzeyi
Dergi Haber ve Yorumları ,020
Gazete Haberleri ve Yorumlar ,052
Dergi İlanları ,087
El İlanları ,134
Sloganlar ,181
İnternet ,193
Reklam Panoları ve Afişler ,216
Mitingler ,233
Posta Mesajları ,349
Parti Şarkı ve Türküleri ,414
E-posta ,441
Hediye ve İkramlar ,457
Sabit Telefon Mesajları ,505
Radyo Haberleri ,546
TV Haberleri ,567
Ev, İşyeri ve Kahvehane Toplantıları ,574
Radyodaki Açıkoturum, Tartışma
Programları ve Yorumlar ,644

TV'deki Seçim Konuşmaları ,648
Parti Bayrak ve Flamaları ,648
Cep Telefon Mesajları ,688
Partilerin Kullandığı Renkler ,733
Konserler ,776
Parti Konserleri ,790
Parti Balonları, Poşetler vb. ,829
Seçim Fotoğrafları ,830
TV'deki Açıkoturum, Tartışma
Programları ve Yorumlar ,832

Seçim Arabaları, Konvoy ve Anonsları ,832
Parti Amblemi ,838
Seçim Büroları ,850
Gazete İlanları ,923
Partililerin Ev-İşyeri Ziyaretleri ,930
Partiye Katılan Ünlüler ,951
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Bulgular incelendiğinde bu istatistiksel farklılık dergi haber
yorumlarında öğrencilerden ve özel sektör çalışanlarından, gazete
haber ve yorumlarında öğrencilerden, dergi ilanlarında ise, öğrenci ve
kamu çalışanlarından kaynaklandığı söylenebilir. Ortalamanın
sıralaması tablosuna çok büyük olmasından dolayı burada yer
verilmemiştir.
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Tablo 20: Seçmenin Gelir Dağılımına Göre Siyasal Promosyon
Araçlarının Seçmenin Oy Kararı Üzerindeki Etki Farklılıkları

Tablo 20’de
“seçmenlerin

seçim kararları
üzerinde aylık
gelir dağılımları
ile siyasal

promosyon
araçlarının

etkileri arasında
anlamlı bir
farklılık vardır”

biçiminde
geliştirilen

hipotezin
Kruskal-Wallis

testine göre
değerlendirmesi
ne yer
verilmiştir. 0,10

anlamlılık
düzeyine göre
test istatistiği
değerlendirildiğ
inde, seçim

arabaları,
konvoy ve

anonslar,
partinin

kullandığı
renkler ve parti
balon ve

poşetlerinin oy verme kararı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak
önemlidir. Bulgular incelendiğinde bu istatistiksel farklılığın bu üç
değişkende de 500 – 750 Milyon TL aylık gelire sahip grupta daha
fazla dikkat çekici olduğu gözlenmektedir. Ortalamanın sıralaması
tablosuna yer sınırlılığı dolayısıyla burada yer verilmemiştir.

Anlamlılık Düzeyi
Seçim Arabaları, Konvoy ve Anonsları ,023
Partilerin Kullandığı Renkler ,031
Parti Balonları, Poşetler vb. ,062
Radyodaki Açıkoturum, Tartışma
Programları ve Yorumlar ,102

Cep Telefon Mesajları ,122
Radyo Haberleri ,130
Gazete Haberleri ve Yorumlar ,138
Parti Şarkı ve Türküleri ,139
TV Haberleri ,146
Reklam Panoları ve Afişler ,149
Parti Konserleri ,189
Seçim Fotoğrafları ,192
Sabit Telefon Mesajları ,214
Sloganlar ,244
Mitingler ,269
Konserler ,301
Partiye Katılan Ünlüler ,366
Parti Bayrak ve Flamaları ,380
Dergi Haber ve Yorumları ,410
E-posta ,442
Dergi İlanları ,485
Hediye ve İkramlar ,495
Parti Amblemi ,534
TV'deki Seçim Konuşmaları ,550
TV'deki Açıkoturum, Tartışma
Programları ve Yorumlar ,564

Posta Mesajları ,612
Gazete İlanları ,699
İnternet ,772
El İlanları ,806
Ev, İşyeri ve Kahvehane Toplantıları ,862
Seçim Büroları ,945
Partililerin Ev-İşyeri Ziyaretleri ,946
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Siyasal promosyon araçlarının etkinliği konusu, gerek siyasi

partiler ve promosyon işini yapan firmaların başarısı, gerekse
seçmenler bakımından oldukça büyük öneme sahiptir.  Özellikle
seçim dönemlerinde ve kısa bir süre için yoğun olarak uygulanan
siyasal promosyon, sonuçları itibarıyla oldukça belirleyici ve ortaya
çıkan sonucun etkileri bakımından da uzun bir süreyi kapsayan bir
özelliğe sahiptir. Her ne kadar bir seçimin sonucunu tek başına
belirleyen bir süreç veya faaliyet olduğu iddia edilemese bile, seçim
dönemlerinde ve genellikle kısa süreli olarak uygulanan siyasal
promosyon; bu yönüyle, partiler, parti üyeleri, seçmenler – ki bireysel
ve ilgi grupları anlamında bir çok tarafı ilgilendirmektedir- ve bunlarla
ilgili finansal, sosyal ve ekonomik bir çok sonucu direkt veya dolaylı
olarak etkileme gücüne sahiptir. Bu noktada, kullanılan promosyon
araçlarının etkinlik dereceleri bir araştırma problemi olarak karşımıza
çıkmış ve bu çalışmada, 3 Kasım 2002 milletvekili genel seçimleri
temel alınarak Niğde ilindeki seçmenler üzerine yapılan bir araştırma
ile siyasal promosyon araçlarının seçmen üzerindeki etkinliği
belirlenmeye çalışılmıştır.

Çalışma, konuyu siyasal pazarlama perspektifinden ele
almıştır.  Öncelikle, siyasal pazarlama kavramının ne olduğu, nasıl
geliştiği ve  tüketici pazarlamasından hangi yönleri ile ayrıldığı ve
farklılıklar gösterdiği tartışılmıştır. Daha sonra da, konu siyasal
pazarlama bileşenleri bakımından ele alınarak, siyasal pazarlama
kavramının teorik altyapısı, - böyle bir kongre sınırları içerisinde
çalışmanın kapsayabileceği maksimum sayfa sayısı da gözönüne
alınarak - ele alınmıştır.

Çalışmada toplanan bulguların analizi ve değerlendirilmesinden
elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
1) Seçmenlerin büyük bir kesimi (% 80) bir şekilde gazeteleri takip

ettiklerini bildirmişlerdir. Bu oran dergiler için % 36 gibi oldukça
düşük bir rakamdır. Televizyon ve gazeteler, siyasal içerikli
reklam araçlarının dikkat çektiği ilk iki sıradaki medya araçları
durumundadır. Diğer medya araçları ortalamanın altında kalmıştır.

2) Niğde’de seçmenlerin % 47 ve % 32’lik gibi önemli bir bölümü -
sırasıyla - el ilanları ve cep telefonu vasıtasıyla siyasal içerikli
mesaj almışlardır. Posta, e-posta ve sabit telefon gibi iletişim
araçları aynı oranda kullanılmamıştır.
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3) Niğde’deki seçmenlerin önemli bir bölümü (% 43) aynı siyasi
yelpazedeki partilere oy vermediklerini bildirmişlerdir. Bu, siyasal
promosyon süreçlerini etkileyebilecek bir rakam olarak
gözükmektedir.

4) Seçmenlerin önemli bir bölümü siyasi partilerin miting vb. gibi
faaliyetlerine katılmışlardır ve bunların da % 40 gibi önemli bir
bölümü faaliyetlerine katıldıkları partilerden birine oy
vermişlerdir. Bu durum, miting vb. promosyon faaliyetlerinin
önemli olduğunu; ancak, bu faaliyetlere katılanların mutlaka o
partiye oy vermediklerini göstermektedir.

5) Partilerin kullandıkları amblem, flama, şarkı ve türküler,
mitingleri, seçim arabaları ve sloganlarının dikkat çekme
durumları ile Kasım 2002 seçim sonuçları arasında – bir çakışma
olmasa bile - oldukça büyük bir paralellik olduğu gözlenmiştir.

6) Ayrıca, verilen gazete reklamlarının seçmen tarafından bir şekilde
- etkilenme durumu hariç-  farkına varıldığı tesbit edilmiştir.

7) Televizyonda R. Tayyip Erdoğan ve Deniz Baykal arasındaki
tartışma programını izleyenlerin % 40 gibi önemli bir kısmı
programdan bir şekilde etkilendiklerini bildirmişlerdir. Bu
programın, -iki parti lideri arasında geçmesi yönüyle- Türkiye’de
türünün ilki olduğu gözönüne alındığında, siyasal partiler ve
promosyon işini yüklenen firmalar açısından gerek programa olan
ilgi gerekse etkisi açısından üzerinde düşünulmesi gerektiği ve
önemli mesajlar içerdiği gözlenmektedir.

8) Niğde’deki seçmenlerin % 44 gibi önemli bir kısmı siyasi
yelpazedeki yerlerini ifade etmekten çekinmişlerdir. Bu da, bu
ildeki seçmenlerin siyasi konulardaki tercihlerini ifade etmede
açık olamadıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu durum, kullanılacak
promosyon süreçlerini oldukça etkileyebilecek; ancak,
promosyoncular açısından  da bir derecede belirsizlik anlamı
taşıyan önemli bir bulgu olarak yorumlanmalıdır.

9) Seçmenler oy verme kararını etkileyen unsurlar arasında –
sırasıyla – partinin güvenirliği, parti-aday uyumu, vitrin takımı,
partinin yeniliği, yerel çalışmaları, çok  oy alacağının
düşünülmesi, milliyetçiliğe olan yaklaşımı, denenmişlik durumu,
yerel adayları ve – kısmen de olsa - dinsel görünümünün önemli
olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla, siyasal promosyon
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temalarının belirlenmesinde, siyasal partilerin bu konuları dikkate
almaları promosyonun başarısı bakımından önemli olacaktır.

10) Seçmenler, televizyonlardaki açıkoturum, tartışma programları ve
yorumlar, seçim konuşmaları ve televizyon haberleri hariç; siyasi
partiler tarafından seçimlerde kullanılan bir çok promosyon
aracının kendilerinin oy verme kararında yeterince etkili
olmadığını düşünmektedirler. Bu durum, siyasi promosyon
yapanlar için önemli bir veri olarak kabul edilmelidir ve
değerlendirmeye alınmalıdır.

11) Seçmenlerin cinsiyetinin, promosyon araçlarındaki siyasal içerikli
program, haber, yorum ve reklamların dikkat çekme durumlarına
göre istatistiksel olarak önemli bir farklılık oluşturup
oluşturmadığı incelendiğinde, yalnızca bu araçların bazıları
bakımından (radyo, reklam panoları ve afişler ve internet) önemli
bir farklılık oluştuğu tesbit edilmiştir.

12) Öğrenim düzeyinin bir önceki maddedeki hususlar bakımından bir
farklılık oluşturup oluşturmadığı ise daha anlaşılır ve belirli
promosyon araçları ile (gazete, dergi ve internet) ilgili olduğu
tesbit edilmiştir.

13) Seçmenlerin yaşı, medeni durumları, meslekleri ve gelir
durumlarına göre belirli promosyon araçlarının etkilerinin
istatistiksel olarak önemli bir farklılık gösterip göstermediği
incelendiğinde; seçmenler, siyasal promosyonda sık olarak
kullanılan yaklaşık 32 farklı promosyon aracından yalnızca çok az
sayıdaki promosyon aracının seçmenlerin oy kararını etkilediği
belirlenmiştir.
Genel olarak, bu çalışma açık bir şekilde ortaya koymuştur ki; (i)

medyanın çeşitli unsurlarında yer alan siyasal içeriklerin seçmenin
dikkatini çekme dereceleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.
(ii) Siyasal promosyon araçlarının, seçmenin oy verme kararını
etkilemeleri bakımından da aralarında önemli farklılıklar mevcuttur.
Sonuç olarak, siyasal promosyon ile ilgili tarafların promosyon
süreçlerinin yönetiminde çeşitli maliyetler (finansal, zaman ve işgücü
gibi) ve kaynak planlaması ve dağıtımı bakımından bu noktaları
dikkate almaları siyasal promosyonun başarısı bakımından oldukça
önemlidir.
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Bu çalışma, promosyon araçlarının etkinliklerini 3 Kasım 2002
milletvekili genel seçimlerinin hemen sonrasında seçmenlerin bireysel
düşüncelerine dayanarak belirlemeye çalışmıştır. Ancak; kabul
edilmelidir ki, her karar verme işlemi gibi oy verme işlemi de
karmaşık bir işlemdir ve seçmenlerin karar durumunu etkileyen
sosyal, psikolojik, ekonomik, siyasi ve diğer bir çok faktör mevcuttur.
Promosyon araçlarının seçmen üzerindeki etkinlikleri ve bu karar
durumunu etkileme kapasiteleri, karar verme sürecinin karmaşıklığı da
gözönüne alınarak – psikolojik boyut gibi – başka açılardan da ele
alınmalıdır ve burada elde edilen bulgularla nasıl bir paralellik
gösterdiği kıyaslanmalıdır. Ayrıca, bu çalışmada ele alınan promosyon
araçlarının çeşitli kombinasyonlarının kullanılması durumunda bu
araçların etkinliklerinin ne şekilde değiştiğine yönelik, psikolojik
yönleri de kapsayan deneysel bir çalışmanın konuya oldukça önemli
bir katkı sağlayacağı beklenmektedir.
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Özet

Pazarlamanın genişleyen boyutu kar amaçsız bir süreç sayılan
politik pazarlamayı da içermektedir. Pazarlama araçlarının siyasette
uygulanışı, siyasal kampanyaların profesyonelce yürütülmesi için
reklam ajanslarının bilgi ve deneyimlerine baş vurulmasıyla başladı.
Oy verme davranışı üzerine yapılan araştırmalar parti liderinin
önemini temel bir etken olarak ortaya çıkarmıştır.

Bu araştırmada İstanbul, Bostancı Mahallesi’nde yaşayan
seçmenler esas alınmış ve alan örneklemesi yöntemi kullanılmıştır.
Anakütle parametrelerinin tahmini yapılarak Bostancı seçmeninin
istediği lider özellikleri; genç–deneyimli, otoriter–demokratik
boyutlarında algılama haritasıyla gösterilmiştir.

Son seçimlerde oyların partiler arası akışı, önceki seçimle
bulunamayan ideal liderin başka partilerde aranması biçiminde
yorumlanabilir.

Abstract

Leadership Characteristics Voters Want

The broadened scope of marketing also includes political
marketing, which is a nonprofit process. Application of marketing
tools in the politics began with turning to the knowledge and
experience of advertising agencies for professional political
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campaigns. Studies on voting behavior, found the importance of the
leadership in politics.

The population of this research is the voters in the district of
Bostancı, Istanbul, and area sampling procedures are used.  Inferences
on population parameters are drawn, and the leadership characteristics
voters want in Bostancı are shown on a perception map on the features
of young – experienced and autocratic – democratic.

The flow of votes between the parties in the last election can
be interpreted as a sign of search for the ideal leader, not found in
their previous choice.

Genişleyen pazarlama kavramıyla ilgili görüşler daha çok
“değiş-tokuş” kavramı çerçevesinde geliştirilmiştir. Değiş-tokuş,
insanların arzu ettikleri nesneleri elde etmede kullandığı en önemli yol
olarak tanımlanır. Pazarlama, değiş-tokuşa yönelik gereksinim ve
isteklerin doyurulması amaçlı karar alma süreci ile doğrudan ilgilidir.
Bu süreç, iki taraf arasında iletişim ve dağıtımın gerçekleştiği ortamlar
içinde gelişir.1

Genel pazarlama içinde, klasik anlamda “değiş-tokuş”, mal ve
hizmetler karşılığında para ya da başka mal ve hizmetlerin değişimi
olarak tanımlanır. Pazarlamanın genişleyen ekseni, değişime konu
olan ürünleri mal ve hizmetlerle sınırlandırmamaktadır. Kotler ve
Levi, “Pazarlamanın Genişleyen Ekseni” adlı ünlü makalelerinde,
ürünleri mal, hizmet, kişi, örgüt ve fikir olarak tanımlamakta ve
sınıflandırmaktadır.2 Yine Kotler 2000 yılında bu sayılanlara
deneyimleri, olayları, yerleri, özellikleri ve bilgiyi ekleyerek sayıyı
10’a çıkarmıştır.3 Bu yaklaşımda politik pazarlamanın fikir
pazarlaması, örgüt pazarlaması ve kişi pazarlamasının bir karması
olduğu söylenebilir.
                                                
1 Richard P. Bogazzi.,   “Marketing As An Exchange” Journal of Marketing
Vol.39, 1975’den Aktaran Uztuğ, Siyasal Marka, s. 39-40.
2 Philip Kotler ve Sdney Levi, “Brodening The Concept of Marketing” Journal of
Marketing, 1969’dan Aktaran Uztuğ, y.a.g.e., s. 40.
3 Philip Kotler, “Marketing Management, The Millennium Edition,” New Jersey,
Prentice Hall International, Inc., 2000, p. 3-5.
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Burada pazarlama, özellikle değiş-tokuşun nasıl yaratılacağı,
değerlendirileceği, yapılandırılacağı ile ilgili bir çerçeve içinde
tanımlanmaktadır. Bu yaklaşımda siyasal partiler (Örgütleri, liderleri,
adayları, programları, fikirleri, projeleri, vs.) bir ürün olarak kabul
edilmekte, parasal olmayan bir değiş tokuş süreci içinde
değerlendirilmektedir.4

Pazar, benzer ihtiyaçları olan ve bu ihtiyaçları doyurabilecek
ürünler karşılığında değiş-tokuş yapabilecekleri değerli bir şeyleri
olan ve değişim için istek ve yaptırım güçleri bulunan potansiyel insan
grubudur.5 Pazar, değiş-tokuş yapılan ortam olarak tanımlandığında,
siyasi pazarda da bir değiş-tokuşun söz konusu olduğu görülür. Bir
yanda oy verme hakkı bulunan seçmen kitlesi, diğer yanda bu kitleden
oy almağa çalışan siyasi parti ve bu partilerin lider ve kadroları.
Burada oy seçmenin sahip olduğu ve karşılığında bir şeyler alınacak
olan, paraya benzer, bir araç olarak düşünülebilir.

Partilerin ise seçmene verebilecekleri somut bir şey yoktur. Bu
durum hizmet pazarlarını andırır. Hizmet pazarlarında örneğin, ilkel
bir toplumda tıp bilgisini sunan bir doktoru düşünürsek; bu kişiye baş
vuran ihtiyaç sahibinin (hastanın) isteği sağlığına kavuşmaktır. Doktor
ise doğrudan veya tavırlarıyla dolaylı olarak hastaya sağlığına
kavuşturacağını vaat etmektedir. Bu durumda doktorun sunusu bir
vaattir ve hasta bu vaat nedeniyle belirli doktoru seçmiştir. Seçimin
sonucu doktorun sunacağı hizmetin kabulü anlamına gelir ve
karşılığında parasını (veya karşılık olarak değerli bir mal veya
hizmetini) verme durumundadır. Aslında somut malların
pazarlanmasında bile sunuyu bir vaat olarak yorumlamak olabilir.
Nitekim, Charles Revson, ‘Biz fabrikada kozmetik üretiyoruz, ancak
umut satıyoruz.’ sözleri6 bu yönde bir yorum olarak algılanabilir.
Kozmetiklerde olduğu gibi tüm ürünler bir ihtiyacı gidereceklerini
vaat etmekle, muhtemel alıcılarda umut oluşturmakta ve böylece
değiş-tokuşu gerçekleştirmektedirler.
                                                
4 C. Lovelock ve C. Weinberg, Marketing For Public and Non-profit Marketing,
Woodsworth Publishing Comp., 1984’den Aktaran Uztuğ, a.g.e., s. 40.
5 W. D. Perreault, E. J. McCarthy, Basic Marketing, A Global-Managerial
Approach, Boston, Irwin McGraw-hill, 1999, p.15.
6 Philip Kotler, Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation
and Control, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1991, p. 428.
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Siyasi pazarlamada da seçmene sunulan bir vaatler
topluluğudur. Böylece seçmende bir umut oluşturulmakta ve bu umut
karşılığında oy istenmektedir. Partiler pazarda seçmenin beklentilerine
en iyi yanıt verebilecek vaatleri belirlemeye çalışır. Bu vaatler
genellikle seçimi izleyen dönemde toplumu amaçlarına doğru
götürecek plan ve uygulamalar, yani iyi bir yönetimdir.

Hizmet pazarlarında olduğu gibi siyasi pazarlarda da vaatlerin
inandırıcılığını arttırma yönünde çeşitli önlemler alınır. Yukarıdaki
doktor-hasta örneğinde olduğu gibi, doktorun daha önce iyileştirdiği
hastalar, doktorun tıp bilgilerini edindiği kurum ve kişiler,
uygulamasını yaptığı ortam, kullandığı araçlar gibi. Siyasi partilerin
de geçmişte yaptıkları, uzmanlarının özellikleri ve ünü, sloganları,
diğer görsel araçları bu amaca yöneliktir.

Konunun Geçmişi: Pazarlama araçlarının siyaset ortamına
girişi, seçime birkaç ay kala başlatılan siyasal kampanyaların
profesyonel bir yaklaşımla yürütülmesi için reklam ajansları ve
araştırma şirketlerinin bilgi ve deneyimlerine baş vurulmasıyla
başladı. Burada temel amaç var olan siyasal ürünün (siyasi partiler,
siyasi parti ideoloji ve programları, liderleri ve kadroları, el ilanları,
broşürler vs.) daha iyi satılabilmesi için küçük değişikliklerin ve etkili
tutundurmanın yapılabilmesiydi.

Günümüzde de ağırlığını koruyan bu yaklaşım konuyu çevresel
yönetim perspektifinden ele alır ve ancak proaktif yaklaşımı
benimseyecek güçteki kurumlarca uygulanabilmektedir. Diğer bir
deyişle çevre koşullarındaki değişmeleri izlemek ve uyum sağlayıcı
önlemler almaktan daha çok, kamuoyunu etkileyerek istenen yönde
düşünme ve davranış sağlayacak faaliyetlere ağırlık verilmesi dikkat
çeker. Bu yaklaşım satış gücü (gönüllü partililer ve maaşlı
propagandacılar) ile yürütülen çalışmaların arttırılması ve reklam,
tanıtım ve satış geliştirme faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasıyla
sıralanan beş pazar bölümünde seçmenin bilgilendirilmesi ve ikna
edilmesinin sağlanmasını gerektirir:

1) eski partililer: yeniden aktivite kazandırma ve lehte oy
kullanımı sağlama.

2) Yeni seçmenler: partiye aktif katılımda bulunmalarını, en
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azından oy vermelerini sağlama.

3) Kararsızlar: partiye oy vermelerini sağlama.

4) Rakip partililer: alışkanlıkları değiştirerek kazanma, en
azından pasifleştirmek.

5) Oy kullanma yaşına erişmemiş gençler: parti ideolojisini
benimsetmek, partiye aktif katılımda bulunmalarını ve
seçmen olan büyüklerini etkilemelerini sağlamak.

Oysa pazarlama felsefesi, örgüt (parti) amaçlarına (daha çok oy
alarak iktidara) ulaşmak için seçilen hedef pazarlarda yaratma
(seçmen sorunlarını belirleme ve inandırıcı çözümler üretme),
ulaştırma ve iletişim kurma konularında rakiplerden daha etkin
olmanın temel önemi olduğunu öngörmektedir. Bu yaklaşımda tüm
parti çabaları seçmenin gereksinimlerinin doyurulmasına yöneltilerek
iktidar olma ve iktidarda kalma sağlanmalıdır.  Bunun için de
öncelikle seçmen gereksinimlerinin belirlenmesi gerekir.

Seçmen gereksinimlerinin neler olduğunun anlaşılması ise
çeşitli kitap, makale ve akıl yürütme yöntemlerinden çok, tüm
seçmenleri kapsayan güncel pazarlama araştırmalarının varlığına
bağlıdır. Bu araştırmalar çeşitli bölgelerdeki sosyal katmanları çeşitli
açılardan gözlemleyip (ve sorgulayarak) analiz ederek seçmenlerin
gereksinimleri üzerine genel bir fikir edinilmesini ve pazarın
bölümlendirilmesini sağlayacaktır. Böylece kendi içinde benzer,
dışında farklı, (iktidar olmayı, en azından meclise girmeyi
sağlayabilecek) yeterli büyüklükte işlevsel bir pazar bölümü (ya da
bölümleri) seçilebilecektir. Bu pazar bölümünde yapılacak daha
ayrıntılı pazarlama araştırmalarıyla gereksinimler saptanarak bunları
en iyi doyurulacak pazarlama bileşeni belirlenebilecektir.

Siyasi ürün parti adı, amblemi, örgütü, tarihi, lideri, adayları,
programları, ideolojisi ve ülke sorunlarına çözüm önerilerinden
oluşur.7 Seçmen ürünün bu özelliklerine farklı ağırlıklar verebilir. Bu
konuda yapılan araştırmalar farklı yer ve zamanlarda değişik sonuçlar
vermiştir. Örneğin parti programını, lider, parti uygulamaları, ideoloji

                                                
7 Ahmet Tan, Politik Pazarlama, İstanbul, Papatya Yayıncılık, 2002, s. 35.
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ve adaylar şeklindeki sıralama, başka çalışmalarda lider, ideoloji, parti
uygulamaları, program ve adaylar biçiminde karşımıza
çıkabilmektedir. Bu özellikler arasında en önemlisinin siyasi partinin
lideri olduğu ve Türkiye’de yapılan seçimlerde seçmenin büyük
çoğunluğunun lideri göz önüne alarak oy kullandığı gözlenmektedir.8
Sovyet bloğunun çökmesinden sonra ideolojinin öneminin azaldığı
düşünülebilir.

Amaç: Siyaset ortamına pazarlama felsefesiyle yaklaşım
konusunda ulaşılan bilgi ve deneyimlerin ülkemize de aktarılması ve
bu yönde (seçmenin gereksinim duyduğu lider özelliklerini
belirleme yönünde), İstanbul, Bostancı mahallesinde bir örnek
uygulama ile bu alanda yapılan çalışma ve araştırmalara katkı
sağlama.

Lider: Liderlik üzerine geniş bir literatür ve çeşitli tanımlar
bulunmaktadır.

Ülkemiz koşullarında liderlik ayrıcalıklı ve üstün bir
pozisyondur. Liderlik özünde kişilere biçimsel yetkilerin
sağlayamayacağı bir sadakat ve izlenme sağlar. Yönetim
pozisyonlarına herhangi bir kişi atanabilir, seçilebilir, terfi edebilir,
devralabilir veya ele geçirebilir. Bu pozisyon onun lider olmasını
sağlamayabilir. Bu lideri üstün kişi görme, yanılmaz ve yenilmez
olarak düşünme çoğu partilinin ortak özelliğidir. Liderlik verilen
kararlardan ve doğan sonuçlardan sorumlu olmak yerine oluşan
sonuçları yeni bir bakış açısıyla yorumlayabilme yeteneği olarak
görünmektedir. Tüm bu özellikler literatürde tanımlanan ve
çoğunlukla normatif yargılardan oluşan ideal lider özelliklerine
uymayabilmektedir.9

Lider ve yönetici farkları gibi konular çalışma amaçları dışında
kaldığı gibi politik liderlik konusunda bunların çoğunun yansız
biçimde ölçülebilmesi de zor görünmektedir. Örneğin, yönetici
başkalarının koyduğu hedefleri gerçekleştirmeye hizmet eder,
başkaları tarafından yönetime getirilir; liderse  amaçları kendi koyar,
                                                
8 A. Hamdi İslamoğlu, Siyaset Pazarlaması, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2002, s.
116.
9 Kutlu Merih, http://www.merih.net/m2/lid/liderlik.htm
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grupça seçilir ve gücünü bu gruptan alır, doğal olanı temsil eder10 gibi
kriterler bu türdendir.

Politik liderde genellikle olması istenen öz güvenli, tutarlı,
enerjik, kararlı, kendiyle barışık, samimi, sağduyulu, insancıl,
anlayışlı, vizyon sahibi, iyi iletişim kuran, sorun çözücü, yetki ve
sorumluluk devredebilen11 gibi tek yönlü olumlu özelliklerin
araştırılması da çalışmada ancak daha yansız özelliklerin tanımında
yardımcı olarak kullanılmıştır.

Literatürde özellikler yaklaşımı olarak adlandırılan ve liderin
özelliklerini, sürecin etkinliğini belirleyen, en önemli faktör olarak
kabul eden yaklaşım da fiziksel ve kişisel özelliklerde farklılık
aramakta ve zeka, ileriyi görebilme, kendine güven, yaş, boy, cinsiyet,
dürüstlük ve karar verme gibi özelliklere sahip liderler, izleyiciler
tarafından başarılı kabul edilen liderler12 oldukları söylenmektedir.
Ancak burada da zekanın ölçülmesindeki güçlükler yanında literatürde
liderin zekasının temsil ettiği toplumdan çok farklı olmaması gereği
gibi yine ölçüm zorlukları olan konular yanında yaş, boy gibi oransal
ölçekle ölçülebilir özelliklerde bile çelişkili veriler bulunmaktadır.
Örnekle çok uzun boylu olduğu bilinen birçok başarılı lider yanında
çok kısa boylular ve orta boylular da vardır. Yaş konusunda da benzer
durumlar ileri sürülebilir. Çalışmada yaş özelliği seçmenlerin algılama
doğruluğunu ölçme amacıyla ele alınmıştır. Cinsiyet konusunda da
benzer şeyler söylenebilir. Diğer yandan ileriyi görebilme, kendine
güven, dürüstlük ve kararlılık gibi özelliklerin ölçüm zorlukları daha
önce de belirtilmişti. Burada önemli olan nokta, liderin özelliklerinin
seçmen tarafından algılanış biçimidir.

Ohio State Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi çalışmaları
ile Blake ve Mouton’un geliştirdiği Yönetim Tarzı Matrisiyle
(Managerial Grid) ele alınan ve Davranışsal yaklaşım olarak
adlandırılan başka bir yöntemde ise liderin davranış biçimi ve
izleyenlerin gösterdikleri duygusal ve davranışsal tepkiler
incelenmektedir. Burada daha çok liderin yaptıkları üzerinde
                                                
10http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/liderlik_yöneticilik_fark.a
sp
11 Ali Akdemir, Vizyon Yönetimi s. 73
12 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, İstanbul, 1989.



82

durulmakta ve liderliğin bireye özgü bir özellik olmadığı, grubun
diğer üyeleriyle sürdürülen ilişkilerden kaynaklandığı kabul
edilmektedir. Diğer bir deyişle lider, grubundan bağımsız değildir, yol
gösterir, ancak kendisi de grup tarafından etkilenir. Bu çalışmalarda
ele alınan liderlik genelde küçük gruplar için söz konusu olduğu ve
Politik lider-seçmen etkileşiminin doğrudan olmaması nedeniyle
uygun bulunmamıştır.

Bir üçüncü yaklaşım Fiedler’in Durumsallık kuramı, House’un
Yol-Amaç kuramı ve Vroom & Yetton’un Karar Verme modeli ile
temsil edilen ve genellikle Durumsallık Kuramı olarak adlandırılan ele
alıştır. Buna göre lider, durumun gerektirdiği koşullara uygun
davranırsa etkili olabilir. Durumun ne olduğu ve gerektirdiği koşullar
konusu çalışmamızda genel olarak Türkiye ve özel olarak Bostancı
bölgesinde seçim öncesi ortamla sınırlanmıştır.

Liderlik konusunda Lewin, Lippitt ve White’ın 1939’da
yaptıkları çalışmalar literatürde klasik hale gelmiştir. Bu çalışmalarda
izci klüplerinde üç liderlik tipi ele alınmıştır. Bunlar Otokratik
(Otoriter) liderlik, demokratik liderlik ve tam serbesti (Laissez-faire)
durumlarıdır.

Otoriter liderlikte amaçların, planların ve politikaların
belirlenmesinde astların hiçbir söz hakkı yoktur. Bu durum lideri
izleyicilerin gözünde, istediğini bilen, kararlı, kendine güvenen,
tutarlı, enerjik, iyi iletişim kuran, sorun çözücü, yetki ve sorumluluk
devredebilen olarak algılamasını sağlar. Lider amaçları
belirlemektedir, yani ne istediğini bilmektedir. Planları vardır ve bu
planlarla amaçlarına ulaşmakta kararlıdır ve kendine güvenmektedir.
Davranışları ve sözleri amacına uyumlu olduğu için tutarlıdır. Çıkan
sorunları çözmek için enerjik, gereğinde sert ve hızlı davranabilmekte,
kısa sert, kesin ve anlaşılır emirlerle doğru ve hızlı iletişim sağlayarak
izleyenleri amaca yönlendirebilmekte, bunun için kişilere görevler
verip denetlemekte, yani yetki ve sorumluluk devredebilmektedir.

Lider yönlendirici ve destekleyici davranışlar da uygular.
Yönlendirici davranışlar tek yönlü bir iletişim içerisinde liderin
çalıştığı bireylere rollerini ve işlerini açık bir şekilde söylemesi ve
onların performansını yakından denetleyerek ne yapacaklarını, nasıl
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ve ne zaman yapacaklarını gösteren davranışlardır. Liderin
yönlendirici ve destekleyici davranışları amaçları belirlemek,
planlamak, yerine getirilmesi gerekli işleri açık ve net olarak
belirlemek, kaynakları organize etmek, iş önceliklerini ve uygulama
zamanlarını saptamak, görevlerin nasıl yapılacağını belirlemek ve işi
denetlemek.

Otoriter lider karizmatik olarak da algılanır. Weber’e göre
karizmatik lider insanüstü, süper, en azından olağan dışı güçlere sahip
bir kişi olarak algılanır. Lider ile izleyiciler arasında ussal olmayan
bağlar bulunur. Vizyon sahibidirler, ilgi ve kişilik güçleriyle
izleyenlerin duygularını yoğunlaştırır ve kendilerine çekerek alışılmış
dışı performans yüksekliğine eriştirirler. Onların amaçlarını etkiler,
duygusal bağlar kurar, vizyonuna bağlayarak bağlılıklarını kazanır ve
vizyonun takibinde fedakarlığa iterler. Olanla yetinmez ve
organizasyonun sürekli ilerlemesi için baskı oluştururlar.

Bu liderliğin öğeleri: 1) vizyon, 2) tasarlama, 3) etkinin
yönetimidir. Liderlik süreci için bazı temel ilkeler arasında açık ve
cazip bir vizyon geliştirme, iletme ve yayma, vizyonun
gerçekleşeceğine ve izleyenlere duyduğu güveni açıklama, en küçük
başarıları kutlayarak güveni pekiştirmek için kullanma, anahtar
değerleri vurgulamak için sembolik, dramatik eylemleri kullanma, rol
modeli oluşturarak örnek olma, gerektiğinde kültürel formları
değiştirme, ayıklama ve bunları gerçekleştirmek için törenleri,
seremonileri kullanma sayılabilir.

Lider vizyon kazandırma yanında, vizyona katkıda bulunan
misyonlar oluşturur, örgütsel kültürde değişimler yaparak
yapılanlardan ve yapabileceklerden daha fazlasının yapılabileceğine
izleyenleri inandırır, kendine güveni öğretir, yapılan işin önemli
olduğuna inandırır, becerilerin geliştirilmesi ve başarıların artırılması
için sorumluluklar verir.

Kriz durumlarında otoriter liderliğin daha başarılı olduğu
genellikle kabul edilmiştir. Kriz, beklenmedik durumların oluşması,
dengelerin bozulması ve davranış kalıbı belirleyememe olarak
tanımlanmaktadır. Bu dönemlerden ülke yönetimi etkilenir,
olumsuzluklar artar ve genel memnuniyetsizlik artar. Böyle
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dönemlerde de sorunların aşılması sıklıkla otoriter liderin kararlılığına
bağlanır. Alışılmış uygulamaların kriz ortamında da sergilenmesi
örgütte, etkisizlik, stres, gerilim, baskı, dengesizlik, hatalı kararlar ve
çözülebilecek sorunlardan bile kaçma olgularını gündeme getirebilir.
Sonunda örgüt parçalanmaya başlar ve ancak lider işin içine girip,
düzen yaratmaya başlayınca işler düzelebilir.

Demokratik Lider çevresine söz hakkı tanır, sakin, ılımlı ve
grubuyla uyumu korumaya özen gösterir. Otoritesini (yaptırım gücü
ve yetkisi) astları ile paylaşma eğilimindedir. Bu sayede etkin kararlar
alınabileceğini düşünür, ancak izleyenler kendilerini liderden farksız
görmeye başlayabilir. Bu durum liderlik karizmasını olumsuz etkiler.
Çevresindekilere söz hakkı tanımak ve onların görüşlerini dinlemek
karar mekanizmasını yavaşlatır ve konu hakkında bilgisi olmayan
astları zor durumda bırakabilir. Demokratik lider de amaçları
belirleyerek, planlar yapar ancak bunların oluşturulması çok daha
büyük bir işbirliği ile gerçekleştirilir. Destekleyici davranışlara ağırlık
verilir. Bunlar karşılıklı iletişim yoluyla liderin izleyenleri dinlemesi,
desteklemesi, cesaretlendirmesi ve izleyenleri kararlara ortak edici
davranışları içerir. İzleyenlerden görevlerinin başarılması için öneriler
istemek, sorunları dinlemek, görevlerin başarılması ve sorunların
çözülmesi için cesaret ve destek vermek, inançları güçlendirmek,
gerektiğinde geri bildirim vermek bu tip yaklaşımlardır. Bu model
liderlerin çeşitli uygulamaları izleyenlerin gelişim düzeylerine göre
ayarlamaları gerekliliğini vurgular.

Demokratik lider etkileşimcidir. Kendisi ve izleyiciler
arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşır. Yapılması gerekenler
konusunda iki taraflı alış verişte bulunarak uzlaşma arar. İşin
yapılması için gerekli güveni verir. Amaca ulaşmada yardımcıdır.
İzlenen amaca ulaşıldığında işin tamamlandığını bildirerek pozitif
destek sağlar. Amaca ulaşılamazsa yaptırımlara baş vurulabilir. Bu
yaptırımlar toplumca olağan (sert ve aşırı değil) karşılanır. Bu duruma
koşullu pekiştirme yani, liderin pozitif veya negatif sonuçlar kullanımı
da denilir. Sonuçların seçimi izleyenin istenen konuda başarılı veya
başarısız olmasına bağlıdır. Başarı durumunda ödül olarak statü ve
para dağıtırlar ve başarıları pekiştirmeyi tercih ederler. Faaliyetleri
dünden bugüne, bugünden yarına doğru yön, vizyon ve örgüt
kültüründe değişim yapmaksızın devam eder. Stratejik ve uzun
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dönemli görüş açısı azdır ve örgütlerinin tarihi geleneğine ve
çalışmalarına yönelirler.13 İzleyenlerin beklentilerini bilirler ve bunları
sağlamaya çalışırlar.

Tam serbesti (Laissez-faire) liderliğin pek az olduğu veya
olmadığı durumdur.14 Yönetilme durumunda olanlar kendi haline
bırakılır ve herkesin kendisine tanınan kaynaklar çerçevesinde planlar
hazırlaması istenir. Burada, lider kendisine soru sorulmadıkça bir şeye
karışmaz ve astların yaratıcılıklarını ve inisiyatiflerini artırmak, yeni
düşünceler üretebilmesini sağlamak ister. Ancak kültür düzeyi düşük,
iyi bir iş bölümüne sahip olmayan ve sorumluluk duygusundan
yoksun astların yönlendirilmesinde, bu liderlik başarısız kalmaktadır.
Çünkü lider otoritesinin kullanılmasını ortadan kaldırmakta, bu
nedenle de grubu ortak bir amaçta toplama ve belli hedeflere yöneltme
durumundan yoksun bırakmaktadır, grup içinde anarşi ortaya
çıkabilmektedir. Politikada bu tür bir lider görüntüsü seçmenlerce
anlaşılamamaktadır.

Model: Siyasi pazarlamada liderin önemini vurgulayan
modeller arasında Bruce I. Newman tarafından 1981’de geliştirilen ve
birçok seçimde denenen Seçmen Davranış Model’inde, seçmenlerin
davranışlarını anlaşılması için liderlik beş farklı özellik olarak ele
alınmıştır. Bunlar politik vaatler, sosyal yakınlık, kişilik, denenmemiş
olma ve beklenmeyen durumlardan yararlanabilmedir.

Politik Vaatler: Siyasi liderler, seçildiklerinde yapacakları
konusunda vaatlerde bulunur. Bunlar  seçmeninin haklarının
savunulacağı ve istenen yönde yasalar çıkarılacağı gibi sözlerdir.
Örnek olarak, çocuklarının eğitimiyle ilgili olan seçmenler, eğitimin
daha düşük ücretle ve daha kaliteli yapılması için yasalar çıkaracağına
söz veren adayı seçmeye eğilimli olamsı beklenir. Bir başka eğilim,
sağlık güvencesi konusunda kaygılı olan yaşlı ve gelir düzeyi düşük
seçmenlerin, sağlık sistemiyle ilgili parasal konuları çözeceklerini
söyleyen adaylara karşı sempati duymasıdır.

                                                
13 Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul, 2001, s: 482, 483.
14 A. Akdemir, Temel İşletmecilik Bilgileri, Yayıncı yayınları, Kocaeli, 2003, s.228.
    F. H. Sanford, L. S. Wrightsman, Psychology, A Scientific Study of Man,
Brooks/Cole Publishing Com. California 1970, s. 534.
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Sosyal Yakınlık: Sosyal yakınlık aday ile seçmeni arasında bir
birliktelik oluşturması durumudur. Seçmen, olumlu veya olumsuz
görüşlerini adayın ait olduğu sosyal gruba bağlı olarak değiştirebilir
ve sosyal grup çok güçlü bir oy desteği oluşturabilir. Ülkemizde parti
liderlerinin kendi doğum yerlerinde başarıları bu duruma örnek olarak
verilebilir.

Liderin Kişiliği: Liderin, kendi kişilik özelliklerini
kuvvetlendirmesi ve seçmenlerin kafasında yeni bir imaj yaratması
durumudur.

Denenmemiş olma: Seçmenlerin bir lidere oy verirken merak
ve yenilik hisleriyle hareket etmeleri durumudur.

Beklenmeyen durumlardan yararlanma: Bazı beklenmeyen
toplumsal, ekonomik veya uluslar arası siyasi gelişmelerin seçmen
tercihini belirli bir aday lehine veya aleyhine değiştirmesi
durumudur.15

Bu modelde liderin kişiliği karmaşık bir etken olup,
denenmemiş olma, sosyal bir grubun içinden gelme bu etkeni
oluşturan alt unsurlar görünümündedir ve liderin politik vaatleri
oluşturmak isteyeceği kişisel imajına bağlı olacaktır.

Yöntem: Bu araştırmanın ana kütlesi, İstanbul, Bostancı
Mahallesi’nde oy verme yaşını doldurmuş seçmenlerdir. Bu bölgenin
araştırma alanı olarak seçilme nedeni, gelir ve kültür düzeyi olarak
ülke ortalamasının üzerinde oluşudur. Bu bölgenin birçok konuda yeni
ürün ve davranışların benimsenmesine önderlik ettiği bilinir.
Dolayısıyla burada yaşayanların eğilimlerinin saptanmasıyla gelecek
yıllardaki gelişmelere ışık tutulabileceği düşünülmüştür.

Araştırmaya yön vermek açısından öncelikle bir literatür
taraması yapılmış ve çalışmayla ilgili görünenler yukarda özetlemiştir.
Ardından kolayda örneklemeyle belirlenen 25, 35, 45, 55 yaşlarında
dört kadın ve dört erkek, sekiz kişiyle bir fokus grup çalışması

                                                
15 Bruce I. Newman, Voters’ Behavior, London, Sage Publications, Inc., 1994,
p.263-265.
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düzenlenmiştir. Böylece oluşturulan grubun homojen olması kuralı16

göz ardı edilmekle birlikte kısa sürede ve düşük maliyetle sonuç alma
amaçlanmıştır. Grup çalışmasında ilk soru, “Son seçimde oy
verdiğiniz partiyi niçin seçtiniz?” biçimindeydi.

Taraftarlık nedeni olarak parti programının uygunluğu en önce
ileri sürülmekle beraber toplantıya katılanların hiç birinin partilerin
programını okumamış oldukları anlaşıldı ve karşılıklı konuşmalar
sonucu temel nedenin partinin medya ve arkadaş gruplarında yaratılan
imaj ve aile geleneğinden kaynaklandığı anlaşıldı. Yeni partiler için
bile bu özellik ağır basmaktaydı. Partisine kızgın olarak sandığa
gittiğini söyleyenler bile son anda oylarını yine eski partileri için
kullandıklarını söylemişti.

İkinci nedenin partinin basın ve yayın organlarında yarattığı
genel kanaat olduğu, bu kanaati yaratanın ise parti lideri olduğu
anlaşılmıştı. Katılımcılardan birinin, “Bizde (Türkiye’de) parti demek
lider demektir. Atatürk’ün CHP’si ile, İnönü’nün, Ecevit’in, Baykal’ın
CHP’leri; Türkeş’in MHP’si ile Bahçeli’nin MHP’si aynı mı!” sözleri
bu görüşü özetlemektedir. Bunun üzerine parti liderinden ne
anlaşıldığı sorulmuş ve “liderliğin, herhangi bir partinin genel
başkanı olma ve/veya varsa yasal engellerin aşılmasıyla genel
başkan olma potansiyelini taşıma durumu.” olarak anlaşıldığı
üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Bu tanıma göre asıl liderin yerine
geçici olarak seçilenlerin de lider olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.
Örneğin, araştırma yapıldığı sıralar parti genel başkanı olmalarına
yasal engeller olan Necmeddin Erbakan ve Tayyip Erdoğan’ın lider
sayılması yanında onların yerine başkanlık yaptığına inanılan Recai
Kutan ve Abdullah Gül’de lider olarak algılanmaktaydı.

Bu çalışmada yukarda verilen tanım, işlevsel (operational)
olması ve anketlerde iletişim bozukluğu yaratmaması nedenleriyle
esas alınmıştır.

Lider kavramı bu biçimde belirlendikten sonra ideal parti
liderinin “otoriter mi, demokratik mi?” olması gerektiği sorulmuş ve
herkesin demokratik lider üzerinde fikir birliği ettiği görülünce, ara
                                                
16 G. A. Churchill, Marketing Research, Methodological Foundations, Sixth Edition,
Dryden, s. 155.
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sorulardan sonra konuya yeniden dönülerek, “belirli bir amacı olan,”
“hızlı ve sert karar alan” ile “partililerin çoğunluğunun amaçlarını
benimseyen,” “çevresine danışarak uyumlu ve ılımlı karar alan” uçları
arasında öndekilerin yeğlendiği görülmüştür. Katılımcılardan biri
görüşünü, “Lider dediğin masaya yumruğunu vurabilmeli.” Sözleriyle
belirtmiştir, diğer katılımcılar katıldıklarını bildirirken, birisi
“gereğinde” sözünü eklemiştir.

Grup çalışmasında öğrenilmeye çalışılan ikinci bir konu da
ölçülmesi daha kolay görünen yaşla ilgili algılama ve isteklerdir. Bu
konuda genç-yaşlı ayırımında daha çok genç yaşa kayıldığı görülmüş,
genç+enerjik paralelliği ve deneyim+bilgi zıtlığı konusunda daha
yansız bir yaklaşımla orta noktada birleşildiği saptanmıştır.

Bu sonuçların tüm seçmenlere genelleştirilemeyeceği açıktır.
Yapılan grup çalışmasına dayanılarak bir anket geliştirilmiş ve iki
aşamalı alan örneklemesi yöntemiyle belirlenen ailelerle
görüşülmüştür. Böylece grup çalışması daha kapsamlı bir araştırmaya
yön vermiştir.

Bunun için Bostancı Mahallesi’nin ayrıntılı haritası edinilmiş
önce sokaklar ve daha sonra sokaktaki evler arasından iki aşamada
tesadüfi seçim yapılmıştır. Bu yöntemin seçilme nedeni araştırmaya
başlama tarihinde anakütle birimlerinin bir listesinin elde olmayışıdır.
Bilindiği üzere basit tesadüfi örnekleme, zümrelere göre örnekleme ve
bütün sistematik örnekleme uygulamaları için ana kütleyi oluşturan
elemanların tam ve doğru bir listesi gereklidir. Diğer yandan
insanların belli bir toprağa bağlı olarak yaşadıkları gerçeğinden
hareketle örnekleme alan temelinde yapılabilir. Bu tür örneklemenin
kullanımıyla ABD’de yapılan seçim sonucu tahminlerinin her zaman
doğru çıkması bu örneklemenin gücünün bir göstergesi sayılabilir.17

Örneklerden elde edilen sonuçlara dayanılarak uygun istatistik
analizlerinin yapılmasıyla anakütle (Bostancı seçmenleri) üzerine
belirli olasılıklar içinde belirli aralıklarda tahminler yapılmıştır.
Oluşturulan hipotezler uygun test istatistikleriyle sınanmıştır.

                                                
17 T. C. Kinnear, J. R. Taylor, Marketing Research, an Applied Approach, fourth
edition, McGraw Hill, s. 463.
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Nisan 1999 seçimi Bostancı Bölgesi oy dağılım yüzdeleri
aşağıdaki gibidir18:

                Tablo 1
Parti Adı Oy oranı
ANAP
DYP
MHP
CHP
DSP
RP
Diğer

%20
%8
%9
%11
%35
%15
%2

Seçilen örneğin (n=540) 1999 seçiminde verdiklerini
söyledikleri oy yüzdeleri ise:

   Tablo 2
Parti Adı Oy oranı
ANAP
DYP
MHP
CHP
DSP
RP
Oy kullanmayan
Yanıtsız

%15
%6
%7
%12
%25
%6
%18
%12

Yukarıdaki tabloların Z test istatistiğiyle karşılaştırılması DYP,
MHP ve CHP için %95 güven aralığında istatistik bakımdan anlamsız
çıkmıştır. Diğer bir deyişle tablodaki farklar rasgele oluşmuş olabilir.
Bunun anlamı örneğimizin anakütleyi temsil ettiği ve sorgulananların
doğru yanıt verdiği biçiminde yorumlanabilir.

Diğer yandan ANAP, DSP ve RP açısından farklar %99 güven
aralığında bile anlamlıdır. Bu durum örneğimizin anakütleyi temsil
yeteneğinden veya anketi yanıtlayanların doğru söylediklerinden
kuşkulanmayı gerektirir. Nitekim 2002 seçim sonuçlarında bu
partilerin aldıkları kötü sonuç, bazı yanıtlayıcıların daha önceki
seçimde bu partilere oy verdiklerini belirtmekten kaçındığı kanısını

                                                
18 Kadıköy İlçe Yüksek Seçim Kurulu.
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desteklemektedir. Yanıt vermekten kaçınan %12’lik bölüm de bu
farklılığı kısmen açıklamada kullanılabilir.

Araştırmaya katılan 540 kişinin liderde olması gereken otoriter
(İstediğini bilen, hızlı ve sert karar alan) ve demokratik (Söz hakkı
tanıyan, sakin, ılımlı ve uyumlu) özeliklere verdikleri sıra ve bunların
frekansı ile oranları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Burada Bostancı
bölgesindeki seçmenlerin ağırlıkla otoriter lider tercih ettiği sonucu
çıkarılabilir.

Buradaki iki özellik birbirinin zıddı olduğu için verilecek zıt
sayısal değerler arasındaki farkın istatik olarak anlamsız olması
beklenir. Bunu anlamak için Otoriter özelliklerin birinci sırada
gösterilmesi durumu 5, ikinci sıra 4, üçüncü 3, dördüncü 2 ve beşinci
1 olarak puanlanırken, Demokratik özellikler tersine birinci sıra 1,
ikinci 2, üçüncü 3, dördüncü 4 ve beşinci 5 olarak puanlanmıştır.
Kullanılan ölçek metrik olmadığı (sırasal olduğu) için mod ve ortanca
değerleri ile üst ve alt dörtte birler saptanmıştır.

Otoriter özellikler için mod değeri 3.92 ve ortanca 3.32, üst
dörttebir 3.69, alt dörttebir 1.96; Demokratik özellikler için mod 4.77,
ortanca 4.20, üst dörttebir 3.24, alt dörtebir 4.89 bulunmuştur.

Oranlara göre yapıla z testi, %99 ve %95 güven aralığında
farkların anlamsız olduğunu (z = 2.96) göstermiştir ve bu durum ters
değerler kullanıldığından beklentiye uygundur.

İki değerin birlikte ele alınması durumunda ise mod 4.58,
ortanca 3.81, üst dörtebir 4.68, alt dörtebir 2.61’dir ve ortanca

Tablo 3
Lider tipleri Otoriter Demokratik
tercih sırası Sayı Oran Sayı Oran

1 108 0.20 021 0.04
2 141 0.26 054 0.10
3 117 0.22 081 0.15
4 084 0.15 162 0.30
5 090 0.17 222 0.41

toplam 540 1.00 540 1.00
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grubunu seçenlerin oranı %28’dir. Bu durumda Bostancı bölgesinde
%99 olasılıkla, seçmenlerin ortanca değerini seçme oranı %35 ile %21
arasındadır denebilir.

Aynı yaklaşım genç-deneyimli konusuna uygulandığında her
iki yönden de orta noktada birleşildiği (3.01) görülmüştür.

Partiler için otoriter ve genç lider bazında yapılan ortanca
hesapları ise aşağıda verilmiştir:

Yüzde 88’i, 34 yaş altında olan son seçimde oy kullanmadığını
belirtenlerde ise otoriter lider isteğinin ortanca değeri 2.58’dir. Bu
durum genç kuşağın, Bostancı bölgesinde gerçek anlamda daha
demokratik lidere eğilim duyduğu biçiminde yorumlanabilir. Bu
grubun liderin yaşı konusunda tercihinin ortancası da 1.63 gibi düşük
bir değerdir. Burada da genç yaştakilerin parti liderlerinin en gencini
bile yaşlı algılamalarıyla ilgilidir. Daha önce Kocaeli Üniversitesi
işletme son sınıf öğrencileriyle yapılan bir çalışmada öğrencilerin
otuzbeş yaşını yaşlı olarak algıladıklarını göstermişti.

Partilerini belirtmek istemeyen cevapsızlarda ise yaşı 34
altında olanların oranı %60’dır. Bu grubun otoriter lider ortancası
3.23, lider yaşı ortancası 3.36 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 4
Partiler Otoriter Genç

ANAP 3.17 3.35

CHP 3.58 2.91

DSP 3.75 3.13

DYP 3.67 2.92

MHP 3.13 3.20

RP 3.94 3.15
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Sonuç:
Yapılan araştırma sonucunda Bostancı seçmeninin istediği

(kültür tarafından biçimlendirilmiş gereksinim) lider özellikleri genç –
deneyimli, otoriter – demokratik boyutlarında algılama haritası
oluşturarak tüm seçmenler için değerlemesi aşağıda yuvarlak
biçiminde, partiler ise noktalar ve bu noktaları işaret eden parti
isimleriyle gösterilmiştir.

Bu gösterimden seçmenin partilerin çoğunluğunun istediği
lider özelliklerinin birbirine yakın olduğu, MHP ve ANAP’ın göreli
olarak farklılaştığı söylenebilir. Son seçimlerde DSP’lilerin CHP’ye,
RP’lilerin AKP’ye kaymaları, GP’nin yükselişi seçmenin eski
liderlerinde bulamadıkları özellikleri bu partilerde aramaları biçiminde
yorumlanabilir.

Bostancıda Politik Liderde İstenen Özelliklerin Haritası:
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ÖZET
Perakende sektöründe yaşanan hızlı gelişme ve modern

perakendeciliğin ülkemizde uygulanmaya başlanmasıyla, perakendecilik
ülkemizde en gözde sektörlerden biri haline gelmiştir. Ard arda yerli
büyük gruplar sektöre girmiş, yabancı perakendeciler Türkiye’yi
yatırımda öncelikli ülkeler arasına almışlardır.

1990’lara kadar insanların “ne satın aldıklarını” öğrenmeye
çalışan pazarlamacılar, tüketicilerin “neden satın aldıklarını” öğrenme
konusuna odaklanmışlardır. Tüketicilerin alışverişlerinde fiyat, ürün
çeşitliliği, ulaşım kalaylığı, mağazanın yakın olması ve kalite gibi
faktörleri göz önünde bulundurdukları görülmektedir. Bunlar arasında
ulaşım kolaylığı ve mağazanın yakın olması dışındaki faktörler, sonradan
değiştirilebilir, ancak bu iki faktörün değiştirilmesi çok zor ve
maliyetlidir.

Bu çalışmada son yıllarda kullanımı hızla artan Coğrafi Bilgi
Sisteminin, perakendeci mağaza kuruluş yeri seçiminde kullanılması
üzerine Sakarya’da yapılan bir uygulama anlatılacaktır.

GİRİŞ
Son on yılda modern perakendeci mağazacılıkta yaşanan hızlı

gelişme, Türkiye perakendecilik sektörünü gözde sektörlerden biri haline
getirmiştir (Capital 9/98; Capital 2/2001; Arasta, 2001,). Art arda büyük

mailto:altunr@sakarya.edu.tr
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gruplar sektöre girmiş, yabancı perakendeciler Türkiye’yi yatırımda
öncelikli ülkeler arasına almışlardır (Karagüllü, 2000; Capital, 5/2000).
Dünyanın en büyük perakende zincirleri Türk piyasasına girmişler ve
sahip oldukları muazzam tecrübe ve insan kaynakları ile yerli şirketlerin
karşısına dikilmişlerdir (Ergin, 1995; Power, 1/1999; Capital, 2/2001).
Bütün sektörlerde olduğu küreselleşme, perakendecilikte de şirketleri,
sadece yerel rakipler ile değil, uluslararası boyutlardaki dev şirketlerle de
rekabet etmek zorunda bırakmıştır.

Tüketicilere yakın olmak, kolay ulaşılabilir olmak her
zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bir rekabet avantajı olan
kuruluş yerinin, perakendecililer için ne kadar önemli olduğunu, George
Davies’in şu sözleri: “Siz belki dünyanın en iyi perakendecisisiniz, ancak
mağazanızı yanlış yere kurarsanız, hiçbir zaman iş yapamazsınız… siz
her zaman müşterinin olduğu yere girmelisiniz” çok iyi özetlemektedir
(Clarke ve Rowley, 1995).

Eski perakendecilerin “Dükkan nerede olursa olsun, ama köşede
olsun” sözü, mağaza yeri seçimine ilişkin en eski sözlerden biri olsa
gerek. Ancak, merkezi alandaki mal ve hizmetlerin dağılımının hiyerarşik
yapısını açıklayan Merkezi Alan Kuramı, yer seçimine ilişkin çok önemli
bir buluş ve en başarılı teorik çalışmalardan biri olarak kabul edilmektedir
(Seppälä, 1997). Daha sonra geliştirilen kuramlardan Mekansal Etkileşim
Kuramı bir hareket kuramıdır ve Newton Fiziğinden, Rant Kuramı,
ekonomik kurama mekansal etmenleri ilave edilmesinden, Harita
Dönüştürme Kuramı, Merkezi Alan Kuramından, Tüketici Davranışı
Modelleri de davranış bilimlerinden esinlenerek geliştirilmişlerdir (Tek,
1980).

Dayanağını kuramsal yöntemlerden alan ve perakendeciler
tarafından uygulamada daha çok tercih edilen ampirik yöntemler, daha
maliyetli ve birincil verilere ihtiyaç duymaktadırlar (Tek, 1980). İngiltere
ve İspanya’da, perakendeciler üzerine yapılan araştırmalarda, yer
seçiminde sübjektif, analog ve kontrol listesi yöntemlerinin uygulamada
en çok kullanılan ampirik yöntemler olduğu görülmüştür (Hernandez ve
Bennison, 2000; Clarkson vd., 1996).
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Bu kuramlara ilave kuramlar geliştirilmese de, var olan
kuramlardan faydalanılarak yeni çözüm modelleri, bilişim teknolojisinin
sunmuş olduğu araçlarla birlikte kullanılmaktadır. Bu araçlardan biri de
Coğrafi Bilgi Sistemidir (CBS).

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULUŞ YERİ
SEÇİMİNDE KULLANIM YÖNTEMLERİ

1970’li yıllarda Coğrafya, İnşaat Mühendisliği, Yer Bilimcileri ve
Bilgisayar Bilimleri tarafından geliştirilen ve hizmete sunulan Coğrafi
Bilgi Sistemi (CBS, Geographic Information System: GIS) (Church,
2002), şu şekilde tanımlanmaktadır:" CBS, dünya üzerinde karmaşık
sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne yönelik büyük hacimli
coğrafi verilerin; depolanması, işlenmesi, mekansal analiz ve
sorgulamalar ve buna bağlı olarak çok çeşitli görüntüleme işlemlerini
yapabilmek için geliştirilmiş donanım, yazılım ve yöntemler sistemidir "
(UA ve CBS Merkezi).

CBS’in bu kadar hızlı yaygınlaşmasının ve kullanımının artmasına
iki temel özellik neden olmuştur. İlk olarak, sistemin değişik formattaki
verilerin dizayn, maniple ve analiz edebilme imkanı tanıması (Church,
2002). Bu, sistemi kullananlara, herhangi bir formatta tutulan verilerin,
herhangi bir başka formattaki veriyle karşılaştırma imkanı sağlamaktadır.
İkinci olarakta, Brehany tarafından iki gruba ayrılan yer seçimi
yaklaşımlarına, coğrafya ve demografi kelimelerin birleşmesinden oluşan
geodemografik’sin, kaynak teşkil edebilmesidir (O’Malley vd, 1995).

CBS genel olarak, muhtemel kuruluş yerinin bulunduğu bölgenin
nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik statüsü, demografik özellikleri,
coğrafi yapısı, ulaşım şekli, yaşam biçimi, rakiplerin durumu, müşteri
çekim alanları gibi birçok verinin kıyaslanması için kullanılır.

Kullanılan bu verilerin güvenilir olması çok önemlidir. Bu
noktada veri madenciliği kavramı devreye girmektedir. Çünkü
günümüzde şirketler ihtiyaç duydukları verileri bu yöntemle
sağlamaktadır (Power, 6/2000). Kredi ve alışveriş kartı kullananların



100

verileri, önce şirketlerin veri tabanlarında toplanır, veri madenciliği
yöntemiyle istenen ve anlamlı şekle sokulurlar (Akpınar).

Şirketlerin kendi veri tabanından elde ettikleri veya satın aldıkları
verileri CBS’de değişik katmanlara aktarırlar. Bu sayede değişik veriler
üst üste getirilerek katmanlar arasında kıyaslama yapma imkanı doğar.
Yapılan literatür araştırmasında sistemin şu şekillerde kullanıldığı
görülmüştür:

1. Nüfus özelliklerinin gösterilmesinde
En kolay ve en çok kullanılan yöntemdir. Tipik kullanım

alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür (Segal, 1998; Benoit, 1997).

 Belli bir bölgenin veya şehrin, sınırları belli alanlara
(mahalle veya semte) göre, nüfus, gelir, yaş gibi bir özelliğin
yoğunluk dağılımının farklı renklerde gösterilmesi,

  Belli bir bölgenin veya şehrin, nüfus, gelir, yaş gibi bir
özelliğin CBS’in gridleme özelliği ile yoğunlaştıkları
noktaların gösterilmesi,

 Herhangi bir mağazanın veya muhtemel kuruluş yerinin,
birincil ve ikincil çekim alanlarının sınırlarının gösterilmesi,

 Herhangi bir mağazanın veya muhtemel kuruluş yerinin, 5,
10 dakikalık veya herhangi bir zaman ölçeğine göre sürüş
mesafesinin sınırlarının çizilmesinde,

 Herhangi bir mağazanın veya muhtemel kuruluş yerinin,
etrafında 500 m, 1 km, 1,5 km yarıçaplı konsantrik dairelerin
çizilmesinde.

2. Diğer model ve yöntemlerle birlikte kullanılması
CBS’nin diğer bir kullanım şekli, birden fazla amacın güdüldüğü

özel modeller ile veya geliştirilen programlarla birlikte kullanılmasıdır..



101

Bu yöntemler ile CBS’in verilerini kullanabilmesi için iki çözüm yolu
üzerine durulmuştur. Birincisi CBS’de saklanan verilerin diğer model ve
programların kullanabileceği formata dönüştürmek. İkinci olarak, bu
model veya programların CBS programına bir modül olarak ilave
edilmesidir (Benoit, 1997; Clarke G., 1998; Sadahiro, 2001).

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN SAKARYA’DA MAĞAZA
YERİ SEÇİMİNDE KULLANILMASI ÖRNEĞİ

Araştırmanın gayesi, Sakarya merkezde kurulması muhtemel bir
süpermarket için yer saptamaktır. Bu amaçla Applebaum’un analog
yöntemi kullanılmıştır. Karar verme aşamasında, yardımcı araç olarak
Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılmıştır.

Bu esaslar ışığında, araştırmanın başlıca adımları aşağıdaki
biçimde belirtilebilir.

1. İlk olarak, anket yolu ile Sakarya’daki tüketicilerin alışveriş
alışkanlıklarını, mahallerin sosyo-ekonomik durumlarını ortaya
çıkarmak,

2. Şehrin mevcut yerleşimi, yol-ulaşım, potansiyel müşterilerin
yerleşim durumuna göre, muhtemel birkaç süpermarket kuruluş yeri
belirlemek,

3. Belirlenen yerler, Sakarya Valiliğinin Coğrafi Bilgi Sistemi
yardımı ile analog yöntemini kullanmak,

4. Buradan elde edilen bulgular ışığında, tasarı mağaza konum
yerinin saptamak.

YÖNTEM
Araştırma Sakarya Gima mağazasında müşteriler ile yüz yüze

anket yöntemiyle veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Anketler Mayıs
2002 döneminde sistematik örnekleme yöntemi kullanılarak 256 deneğe
uygulanmıştır. Seçilen deneklerin mağaza müşterilerini temsil kabiliyetini
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artırmak için aşağıda detayı verilen sistematik örnekleme yöntemi
kullanılmıştır.

Zaman aralıkları ve denek sayılarının belirlenmesinde  mağazaya
gelen müşteri yoğunluğu göz önünde bulundurularak, araştırma bir hafta
boyunca 11:00-22:00 saatleri arasında sistematik örnekleme yöntemi
uygulanmıştır. Örnekleme işlemi 11:00-14:00 arası 9 kişi, 14:00-18:00
arası 10 kişi ve 18:00-22:00 arasında ise 13 kişi olmak üzere üç parti
halinde gerçekleştirilmiştir.

Anketlerin uygulanması araştırmacı nezaretinde anket uygulaması
konusunda eğitilmiş iki kişi tarafından yürütülmüştür. Deneğin
araştırmanın amacı için uygunluğunu tespit etmek için bir filtre sorusu
sorulduktan sonra deneğe anket uygulanıp uygulanmayacağına karar
verilmiştir.

BULGULAR
Bir hafta boyunca yapılan anket çalışmasında, toplam 256 deneğe

anket uygulanmış
Tablo 1:  Deneklerin Kişisel Özellikleri

Kişisel Özellikler Frekans % Kişisel Özellikler Frekans %
Cinsiyet Gelir Düzeyi

Erkek 190 74.2 250 milyon ve altı 8 3.1
Bayan 66 25.8 251-500 milyon 47 18.4

Yaş 501-750 milyon 67 26.2
25 ve altı 33 12.9 751-1000 milyon 65 25.4
26-35 82 32 1-1.5 milyar 34 13,3
36-45 70 27.3 1.5 milyar ve üstü 35 13.7
46-55 49 19.2 Sosyo-ekonomik statü
56 ve üstü 22 8.6 A 16 6.3

Eğitim Durumu B 66 25.8
İlköğretim 53 20.8 C1 115 44.9
Lise 82 32 C2 35 13.7
Üniversite 106 41,4 D 24 9.4
Lisans Üstü 15 5.9 E 0 0
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Anket çalışmasına dahil olan tüketicilerin büyük bir kısmı
erkeklerden meydana gelmektedir (%74,2). Lise mezunu olanlar % 32,
üniversite mezunları % 41,4 oranında yer almaktadır. Bunlara % 5,9
yüksek lisans mezunları ilave edildiği saman % 79,3 oranına
ulaşmaktadır. Bu da Gima’ya gelen tüketicilerin beşte dördünün iyi bir
eğitim seviyesine sahip olduğunu göstermektedir. Bu da pazarlama
bileşenlerinin oluşturulmasında yönlendirici bir rol oynamaktadır.
Araştırma kapsamına dahil olan tüketicilerin yarısından fazlasının, 26-46
arası yaş grubuna mensup olanların oluşturduğu görülmektedir.

Araştırmaya katılan tüketicilerin % 44,8 C1 (Orta Alt ) sosyo-
ekonomik statüye dahil oldukları görülmektedir. B ( Orta ) statüsüne dahil
olanların oranı ise % 25,8’dir. E sosyo-ekonomik statüye dahil olan
tüketicinin olmamamsı dikkat çekicidir. Bu oranlar, mağaza
müşterilerinin sosyo-ekonomik statülerinin yüksek olduğunu
göstermektedir.

Satın alma sürecinde, tüketicilerin satın alma davranışlarında gelir
durumu önemli bir etkendir. Çünkü satın alma kararı, satın alma gücü ile
desteklenebilirse, satın alma eylemi gerçekleşebilmektedir.

Tablo 1’e baktığımızda, ortalama aile net geliri 500 Milyon ile 1
Milyar TL arasında olan müşteriler % 51,6’lük bir oranla çoğunluğu
oluşturdukları görülmektedir. % 27’lik bir oranın 1 Milyar TL ve
üzerinde gelire sahiptir. Araştırmanın gerçekleştirildiği tarihlerde asgari
ücretin 169 Milyon olduğu göz önünde bulundurulursa, Gima
müşterilerinin ancak % 3,1’i 250 Milyonun altında bir gelire sahip
oldukları görülmektedir.

Gima’dan alışveriş yapan müşterilerin profillerinden sonra mağaza
kuruluş yeri kararlarının verilmesinde en bizim için en önemli bulgu
müşterilerin neden bu mağazadan alışveriş yaptıklarını saptamaktır. Bu
konuda sorulan soruya, alışverişlerinde Gima’yı tercih eden müşteriler,
tercih nedenlerini şu şekilde sıralamışlardır:
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Tablo 2: Müşterilerin Gima’yı Tercih etme nedenleri

Tercih Nedeni Yüzde
Ürün çeşitliliği 63.3
Fiyat uygunluğu 43.4
Oturduğum yere yakın olması 43.4
Her şeyin aynı çatı altında olması 43.0
Alışveriş kolaylığı 42.6
Kaliteli ürünler olması 41.8
Market ortamının temizliği 31.3
Park yerinin olması 29.7
Mağazaya olan güven 27.0
Güler yüzlü hizmet 23.4
Çalıştığım yere yakın olması 5.9
Yol Üzeri 1.6
Promosyonlar 1.6
Kartından Faydalanıyorum 0.8
Ulaşım Kolaylığı 0.8
Ürünlerin taze olması 0.4

Tablo 2’den de görüleceği gibi, müşterilerin Gima’yı tercih
etmelerindeki en büyük neden %63,3 ile ürün çeşitliliğidir. Bundan
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sonraki iki nedeni Fiyat uygunluğu ve Oturduğum yere yakın olması
%43,4’tür. ACNielsen’in araştırması ile mukayese edildiğinde, oranlar
değişmekle birlikte ilk iki sıra aynıdır. Ancak Nielsen’in araştırmasında
üçüncü neden ulaşım kolaylığıdır. Oysa bizim araştırmamızda, ikinci
sırada yakınlık bulunmaktadır. Bunu Sakarya merkezin küçük olması ile
açıklamak mümkündür.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANILMASI
Anket çalışmasından elde edilen müşteri adresleri ve sosyo-

ekonomik bilgiler yardımı ile il bazında müşteri noktalama haritası
hazırlanmıştır. Anket çalışması yapılan 256 deneğin 11 tanesi tam adres
belirtmedikleri için haritada 245 müşteri işaretlenmiştir.

Şekil 1: Sakarya İli Sınırları İçinde Müşteri Dağılımı
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Haritada, müşterilerin her biri ayrı bir nokta ile temsil edilmiş ve
farklı sosyo-ekonomik statü için farklı renkte nokta kullanılmıştır. Harita
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Lejant’ında hangi rengin, hangi sosyo-ekonomik statü için kullanıldığı
gösterilmektedir.

Görüldüğü gibi, merkez dışında, Arifiye-Sapanca ve Beşköprü-
Esentepe yönünde müşteri yoğunlaşmaları görülmektedir. Bunda,
mağazanın bulunduğu caddenin, bu yönlere giden ana yol olmasının etkisi
olmakla birlikte, sosyo-ekonomik statüler incelendiğinde, bunların
genellikle orta, orta üstü ve üst statüde oldukları görülmektedir.
Sonuçların böyle olması beklenen bir olgudur. Çünkü Arifiye, Sapanca,
Kırkpınar ve Esentepe, müstakil ve villa tipi yapılaşmanın olduğu
bölgelerdir. Buralarda ikamet edenler, gelir durumu yüksek olan üst
statüdekilerdir.

Bir sonraki haritada müşterilerin merkezdeki dağılımı
gösterilmiştir. Merkezde işaretlenen müşteri sayısı 203’tür. Bu müşteriler,
merkezin her bölgesinden Gima’ya alışveriş yapmaya geldikleri
görülmektedir. Müşteri çekim gücünün bu kadar fazla olmasında
mağazanın, Adapazarı’naki en büyük ve çok ürün çeşitliğe sahip
olmasının da etkisi olduğu anket sonuçlarından da görülmüştür.

Ancak esas müşteri yoğunlaşmasının mağaza çevresinde
gerçekleştiği görülmektedir. Bu alanların nüfus yoğunluğu fazla ve
gelirleri iyi olan şehir sakinleri ikamet etmektedir

Nüfus gelir durumu ve sosyo-ekonomik statüye göre dağılımını
gösterecek harita, CBS merkezinde henüz böyle bir veri bulunmadığı için
hazırlanamamıştır. Bunun yerine müşteri anketlerinden elde edilen
bilgiler ile araştırmacının şehir hakkındaki bilgileri hangi bölgelerde,
hangi gelir grubuna mensup nüfusun yaşadığı belirlenmeye çalışılmıştır.
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Şekil 2: Sakarya Merkez Müşteri Noktalama Haritası

Ayrıca sokak ve bina bazında nüfus bilgileri olmadığı için,
mahalle bazında nüfus yoğunluğu, mahalle nüfusunun, mahalle
yüzölçümüne bölünmesiyle m2 başına düşen nüfus bulunmuştur. Bu
veriler Grid yardımı ile haritada işaretlenmiş
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Şekil 3: Nüfus Yoğunluğu ve Etki Alanı Çizgileri Haritası

ve hangi rengin neyi ifade ettiği harita Lejan’ında gösterilmiştir.
Kırmızı olan bölgeler yoğunluğun en çok olduğu bölgelerdir.

Haritada görülen ve Gima çevresinde çizilen amipsi alanlar,
mağazadan ana yol ve sokaklardan 0,5 ve 1 km gidilerek koyulan
noktaların birleşmesinden oluşmuşlardır. Aslında bu sürüş mesafesi
olarak da kabul edilebilir. Bu sürüş mesafesi olarak 5, 10 ve 15 dakika
olarak alınması durumunda, bu alan merkezin tamamını kaplayacağı için,
bir anlam ifade etmeyecektir.
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0,5 km alanın içinde, merkezde ikamet eden müşterilerin yaklaşık
% 20 bulunmaktadır. 1 km alanın içinde ise % 42’lik bir müşteri kütlesi
ikamet etmektedir.

Bu bilgiler ışığında X konum yerinin, çevresinde bulunan nüfus
yoğunluk ve sosyo-ekonomik statüleri uygun ve sürekli otomobilli trafik
potansiyelinin olması tercih edilmesinde etkili olmuştur. Ayrıca bu
alandan Adapazarı Merkez İlçesinin en yoğun minibüs, dolmuş, özel halk
otobüsü ve kamu ulaşım araçlarının güzergahı olması, yaklaşabilirliği ve
ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılan çalışmanın neticesinde, perakendeci mağazaların

gelişimlerinin ne yönde olduğu ve değişen tüketici davranışları
neticesinde yeni tüketici profilinin nelere önem verdiği vurgulanmaya
çalışılmıştır.

Yapılan anket çalışmasında da ortaya çıktığı gibi, büyük
perakendeci mağazalara giden müşteriler daha çok orta yaş grubuna
mensup orta, orta üstü ve üst sosyo-ekonomik grubunda yer almaktalar.
Bu tüketici tipinin zamanı kısıtlı az olduğu için hızlı alış veriş
yapabilecekleri, ürün çeşidinin bol olduğu ve hizmetin ön plana çıktığı
mağazaları tercih etmektedirler (Buğdaycı, 1999). Hedef kitlesi olarak bu
grubu seçen perakendeciler bu konularda daha hassas olmaları
gerekmektedir ve kuruluş yeri çalışmalarında yer seçimini buna göre
yapmalılar.

SONUÇ
Gelişen teknoloji ile birlikte, pek çok alanda kullanılmakta olan

Coğrafi Bilgi Sistemi, perakendeci mağaza kuruluş yeri çalışmalarında da
çok başarılı bir şekilde gelişmiş ülkelerde kullanılmaktadır. Sağlamış
olduğu imkanlarla CBS’ye her türlü veri girilerek bunlar arasında
karşılaştırma yapma imkanı tanımaktadır. Daha önce de değinildiği gibi
günümüzde yeni kuruluş yeri çözümleme yöntemleri geliştirmek yerine
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CBS ve benzeri sistemlerin mevcut yöntemlerle nasıl beraber
kullanılacakları araştırılmaktadır. Kuruluş yeri çözümleme yöntemlerinin
tamamında uygulanma şansı olan bu sistemin gerektirdiği tek ihtiyaç
veridir.

Deprem sonrası öncelikle afeti yaşayan bölge olmak üzere, pek
çok ilin valilikleri bünyesinde oluşturdukları Coğrafi Bilgi Sistemi
Merkezleri, yerel yönetimlere koordineli çalışmalar yaparak gereken alt
yapıyı oluşturma yönünde ilerlemektedirler. Gerekli alt yapının oluşması,
kuruluş yeri çalışmaları yapacak tüzel ve özel kişilere bu sistemin
imkanlarından faydalanma imkanlarını artıracaktır.

Çalışmanın yürütüldüğü zamanda, Sakarya Valiliği Coğrafi Bilgi
Sistemi Merkezi, çalışma için gerekli veri alt yapısını tamamlamadığı için
sistemin tüm imkanlarından faydalanılamamış olmasına rağmen, sadece
basit bir uygulaması verilen CBS, perakendecilik ve pazarlamada değişik
amaçlarla kullanılabilir. Kullanım alanı şunlar olabilir:

 Geodomografik

 Müşteri profilini çıkarma

 Promosyon ve müşteri çekim alanını belirleme

 Yapısal değişimlerin gösterilmesi
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ÖZET
Bu çalışmada yaygın ağlarla şekillenen pazarlamanın yeni

dönüşüm süreci, ilişkin metodolojik tartışmalar ve bu konuyla ilgili
bazı yönelişler özetlenmiştir. Ancak çalışma teorik nitelikte olup
özellikle, siber çağı konumlandıran yaygın ağlarda pazarlamanın
önemini, modellerini, içeriklerini ve pazarlama yeteneklerini rekabetçi
üstünlük ve südürülebilirlik açısından değerlendirmeyi; ve geleceğe
ilişkin olarak pazarlamanın yeniden düşünülmesi konusunda gerekli
alanı açmayı hedeflenmektedir.

Anahtar Kavramlar
Siberçağ, Yaygın Ağlar, Sanal İşletme, Pazarlama Temel Yetenekleri,
Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük, Kaynak Tabanlı Yaklaşım, Yeni
Pazarlama İçerikleri.

-The Assessment of New Marketing Contents:
The Marketing in Wider Networks Which Positioned The Cyber

Age-

ABSTRACT
This study summaries marketing in wider networks, the

process of transformations, methodological arguments and new
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tendencies. The study base on a theoretical ground, on this ground the
importance, models, contents capabilities of marketing in wider
networks are discussed where those networks are regulated as a gate
to cyber age. By doing so, we also asses competitiveness and
sustainability of this new trend in marketing. Correspondingly, we aim
to create the agenda for rethinking and restructuring marketing on the
future basis.

Keywords
Cyber Age, Wider Networks, Virtual Corporate, Marketing Core
Competence, Sustainable Competitive Advantage, Resource-Based
Approach, New Marketing Contents.

GİRİŞ
Yaşadığımız siberiletişim devrimi bir “siber kült” yaratmıştır.

Bu kült, süreçte hız ve etkileşimle yön kazanmaktadır. Ancak, her
ülke/işletme için bu süreç aynı şekilde gerçekleşmemektedir.
İşletmelerin bu süreçteki etkinlikleri ise, “sanal ekonomi” içindeki
yeri ile nitelendirilmektedir. Sanal ekonomi yeni iş sistemlerinin bu
sistem içinde şekillenmesine kaynak ve zemin oluşturmaktadır.

Sanal ekonomi, sanal işletmeler ile yaygın ağlardaki kişiye
özel ürün/hizmet üretimi, etkili bir şekilde erişme ve dolaşımını
niteleyen gerçek zamanlı sistemdir. Gerçek zamanlılık, gelecek şimdi
yaşanıyormuşçasına düşünmek, davranışları ve faaliyetleri
gerçekleştirmektir.

Sanal ekonomide uyum türdeşlik değildir, daha yüksek
düzeyde katkı içerir. Bu ağda sürekli değişen parametrelere karşın
“değişimi kontrol etme/yönetme”yi gerektirir. Değişimi yönetmek için,
stratejik ittifakların oluşturulması ve sembiyotik rakipler ile birlikte
çalışmanın gerçekleştirmesi gözetilir. Ancak, ağda pek çok sektör
arasında belirgin bir sınır olmaması, her sektörün eşikte yer alması ve
yeni iş buluşlarının açığa çıkarılması gerekliliğini vurgular.

Ağda ne kadar çok iş yaratılırsa o kadar iş üretilir ya da o
kadar iş öldürülür. Bu nedenle, ağda daha iyi ve etkili işler/faaliyetler
“popülasyon ekolojisi” çerçevesinde değerlendirilir. Tüm bunlar sanal
işletmelerin ağ içinde daha fazla güçlerinin ve enerjilerinin olmasını
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niteler. Daha farklı bir deyişle, siber ortamda işletmelerin ilişkilerini bilgiye
dönüştürmesi, yeni bilgi paylaşma biçimlerini düşünmesi, süreçte değer
üretmeye yönelik bilgiyi yansıtması gerekmektedir.

İşletmelerin bu tercihleri, ister istemez faaliyetlerinde daha çok
ve daha hızlı değer üretme ve tepki vermelerini zorlamaktadır. Bu ise
her şeyden önce işletmelerin özellikle pazarlama yapılarında köklü
değişimi gerçekleştirmeleri demektir; ki, yaygın ağlar değişim içeriği ile
pazarlamada yeni ve yaratıcı olma konusunda önemli bir üstünlük
sunmaktadır.

Araştırma Problemi ve Çalışmayı Konumlandırma Modülü:
Yaygın Ağlarda Pazarlama Dönüşümü

İşbirlikçi  Pazarlama

Mukayeseli Pazarlama

Durumsal  Pazarlama

Pazarlama Yetenekleri

Siberiletişim
Stratejik İşbirliği Çeşit Ekonomisi

Sanal İşletme
Kaynak Tabanlılık

Müşteri İlişkileri  ve
İşbirliği Platformu

Kendini Yöneten Ekipler
Görev Tabanlı Projeler

Sembiyotik Rakiplerer

Değişim Yönetimi
İş Buluşçuluğu

Web İmaj
Bilgi Yönetimi
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Teknoloji
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Bu çalışma teorik nitelikte olup özellikle, siber çağı
konumlandıran yaygın ağlarda pazarlamanın önemini, modellerini,
içeriklerini ve pazarlama yeteneklerini rekabetçi üstünlük ve
südürebilirlik açısından değerlendirmeyi; böylece geleceğe ilişkin
olarak pazarlamanın yeniden düşünülmesi konusunda gerekli alanı
açmayı hedeflenmektedir. Yanısıra bu çalışma yaygın ağların
uygulamalarına bağlı teorik bir iredeleme olarak ikinci elden
verilerden yararlanılarak düşünülmüştür. Bundan sonraki aşamalarda,
irdelenen konuya ilişkin ampirik bir alan araştırması yapmak
düşünülebilir.

SİBER ÇAĞI KONUMLANDIRMA
Bütünleşme ile yerini arayan küreselleşme, dünyayı

siberiletişim devrimiyle yeni, zorlu ve zorunlu tercih edilen bir
noktaya eriştirmiştir. Kuşkusuz bu devrim, insanlık tarihinin
yadsınmayacak olaylardandır. Keşifle yaşayan toplum/insan ve kültür
de ister istemez “siber”li olmaktadır. Artık siber çağda, siber toplum
insanı siber kültür ile bir “kült” yaratmıştır.1 Bu kült olmadığı halde
“varmış gibi” kullanılan; yarattığı etki, ürettiği enerji ve kavramlarıyla
tam bir gerçeği nitelemektedir.

Siberiletişim için öngörülen teknolojiyi iyi anlamak, bu sistemi
netleştirmek ve bütün işletmeye yardımcı olmak açısından önem taşır.
Temel olarak “İş Sistemleri Bülteni (Bulten Business Sytems-BBS),
ağ sistemi ve internet bileşenlerine bağlanan bu sistem, teknik
perspektiften çok siberuzayın ne olduğu konusunda resmi kavramayı
sağlar.

Daha çok siberuzayın çoğalan etkisi ve kuşatan düşüncemesi,
bilginin ve bilgi hacminin, akışının, hızının artması ve maliyetlerin
azalması şeklinde kendini göstermiştir/göstermektedir. Çünkü bilgiye
her yerde hatta mekansız olarak da ulaşılabilmektedir. Öyle ki, özgür
bir izlenim veren siber-ortam, oluşan çoğu kavram ve sistemler ile
anlaşılmaya çalışılmaktadır. Etkileri, boyutları, düzeyleri, yönü ile
kişileri/toplumları ifade etme ve paylaşma fırsatı sunmaktadır.

                                                          
1 Bkz. Colin HALES, “Organizational Futures: e-Cultures, N-Forms, M-Forms or Bureaucracies”,

Business Strategy Review [Books], Vol. 12, No. 3 (2001), s. 53-59; Mim Kemal ÖKE, Küresel
Toplum, (Avsam Ya. No. 26/7, Ankara: 2001), s. 22-23.
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Tablo: Siberiletişim için Bileşenler
Bileşenleri İşlevi:
İş Sistemleri Bülteni Çalışma istasyonu ve ağ/internet’in ana kavramıdır. Tipik olarak, sistem

operatörleri (sysops) denilen kullanıcıların ulaştıkları bilgileri toplayan,
depolayan ve geliştiren bir veya birkaç kişi tarafından çalıştırılan, servis
sağlama üniteleridir. BBS’ler aynı zamanda iletişim kurmak, servis ve
destek sağlamak üzere işletmelerce kullanılırlar. İnternet geçitlerini
sağlar.

Ağ Servisleri BBS kavramını daha üst düzeye çıkaran, kullanıcıların yerel telefon
numaraları ile ülke genelinde destekleyen ve daha sonra kullanıcıların
telefonlarını servislere yönlendiren hızlı taşıyıcılardır. Ücretli işgörenler
tarafından yönetilir. e-posta, sohbet, doğrudan haberlere erişim gibi geniş
yelpazeli seçenekleri vardır.

İnternet ftp sunucuları, gopher sunucuları ve World Wide Web sunucuları
tiplerinde internet merkezleri olarak, özel, yerel, şehirler ve uluslar arası
telefon hatları kombinasyonu ile bağlanmış, iletişim olanağıdır. Bilgilerin
depolanması ve dağıtımı ile ilgili olarak internet merkezleri, ticari veya
ticari olmayan operasyonları gerçekleştirirler.

Kaynak: Bu tablo Craig SETTLES (Çev.Hidayet ŞAHİN), Siberpazarlama Başarının Esasları, (Sistem
Ya. No. 090, İstanbul: 1996), s. 22-26’dan değerlendirilmiştir.

Ancak bunu ifade etme ve paylaşma fırsatına karşı siber-
insanın hızla pasifleşmesi, ilgisizleşmesi, yabancılaşması,
iletişimsizleşmesi “olan tanrısı”nın kaybedilmesine ve önemli
sorunlara yol açacağı/açtığı söylenmektedir.

Her ne kadar bu dönemde bilgisayar teknolojisi (BT) hakim bir
parametre ise de, tamamlayıcı hatta daha bağımsız bir güç olarak
biyolojiyle birleşen bio-teknoloji olacağı öngörülmektedir. Bu eksen
siber-uzayı bir anlamda sınıf atlatmış, siber-bio-teknoloji devrimini
yaratmıştır.2

Siber-uzaya çıkış her ülke insanı/işletmesi için eşit koşullarda
sağlanamamakta; gücü elinde bulunduranlarca yönlendirilmektedir.
Neo-liberalizm ve/veya neo-kapitalizmin bireyleşen ahlak, hak ve
hukuku her an değişmekte; kurumları/kurumsallaşma anlayışı hızla
kendini yeni mecraya taşımaya çalışmaktadır.

                                                          
2 Dünyayı değiştiren üç teknolojinin (biyoteknoloji, hidrojen kullanımı, moleküler mühendislik) BT

birleşmesi ile yaratılabilecek devrim için Bkz. Aslı TEKİNAY, “Global Ekonomide Geleceğe
Yolculuk”, Capital Dergisi, 3 (2000), s. 68-70.
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Bununla birlikte siber-uzayla ulusların olan sınırları ortadan
kalkmış gibi görülmesi, kişi tahammül sınırlarını ve kabul alanını
darmadağın yapmıştır. Yani, siber-uzayla kişi sınırlarının hayati
önemi, bio-teknoloji ile dirikliğini hızla kaybetmektedir. Çıkarılan
kromozon atlası, çözülen genetik yapı, kolonlama günümüze kadar
kabulleniş biçimlerini, kalıplarını ters düz yapıvermiştir. Artık önü
alınmaz bir noktada sürekli yenilenen dünya, yeniden konumlanması
çoklu-eşzamanlı-eşbütünleşik-yönetişimsel bir eşikte yapılması
durumu ile karşı karşıyadır. Dahası, çıkarılan beyin haritalarına katılan
yürek ve ruh haritaları, uyum sağlamayı gerektirmektedir.3 Bu
haritalamada temel atılım dinamiği sanal işletmeler/sanal işyerleri
olmaktadır.

SANAL İŞLETME: AĞ EKONOMİSİ
Sanal işletme (Sİ) bilişim teknolojisinin ve ağ ekonomisinin –

şu an için- ileri noktasında geliştirilen bir kavramdır.4 Pazara ulaşmak,
maliyetleri ve nitelikleri paylaşmak için BT üzerinden bağımsız
işletmelerin bağlı olduğu ve enerjisinin sentezlendiği bir ağda yer
alır.5

Dünyadaki her şeyi, her şeye bağlamak yeni bir düşünce
değildir. Ancak, ağ sistemi ile yepyeni bir ortam, bir bilgi ve bağlantı
denizi yaratmaya yönelik çabaların artan getiri etkisi ile oluşan ağ
ekonomisi yenilenmiş bir düşünce olarak karşımıza çıkar. Ağ
sisteminde işletmelerin yeniden yapılandırılması, tasarlanması ise
kaçınılmaz olmaktadır.6

Ağ ekonomisi, kişiye özel ürünün/hizmetin üretilmesini,
zamanında ve etkili erişme ve dolaşımını ifade eden bilişim sistemini
niteler. Yeni iş sistemleri bu konsept içinde biçimlenmekte ve kendi
kendine süreç koşullarını düzenleme olanağı vermektedir. Ağ
ekonomisi hem iş yapma hızını, hem iş yapma biçimini, hem de iş

                                                          
3 Bkz. İsmet BARUTÇUGİL, Duyguların Yönetimi, (Kariyer Ya. No. 38/10, İstanbul: 2002)
4 Michael J. EARL, “Evolving the E-Business”, Business Strategy Review, Vol. 11, No. 2 (2000), s. 33-38.
5 Bosh-Sijtsem-Petra; “Crossing Learning Boundaires:Utitility Related Virtual Organization ISES”, Newsletter,

Vol.1, No.5, İnternet: http://www.ide.hk-r.se/~petra ; http://www.enersearch.se/
6 Rowan GIBSON [Ed.], Geleceği Yeniden Düşünmek (çev. Sinem GÜL), (sabah Ya. No. 46/15;

İstanbul: 1997) içinde Kevin KELLY, “İş Dünyasının Yeni Biyolojisi”, s. 221-234.
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koşullarının oluşturulmasında belirleyici olmaktadır. Eğer iş gerçek
zamanda yapılmazsa sonun ölüm olacağı açıktır.

Gerçek zaman, gelecek şimdi yaşanıyormuş gibi düşünmek ve
davranarak değişimin temposunu hızlandırmaktır.7 Burada
sürdürebilirlik temeldir. Yaşamsal olarak işletme faaliyetlerinde
gerçek zamanlı faaliyet, olanakların/kaynakların kapsamını
belirlemeye, birlikte ve ortak anlayış etrafında davranmayı gerektirir.

Sİ ağ sisteminin önemli bir öğesidir. Kurulum ve sürdürme
giderleri geleneksel işletmeye göre düşük olan Sİ’de kaç kişinin
çalıştığından ve örgüt şemasının ne olduğundan çok, “nasıl”
çalıştığının belirlenmesi gerektiği vurgulanabilir.8 O yüzden, sadece
süreçler iskeleti belirgindir. İşin büyük bir bölümü “dış kaynaklar”a
devredilmiştir. İşin sahibini bulmak oldukça zordur, zorlanılır. Ya da
kim olduğu açıkça belli değildir.9

Nasıl’da bilgiyi işleme ve maliyeti önem taşır. Fiziki ölçeği
tahmin etmek en az faaliyet ölçeğini tahmin etmek kadar zordur.
Bunun için Sİ çalışanları konusunda çalışma ekipleri öngörülür. Ya da
biz Sİ çalışanlarını 8 ila 10 kişiden oluşan kendi kendini yöneten
ekipler şeklinde düşünürüz. Böylece daha hızlı, daha etkin, daha etkili
ve daha az maliyetli bir çalışma fırsatını tanımlamış oluruz.

Çalışma ekipleri, görev ve proje bazlı olarak sanki, değişik
ülkelerde değişik kişilerle film çevrime faaliyeti andıran bir yapı ve
çalışma gösteririler. Burada çalışan herkes alanının uzmanı ve
profesyonelidir. Görev için işlevsel yetkilendirme gözetilir. İş ile
birlikte bir yetkilendirme ve ileri teknoloji bilgisi ile donanıma
sahiptir.

Uyum Sİ için temel sonuçtur. Ancak uyum homojenlik anlamı
taşımaz. Daha yaratıcı, daha ileri ve yüksek düzeyde bir noktada katkı
içerir. Yine uyum için ağ içinde olunması, faaliyetlerin ağda
gerçekleştirmesi gerekir. Bu ise, sürekli değişen parametrelere karşın
                                                          
7 Robert W.JCOBS-Frank McKEOWN, “Gerçek Zamanlı Stratejik Değişim”, Executive Excellence,

Y. 5 S. 56 (Kasım 2001), s. 23.
8 Bkz. Fatih ÖNCÜ, ePazarlama, (Literatür Ya. No. 77, İstanbul: 2002), s. 11.
9 Knoke, buna yönelik olarak amip metaforunu kullanmıştır. Ona göre her yapı, bir diğer yapıdan farklı,

benzeeyen yeni bir örgütleniş biçimini gösterir. Ancak, mikroskobun altında, şekilsiz ve değişken,
dahası her ortama ayak uydurabilen bir özelliğe sahiptir; ve her Sİ birbirine bağlıdır, bu bağlantıya
nerede ve nasıl dahil olunacağı tam net değildir. Bkz. William KNOKE (Çev. Zülfi DİCLELİ), Cesur
Yeni Dünya, (Henkel Ya., İstanbul: 1997), s. 212.
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“değişim yönetimi”ni gerektirir. Değişim yönetimi için stratejik
ittifaklar ve sembiyotik rakipler∗ ile birlikte çalışmalar tercih edilir.
Pek çok sektör arasında sınır ise belirgin değildir. Her sektör eşikte
yer alır; ya da yer alması gerekir.10

Her iş başka bir işe ortam yaratarak “iş buluşçuluğu”nu
destekler.11 Yani her yeni iş eskisini öldürür. Ağda ne kadar çok iş
yaratılırsa, o kadar iş üretilir. Bunun için trajik sonuçlar olağan
karşılanır. Endüstriyel ekoloji de her sistemin diğer sisteme girdi
oluşturduğu düşünülürse, bu süreç doğaldır. Daha iyi ve etkili
işler/faaliyetler “popülasyon ekolojisi” çerçevesinde değerlendirilir.12

Dolayısıyla Sİ’nin ağ içinde varlığını uzun süre devam
ettirebilmesinin temel koşulu, daha fazla gücü ve enerjisidir. Yanlış
bir zirve ya da kararın bedeline katlanmak beklenir. Bu süreçte önemli
olan en yüksek noktaya erişmektedir. En yüksek noktaya tırmanmak
güçlü bir araştırma ya da doğru işi bulabilmeyi öğrenmekten
geçmektedir. Eğer yanlış bir zirve söz konusu ise, geri dönmek,
vazgeçmek, ürünü öldürmek düşünülebilir. Başarı doğru işi yapmak
yerine, yapılacak doğru işi aramak/bulmaktan geçer.13

Buna bağlı olarak ağ ekonomisi içinde değer üretme, üretim
mekanizmalarını tesis etme konusunda bir takım kurallar
geliştirilmiştir.

Ne var ki, ağda kuralları ya da çalışmaları, liderlik, yönetim ve
organizasyon, işi rotasında götürme yeteneği/yeterliliği ve teknolojik
yapı temellerinde ele almak gerekir.14

                                                          
∗ Gelişen teknolojilerle birlikte, yakınlaşan organizasyonların yeni ve birleşik olarak oluşturdukları

organizasyonlar, düzenlemeler veya yaşam biçimleri. Bu süreç başlı-başına bir dönüşüm olarak
karşımıza çıkar. Bkz. Frijof CAPRA (Çev. Beno KURYEL), Yaşamın Örgüsü, (Yapı Merkesi Ya.,
İstanbul: 2000), s. 232-233.

10 Bkz. GIBSON, s. 229-232.
11 İş buluşçuluğu için Bkz. Gary HAMMEL (Çev. Nurettin ELHÜSEYNİ), Devrimin Başına Geçin,

(MESS Ya., İstanbul: 2000), s. 81-142.
12 Tanyo SAMMUT-Bonnici Robin WESLEY, “Darwinism, Probability and Complexity: Market-Based

Organizational Transformation and Change Explained Through The Theories of Evolution”,
International Journal of Management Reviews, Vol. 4, No. 3 (2002), s. 291-315.

13 Kevin KELLY, “İş Dünyası ile Canlılar Arasındaki Benzerlikler”, Executive Excellence, Y. 5 S. 57
(Aralık 2001), s. 5-8.

14 Bkz. Amir HARTMAN-John SIFONIS-John KADOR (Çev. Kutluk ÖZGÜVEN), Ağa Hazır,
(Literatür Ya. No. 62, İstanbul: 2002), s. 5-41.
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Tablo: Ağ Ekonomisinde Temel İşleyiş Kuralları

Kural Açıklama
İlişkileri bilgiye
dönüştürmek

E-ortama girerek web sayfaları vasıtasıyla kurulan ilişkileri
bilgiye dönüştürmek bu mekanizmayı niteler.

Yeni bilgi paylaşma
biçimlerini düşünmek

ATM’lerde ya da uydu sistemleri aracılığla yapılan borsa
işlemlerini düşünebiliriz. Önemli olan ilişkililere bağlı “ortak
yaşam” alanlarının oluşturulmasıdır.

Stratejik düşünmek Sürekli kritik bilgilerin toplanması, listelenmesine yöneliktir.
Bunun için her türlü bilgi kaynağının değerlendirilmesi,
kullanılması ve sürece verilmesi gerekir.

Bilgiyi süreçte değer
üretmeye yönelik yansıtmak

Kendi kendini yaratan ürün/süreçler ancak “akıllı sistemleri”
gerektirir. Bilgiye dayalı ürün/sürece erişim için, süreklilik
gözetilmelidir. 24 saat kesintisiz erişim olanağı buna ilişkin
düşünülür.

Kaynak: Bkz. Janet E.LAPP, “Yeni Bir Dünyada yeni Stratejik Kurallar”, Executive Excellence, Y. 5 S.
57 (Aralık 2001), s. 9-10; Jan THORNBURY, “KPMG: Revitalising Culture Through Values”, Business
Strategy Review, Vol. 10, No. 4 (Winter 1999), s. 1-15.

SİBER ÇAĞDA PAZARLAMANIN YERİ VE YENİ
PAZARLAMA İÇERİKLERİ

Pazarlama işlev ve süreçlerinin merkezi kontrolden çıkarak
ortak kullanıma açık bir ağ üzerinden yapılması, giderek daha güçlü
ve güçlendirilmiş bir bütünleşik sistemi gerektirmektedir. Ağda pek
çok pazarlama aktörünün eşanlı etkinlikleri birbirine bağlı, sınırsız
erişimle sağlanmaktadır. Sistemler ve ağlar geliştikçe pazarlama
yapısında, radikal değişimler doğal olarak yaşanmaktadır. BT ile
yenilenen ve yeniden üretilen iş süreçleri ister istemez, tüm pazarlama
organizasyonlarını değiştirmektedir.15 Diğer bir deyişle, BT
yaygınlaşması ve kullanım alanlarının çeşitlenmesi ile artan pazarlama
faaliyetleri, “çeşit ekonomisi” üzerinde işletmeleri farklı modeller ve
iş yapış biçimlerini uygulama zorunluluğu ile karşı karşıya
bırakmaktadır.16 Aşırı bağımlı endüstrilerin, stratejik işbirlikleri ya da
sinerjileri, yeni ortak çalışma alışkanlıkları ve değerleri oluşturması,
daha yüksek kaliteli, daha düşük maliyetli ürünlerle sadık müşterin
elde edileceği konusunda eğilimleri her geçen gün
sistemleştirmektedir. Dinamik bir anlayış içinde bu sistemleştirme

                                                          
15 N. Aslı TEKİNAY, “Pazarlama Rönesansı”, Capital Dergisi, 7 (2002), s. 129-131.
16 Buna yönelik “viral pazarlama konsepti”, ürün çeşitliliği artan siber ortamda kulaktan kulağa yayılan

tavsiyelerin modern versiyonu olarak belirginleşmektedir. Bkz. Ahu PARLAR, “Pazarlamada Fiskos
Dönemi”, Capital Dergisi, 3 (2001), s. 170-172.
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çabaları, endüstri politikalarının çeşit ekonomisi ekseninde
geliştirilmesini gerektirmektedir.17

Çeşit ekonomisi, kütle ekonomisine nazaran daha çok ve daha
hızlı değer üretme ve tepki vermeyi gerektirmektedir.18 Yeni yolların
aranması, dijital sinir sistemleri ile sağlanacağı değerlendirilir.19

Yaygın ağlar (her zaman-her yerde ulaşılabilen) sayesinde üretilen
ürün/hizmet istenen yere rahatlıkla satılmakta; çeşitlenen talep de yeni
ürünleri ortaya çıkarmaktadır. Müşterilerin çok ve değişik
ürün/hizmetle karşılaşması, işletme pazarlama yapılarında köklü
değişiklikler yapmalarını gerektirmektedir.

Yaygın ağlar ile içeriği değişen pazarlama modelleri,
müşterinin gittikçe dinamikleşen ve küreselleşen dünya ticaretinde
yeni ve yaratıcı olma konusunda önemli bir avantaj sunmaktadır.
Kaldı ki, değişen tüketim kalıpları, çeşitlenen ürün/hizmet konspetleri
bu avantajı yakalama konusunda işletmelere önemli fırsatlar
vermektedir.

PAZARLAMANIN YENİ YERİ: YAYGIN AĞLAR
Günümüzde iletişim geniş bant ağları, mobil iletişim

sistemleri, sürekli bağlantılar, bağlantısız arabirimler ya da kısaca,
herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilen yaygın ağlara ve yeni dijital
alanlara doğru kaymaktadır. Yaygın ağlarda yüzlerce işletme faaliyet
gösterir. Eşit tehditler ve fırsatlar sunar. Küçüklerinde rekabet şansları
eşittir ve rekabet halindedir.20 Özellikle yaygın ağlar, pazarlama
etkinliklerinde “müşteri merkezlilik” ekseninde büyük ilgi
uyandırmaktadır. Faaliyetlerin etkililiği, müşteri tercihlerinin
karşılanmasına ve katkısının sağlanmasına ilişkindir.

Müşteri geleneksel pazarlamada pasiftir. Müşterinin dikkatini
çekemedikten sonra pazarlama olanağı zayıflar. Yaygın ağlar,

                                                          
17 Bkz. Douglas REID-David BUSINENE-Kathleen GREENAWAY, “allience Formation Issues for

Knowledge Based Enterprises”, International Journal of Management Reviews, Vol. 3, No. 1
(2001), s. 79-100.

18 Rüştü BOZKURT, İşletme Odağı, (Der Ya. No. 222, İstanbul: 1997), s. 10-11.
19 Bill GATES, “Business Etich Spead of Thought”, Business Strategy Review, Vol. 10, No. 2 (1999),

s. 11-18; Ayrıca Bkz. Bill GATES (Çev. Ali Cevat AKKOYUNLU), Düşünce Hızında Çalışmak,
(Doğan Kitap, İstanbul: 1999), s. 23-52.

20 Bkz. Charles HANDY (Çev.Nurettin ELHÜSEYNİ), Filler ve Pireler, (Henkel Ya. No. 16, İstanbul: 2001).
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müşteriye interaktif bir fırsat yaratır. Müşteriye “mümkün mesaj”lar
yerine, müşterinin istediği mesajları araştırma ilgisini destekler. Esnek
ve daha düşük maliyetli faaliyet olanağı, aynı zamanda çok yönlü
pazarlara erişme kolaylığı sağlar. Müşterinin katılımları, işletmelerin
geleceğini besler. Ancak, daha çok zaman ayırma, profesyonel bakış
açısı, daha etkin planlama ve hareket yönetimi gerekir. Yoksa,
pazarlama çabalarında önemli sayılabilir hasar verme durumu
verebilirliği söz konusudur. Diğer bir önemli sorun da, yaygın
ağlardaki strateji geliştirme zorluğudur. Bu da, büyük bir pazarlama
çabasının gerçekleştirilmesine bağlamlanır. Ancak, her bir strateji
birbirini tamamlaması gerekir.21

Yaygın ağlar “paylaşımlı gözle görülür bilgi”, “topluluk
sinerjisinden gelen güç” ve “sistem zeka düzeyi ve takip becerilerini
geliştirme” bağlamında, pazarlamada geniş ve yaygın bir platform ile
uygulama açılımı yaratmaktadır. Dolayısıyla işletmeler gelecek
açılımların dalgalarında pazarlama faaliyetlerini
gerçekleştirebilecekleri, yeni endüstriyel yetenekleri ortaya çıkarma
olanağı sağlayabileceğini düşünmek o kadar zor değildir. Öyle ki, yeni
rekabet ortamında işletmelerin pazarlama etkinlikleri için yaygın ağlar
etkili ve belirleyici araçlardan biri olmaktadır.

Dijitalleşmenin sarmaladığı bir gelecekte işletmelerin değişimi
temelden gerçekleştirmekleri düşünüldüğünde, dönüşüm
kaçınılmazdır.22 Bu kabukta değil, özde değişimi içerir. Yeni baştan
işleri, ilişkileri, kişileri, her şeyi ama her şeyi belirleme durumu,
işletmelerin, hızla öğrenme eğrilerini ileriye kaydırmalarını
gerektirmektedir. Özellikle bugün için gelişen ve geniş bant bağlantılı
ortamda internet ağının kurulması, mobil telefonlara eklenen
işlevsellikler ile gelişmiş bir bilgisayar haline getirilmesi, küresel
konumlandırma sistemlerini kullanarak kablosuz ortamlarda, evlerde
ve ofislerde yaşama kolaylıklarının sağlanması, ya da binlerce insanın
kullandığı yaygın ağların kullanılması bu öğrenmelerinin hangi
düzeyde gerçekleştirilmesi gerektiğini daha net ortaya koymaktadır.

                                                          
21 Marios C. ANGELİDES, “Implementing The Internet for Business: A Global Marketing Opportunity”,

International Journal of Information Management, Vol. 17, No. 6 (1997), s. 405-419.
22 Matin CAVE-Len WAVERMEN, “The Transformation of International Telecomications”, Business

Strategy Rewiew, Vol. 10, No. 1 (1999), s. 21-27.
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YAYGIN AĞLAR İLE YARATILAN PAZARLAMA:
YÖNÜ VE ETKİLERİ

Yaygın ağların yarattığı ortam, genel anlamda üç önemli
değişime neden olmaktadır. Bu değişimler;23 a) Özellikle küresel
ölçekli işbirliğine bağlı olarak paylaşılan bilgi yerine bilgi birikiminin
paylaşılmasını ve zenginleştirilmiş bir olanak sağlamaktadır; böylece
paylaşılan bilgi tabanı ve yüksek değerler eklenen işler/ürünler  ile
kalıcı rekabet üstünlüğü elde edilebilecektir. b) Herkesin rahatlıkla
dahil olabileceği yaygın ağlarla artan bağlar-işbirliği, iletişim
güçlenme olanağı sağlanacaktır; bu sayede, bilginin alışverişiyle
güçlenen iletişim, yönlendirici, geliştirici, genişletici gerçekleşecektir.
Ürünün tasarımına katılan müşterinin, üretim işlemine etkisi arabirim
olmanın ötesinde değerlendirmelidir. c) Bilginin simetrikleştirilmesi
yani herkes tarafından eşanlı-interaktif erişilmesi, izleme ve
gözlemleme gücünün artmasını sağlamaktadır; bununla, paydaşların,
rakiplerin, müşterilerin pozisyonları ve  etkileşim yönü belirlenecektir.
Aynı zamanda yaygın ağlar ile, işletmenin ne-hangi prototipi üreteceği,
hangi alanda-etkinliklere yatırım yapılacağı, nasıl-değerli süreçler
geliştirileceği konusunda (sözgelimi ürünün ağa katılması ya da bilgisayar
oyunlarında ürünün ağda geniş kullanımlı bir platforma dönüşmesi)
yapılacakları da vurgulamaktadır.

Şekil: Yaygın Ağların Etkileri

KAYNAK: “Yaygın Ağlar”, İnfomag, s. 34; TEKİNAY, s. 129-131’den değerlendirilmiştir.

                                                          
23 Bkz. Richard G. HARRIS, “The Knowledge-Based Economy: Intellectual Origins and New

Economise Perspectives”, International Journal of Information Management, Vol. 3, No. 1
(2001), s. 21-40.
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Ancak pazarlama açısından yaygın ağlar, müşteri sadakatinin
çok ve sınırsız ürün katalog bilgileri ve karşı etkileşimli etkileme
pozisyonlarına bağlı olarak sağlanmasını oldukça güçleştirecektir.
Gerçi yaygın ağlar sayesinde müşteri sayısı artsa da, elde etme ve elde
tutma için farklı ve etkili çalışmaların yapılması gerektiği açıktır. Bir-
e-bir çalışma modelleri ile müşteriyi elde etme/elde tutma çabaları
üzerinde odaklaşma bu noktada özellikle değerlendirilebilir. Böylece
sadık müşterilerin çoğaltılması ve uzun soluklu ilişkilerin kurulması
daha mümkün görülebilir.

Yaygın ağların sağladığı bu pozisyon aynı zamanda bir tehdit
de yaratmaktadır. İşletmelerin ürünlerini/hizmetlerini oldukça sıkı bir
çalışma eşliğinde üretimini/pazarlamasını yapması, yeni konspetleri
uygulamaya sokmalarını gerektirmektedir. Bu konspetler sadece bir
çalışma/iş kapsamında değil, sektörel düzeyde de gelişmektedir.
Bunlardan biri de, çoklu-işletme katılımıyla oluşturulan “marka”lardır.
Sözgelimi, Asahi Beer, Kao, Kinki Nippon Tourist, Kokuyo, Toyota
ve Matsushita işletmelerinin oluşturdukları WILL ortak markası,
endüstri yapısında da yaygın ağların etkilerini katmanlaştırmaktadır.
Bu etki katmanı, tamamlayıcı-bütünleştirmeye ilişkin iş uygulamaları
ile pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla çoğu işletme temel
yeteneklerine ilişkin alanlarda/sektörlerde faaliyetlerini gerçekleştirme
tercihini kullanarak, yaygın ağların yaratacağı tehdidi azaltma eğilimi
içinde bulunmaktadır.24 Dijital liderlik eşliğinde yapılan bu faaliyetler,
yaygın ağlarda bütünleşmeye yardımcı olur.25

Küreselleşen yapıyı besleyen yaygın ağlar, aynı zamanda
işletmeleri dikey bütünleşme faaliyetleriyle ölçek ekonomileri yaratma
işlevini daraltmaktadır. Ya da direkt etki değil, farklı sektörlere etkisi
söz konusudur.26 Bu durum gerek ilerideki müşteri ile temas
noktasındaki aracılarla, gerekse ölçek ekonomisi yaratan gerideki
tedarikçilerle olan ilişkilerini, güçlü-zayıf yönlerine bağlı olarak
yeniden düzenlemesi gereğini ortaya çıkmaktadır.27 Bunun katı bir
                                                          
24 Gordon PEARSON, The Competitive Organization Managing for Organizational Excellence,

(McGraw-Hill Book Company, London: 1992), s. 99-107.
25 Peter FISK, “The Marking of A Digital Leader”, Business Strategy Review, Vol. 13, No. 1 (2002), s.

43-50; F. Sedef SEÇKİN, “Pazarlamada Yeni Paradigma”, Capital Dergisi, 5 (2002), s. 174-178.
26 George S. YIP, “Global Strategy in The Internet Era”, Business Strategy Review, Vol. 11, No. 4

(2000), s. 1-14.
27 Bkz. Tony CLAYTON, “The Performance of Europe-Wide Business: Has The Single Market Led to

Scale Economies”, Business Strategy Review, Vol. 10, No. 1 (1999), s. 15-19.
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şekilde sınırlandırılmış bilgi ve ilişki boyutlarına göre değil de,
sezgileri de kullanarak gerçekleştirme ihtiyacı ile olduğu ortadadır; ki,
misafiri ağırlama için, üvey kardeşlerini küstürmek alternatifini
kullanmamak gerekmektedir. Müşteriye yakın olmak kadar, aracı
kurumlarla olan pozitif ilgiyi geliştirmek ve yeteneklerini de buna
ilişkin kurmak daha akıllıca görülmelidir. Özellikle yeni ekonomide
sürdürülebilir değer yaratacak strateji oluşturması gerekir.28

Diğer yandan yaygın ağlar işletmeleri kendi asıl yeteneklerini
kavramalarını, kazanmalarını ve geliştirmelerini de vurgular. Belki,
işbirlikleri ve dış kaynaklardan yararlanarak (outsourching) kısa
vadeli avantajlar üretilmesi mümkündür. Ancak, sürdürülebilir rekabet
için işletmenin kendi yeteneklerini geliştirmesi gerekir.29 Kısa vadeli
öngörü-faaliyetlerle “küresel bir işletme” olma mümkün değildir. Bu
noktada, işletmelerin yeni platformları akıllıca kullandığı ve “yaratıcı
yenilik”lere dayalı “kaynak tabanlı” bir çalışma içinde olması
gerekmektedir.30

YAYGIN AĞLARLA GELEN YENİ PAZARLAMA
İÇERİKLERİ

Sürekli değişmenin yarattığı belirsiz koşullar, yaygın ağlarla
genişleyen zengin yapılı iletişim, pazarlama içeriğinde dramatik bir
değişim yaşatmaktadır. Çünkü pazarlamanın daha az maliyetle, daha
yetkinlikle yapılması söz konusudur. Eski pazarlama paradigmasının
ise, yeni ortamda başarı kazanma olasılığı bulunmamaktadır. Önemli
olan pazarlamanın önemini vurgulamak değil, içeriğini dönüştürmek
olmalıdır. Bu içerik öngörünün oluşturulması açısından büyük önem
taşır.31 Ancak, bu bir sorun olarak değil de, bir gereklilik olarak
düşünülmelidir. Genel olarak yaygın ağlar ile gelen pazarlamanın yeni
içeriği, müşteri tabanlı üç boyutta düşünülebilir:32

                                                          
28 Rick CHAVES-Mark LEINTER-Tom KIELY, “Should You Spin off Your Internet Business?”,

Business Strategy Review, Vol. 11, No. 2 (2000), s. 19-31.
29 Richard HALL, “A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable

Competitive Advantage”, Strategic Management Journal, Vol. 14 (1993), s. 607-618.
30 Kaynak Tabanlılık için Bkz. Nurhan PAPATYA, Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada

Kaynak Tabanlı Stratejik Pazarlama Yaklaşımı, (Dumlupınar Üniversitesi SBE Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Kütahya: 2003).

31 Chir HIGSON-John BRIGINSHSVE, “Valving Internet Business”, Business Strategy Review, Vol.
11, No. 1 (2000), s. 10-20.

32 “Yaygın Ağlar”, İnfomag, S. 13 (Kasım 2001), s. 29-43.
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Şekil: Yaygın Ağlarla Gelen Pazarlama İçerikleri ve İlişkileri

Kaynak: “Yaygın Ağlar”, İnfomag, s. 41.

a) Mukayeseli pazarlama: Ortama sunulan ürün/hizmetler kadar,
müşterilerin belirleyici rolü mukayeseli pazarlama içeriğini sağlar.
Mukayese için müşteri çoğu kez seçici olmak için deneyimine ve
uzman görüşlere başvurur. Benzer ürün/hizmetler söz konusu
olduğunda bu daha açık görülür. Müşteri gerçekçi analizlerden çok,
kendiliğinden davranır. Eğer işletme bunun farkında ve bilgili ise,
müşteriyi yönlendirme, bilgiye, analize ve öngörüye bağlı olarak
yapma olanağına sahiptir. Böylece görgüye bağlı davranan müşteriyi
etkileme sağlamış olur.

b) İşbirlikçi pazarlama: Çoğu kez işletme “müşteri odaklılık”
düşüncesi içinde faaliyetlerini gerçekleştirme pozisyonunda, müşteriyi
karar verici değil de, destek sağlayıcı olarak görür. Oysa yeni rekabet
anlayışı içinde bu düşünce, müşterinin bizzat ürün/hizmet
planlamasına katılımını gerektirmektedir. Yaygın ağlar, bu işbirlikçi
pozisyonu ileri düzeylerde “ürün tasarımı” “hizmet planlama”
şeklinde enerjileri birleştirme olanağı sağlar. Böylece müşteri
sadakatini pekiştirme-özendirme rehberliği çözümlenir.

c) Durumsal pazarlama: Müşterinin kompozisyonu ve etkileyen
faktörler, hiçbir zaman belli davranış kalıplarıyla pazarlama içinde
olmadığını/olamayacağını vurgulamaktadır. Yaygın ağlar, her zaman
her yerde müşterinin pazarlama faaliyeti içinde olacağını, bunun belli
kalıpların daha ötesinde düşünme gerekliliğini ifade eder. Dolayısıyla
hakimiyetçi varlığın hızla kayabileceği ortamda, işletmelerin “müşteri
ilişkilerindeki derinliği” oluşturmaları kaçınılmazdır. Böylece,
işletmelerin ellerinde tutmak istedikleri fazla müşteri yerine,
durumları gözeterek avantaj yaratmasının önemi artacağı söylenebilir.

Gizli bilgiden açık bilgiye

Topluluğun gücü

Gözlem ve takip

Mukayeseli pazarlama

İşbirlikçi pazarlama

Durumsal pazarlama



128

SONUÇ: YAYGIN AĞLARDA PAZARLAMA

Genelde düşünülenin aksine işletmecilik yazınında yaygın
ağlarda pazarlama konusundaki uygulamalar akademik dünyada
yeterince ve dikkatli bir şekilde ele alınmamaktadır. Bununla birlikte
yapılan çalışmada, yaygın ağlarda söz konusu olan/olabilecek “yeni
pazarlama içerikleri”ne ilişkin bulgular sistematize edilmeye
çalışılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma ile, yeni pazarlama içeriklerinin
önemi vurgulanmış ve pazarlamanın e-ortam ile yaratılan “siber kült”
yönelişinin oldukça güçlü olduğu/olacağı belirlenmiştir.

Her ne kadar geleneksel pazarlama sistemi, bugün için
önemini korusa da, pazarlama sisteminde yaygın ağlarda pazarlama
modelleri, geniş bant ağları, mobil iletişim sistemleri, sürekli
bağlantılar, bağlantısız arabirimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
“Paylaşımlı gözle görülür bilgi”, bu modellerin yeni uygulama ve
açılımlarına yön vermektedir. Bu ise, yeni sektörel pazarlama
yeteneklerin açığa çıkarılması anlamı taşır. Kaldı ki, dönüşüm ancak,
açığa çıkarılan/çıkarılacak “pazarlama yetenekleri” ile sağlanabilir.

Pazarlama yetenekleri, yaygın ağlarda birikimin
paylaşılması, güçlü işbirliği olanakları ve iletişimi, bilginin
simetrikleşmesi ya da eşanlı erişilmesi ile yön kazanabilir. Ancak
yaygın ağlarda müşteri sadakatinin sağlanması zorluğu, yeni bir
pozisyonu ya da bir-e-bir çalışma modelleri ile uzun soluklu
ilişkilerde bir takım olumsuzlar üretilmesine yol açabilir. Dolayısıyla
yeni pozisyonda tutunamama, bir tehdit yaratacaktır. Çoğu işletme bu
tehdidin azalması için “pazarlama temel yetenekleri”ni geliştirmeyi
tercih etmektedir. Bu açıdan yaygın ağlarda pazarlama ve pazarlama
yetenekleri hakkında yeniden düşünülmesi, işletme yönetimlerine
önemli fırsatlar yaratacaktır.

Ayrıca bu çalışmada yaygın ağlarla şekillenen yeni
pazarlama bağlantılı dönüşüm sürecinin, ilişkin metodolojik bazı
tartışmaların ve bu konuyla ilgili bazı yönelişlerin önemi
özetlenmiştir. Burada yaygın ağlarla gelen ve pazarlama
yeteneklerinin de uyarılmasını sağlayan “yeni pazarlama
içerikleri”nin, yapısal ve süreçsel olarak işletmelerde dramatik bir
değişim yaşatacağı gözden uzak tutulamaz. Genel anlamda
mukayeseli, işbirlikçi ve durumsal eksenli ele alınan bu pazarlama
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içeriklerinin, pazarlamanın ağ ekonomisi ile daha işlevsel ve artırılmış
pozisyonlardaki önemini destekleyici yönde olması gerekir.

Öyle ki yaygın ağlar, yeni pazarlama içeriklerini ve
modellerini uyarmakla kalmayıp desteklemektedir. Bunun için
paylaşımda olan bilgilerin yönetimi, geniş bantlar sayesinde ağlarda
sağlanmaya çalışılmasının yoğun bir şekilde etkisi olacağı
söylenebilir. Yanısıra, daha işlevsel ve artırılmış pozisyonları ile
hücresel telefonların, müşteriye vaad ettiği daha çok özgürlük
noktasında bilgisayarların yerine alması, kablosuz iletişim
pazarlamanın her zaman-her yerde yapılabilirliğini destekleyecektir.

Bilgi yönetimi ya da somut bilgi birikimini verimlilik için
kullanma, herkesin dahil olacağı topluluk gücünü artırma ve ağ
kullanımını çoğaltma, işletmenin çekirdek işine ilişkin ayrımı yapma
ve kaynakları yönetme rekabetçi üstünlükte ve sürdürülmesinde
önemli göstergeler olmaktadır.

İnternet etkisinin her geçen gün hissettirdiği pazarlamada,
yaygın ağların gerçek yeri, zamanla daha çok duyulacağı açıktır.
Ancak, geleceğe hazır olarak erişebilmek için, bugünden yapılacak
uygulamaları ve kavramları, kollektif işletme hafızasına yerleştirmesi
gerekmektedir. Önemli olan, geleceği bugünden biçimlendirme
gücünü elinde bulundurmak ise, yapılacaklar/düşünülecekler uzak ve
gereksiz olmadığıdır. Kaldı ki, gerekenleri yapmamak/düşünmemek
korkulandan daha büyük sonuçlarla olabilirliği söz konusudur. Çünkü
insanlar kadar işletmeler için geride bırakılan dünya, geleceğe ilişkin
daha çok düşünme ve bir an önce neler yapılacağı konusunda eyleme
geçme kuşkularını dağıtmayı gerektirmektedir.
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ÖZET

Bu çalışmada, son iki yıl içinde  Türkiye’de yaşanan ekonomik
krizin etkilerini, gazete reklamlarını esas alarak ve içerik analizi
yöntemini kullanarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Krizin, büyük
üretici işletmelerin pazarlama stratejilerini etkileme biçimlerini saptamak
için hedef kitlelere gönderilen reklam mesajları, niceliksel ve niteliksel
olarak  değerlendirilmiştir.

ABSTRACT

The purpose of this paper is the evaluation of  effects of the
economical crisis in Turkey in the last two years, by using the content
analysis on newspaper advertising. Quantitative and qualitative
evoluation had been made to determine the effects of  the economical
crisis on marketing strategies of big producer companies, advertising
messages for target markets .

GİRİŞ

İşletmeler kontrol edilemeyen dış çevre koşullarının değişmesi
durumunda yeni dengeler edinmek için işletme fonksiyonları, hedef
pazar, pazarlama karması, rekabet stratejileri ve hatta misyonlarında
                                                
1 Arş.Gör. Aytekin FIRAT’a  araştırma verilerinin hazırlanmasındaki değerli emekleri
için teşekkürlerimle.
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düzenlemeler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Ekonomik kriz gibi radikal
denge bozucu durumlar karşısında bir yandan işletmenin varlığını
korumak, bir yandan da geleceğe dönük sağlıklı stratejilerle ömrünü
uzatmak, temel ve acil görevler durumuna gelmektedir.

Özellikle maddi ve teknolojik yatırımlar yapmış olan büyük
üretici işletmelerde krize  dayanmak, seçeneksiz bir durum gibi
görünmektedir. Söz konusu işletmelerin  değişen pazar koşullarına ayak
uydurabilmek için ürün, dağıtım, fiyat  kararları değişikliğe uğratılırken,
tüm bu kararları, hedef kitleye/tüketiciye yansıtan yüzü, tutundurma
mesajları olmaktadır. Tutundurma karması içinde somut ve ölçülebilir
etkileri araştırmaya en uygun bileşen ise reklam olarak görülmektedir.
Reklam mesajlarının firmayı, ürünü, markayı, bugünü ve yarını temsil
ettiği düşünülürse hem bir gösterge, hem bir inceleme yöntemi olarak çok
amaçlı bir çalışma olanağı sağladığı açıktır. Çünkü, büyük üretici
işletmeler açısından reklam bütçeleri aslında bir varoluş, büyüklük,
liderlik göstergesi iken,  ekonomik kriz dönemlerinde de ilk vazgeçilen
unsurlardan biri olarak gündeme gelmektedir.

Ülkemizde yaşanan son ekonomik kriz, Cumhuriyet tarihinin en
büyük ekonomik krizi olarak tanımlanmış ve Kasım 2000 yılından beri
süren olumsuz ekonomik koşullar, 21 Şubat 2001 tarihinde  kamuoyunda
"Kara Çarşamba" olarak adlandırılan bir kriz dönemine girmesiyle
gündeme gelmiştir. Krizin etkileri uzun süre devam etmiş,binlerce kişi
işsiz kalmış ve çok sayıda işyeri kapanmıştır.

Krizle baş edebilmek için  hükümet tarafından uygulamaya konan
bazı tedbirler arasında, otomotiv, beyaz eşya ve televizyonun da
bulunduğu bir grup malın Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde
26'dan yüzde 18'e düşürülmesi sayılabilir. Öte yandan, aynı yılın
Sonbaharında piyasalara hareket getirebilmek ve nakit akışını sağlamak
amacıyla, indirim kampanyaları başlatılması dikkati çekmiştir.
Ekonominin canlandırılması ve tüketimin artırılması için Şişli Belediyesi
tarafından başlanan indirim kampanyası, eklenen yeni halkalarla büyümüş
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ve Türkiye geneline yayılmıştır. İndirim kampanyasının büyük ilgi
görmesinin ardından birçok firma satışlarını arttırmak için çeşitli
kampanyaları düzenlemeye başlatmıştır2.

Satış kampanyaları, aracı ve tüketiciye uygulanan indirimler,
armağan, çekiliş, kupon vb. satış geliştirme uygulamalarıyla birlikte
reklamlar için üretilen mesajlar da işletmenin pazarlama politikalarının
niteliği ve değişimi hakkında bilgi veren çok değerli göstergelerdir. Çoğu
kez, reklamlarda yoğunlaşan mesaj türleri içinde bulunulan koşullardan
etkilenmekte ve üretildiği dönemi temsil etmektedirler. Bu nedenle kriz
döneminde yayınlanan reklamları inceleyerek, Türkiye’de yaşanmakta
olan krizin etkilerini de değerlendirmek mümkündür.

Aşağıda bu konuda gerçekleştirilen bir araştırmaya yer
verilmektedir.

ARAŞTIRMA

Ekonomik kriz hakkında yapılan çok sayıda çalışmaya farklı bir
açıdan katkı sağlamak amacıyla tasarlanan bu araştırma hakkında temel
bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırma makalesi, reklamların değişik açılardan
incelenmesiyle ülkemizdeki ekonomik krizin boyutlarının tüketici
kararları ve firma politikaları açısından taşıdığı rolü belirlemeyi
amaçlamaktadır.

Literatür  Taraması

İnternet üzerinden çok sayıda arama motoru ile yapılan taramalarda
‘ekonomik krizin etkilerini gazete reklamlarının içerik analizi ile
                                                
2 http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~313@nvid~131920,00.asp
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yorumlama’yı amaçlayan çalışmalara rastlanılamamıştır. Konuya yöntem
açısından benzerlik gösteren bazı çalışmalar içinde, Sandra Moriarty’nin
yazılı medya reklamlarında kullanılan görsel öğelerin içerik analizi3;
Christine Develotte ve Elizabeth Rechniewski (1995) tarafından
yürütülen gazete başlıklarındaki söylemlerin içerik analiziyle
incelenmesi; California Turizm Bölümünce gazetede yayınlanan rekabet
halindeki dergi reklamlarının içerik analizi ve karşılaştırması; ve bu
reklamların 1992 reklam test pazarı anketi sonuçları üzerindeki potansiyel
etkisi sayılabilir.4

Araştırmanın Metodolojisi

1. Araştırmanın Modeli

Ekonomik krizler, firmaların maliyetleri indirmek, verimliliği
yükseltmek, dönemi en az maliyetle geçirmek, firmanın olumlu imajından
taviz vermemek gibi minimum hedeflere yöneltmektedir. Hangi hedef
için olursa olsun firma stratejilerinin tutundurma kararlarını ve dolayısıyla
ve dolayısıyla hedef  ulaştırılan reklam mesajlarına yansıyacağı
düşünülmektedir. Bu ilişki,  aşağıda sunulan biçimde etkileşimsel bir
döngü  ile sembolize edilebilir.

                                                
3 Sandra Moriarty, A Content Analysis of Visuals Used in Print Media Advertising,
Journalism Quarterly Index, 64: 550-54. kaynak:
http://advertising.utexas.edu/research/biblio/Modality.html
4 http://online.sfsu.edu/ptierney/research.htm



159

Kriz etkileri                                Firma  stratejik kararları

Reklam mesajları                                Tutundurma kararları

2. Araştırmanın Yöntemi

Ekonomik krizin  göstergelerini belirlemek amacıyla reklamlarda
kullanılan slogan  ve  mesajların, kalitatif araştırma  yöntemlerinden biri
olan içerik analizi (content analysis) yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır.

İçerik analizi, 20. Yüzyılın başında Columbia Gazetecilik
Okulu’nda  gazetelerin nicel analizine ilişkin çalışmalarıyla ortaya çıktığı
kabul edilmektedir. Barelson’a göre (1952), içerik analizi iletişimin
görünen içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel yollardan
betimlenmesidir.5Yorum ve çıkarsamaya dayandıklarından, öznel yanlar
taşıyan içerik analizi tekniği aynı zamanda araştırmacının yaratıcılığına
da izin vermektedir.6

Bu araştırma için, uygun yöntem olarak belirlenen içerik
analizinin uygulama materyali dijital fotoğraf makinası, fotoğrafların
içerik açıklamalarının kayıt edilmesi ve gruplandırılması şeklinde bir
yöntem izlenmiştir. Araştırma Ocak-Mart 2003 ayları arasında
yoğunlaştırılarak gazete arşivleri ve kütüphanelerde gerçekleştirilmiştir.

                                                
5 Bilgin, Nuri. İçerik Analizi (Ders Notları), Ege Üniversitesi, İzmir,1988,s.1.
6 Bilgin,Nuri. Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar, Sistem Yayıncılık,
İstanbul,1995,s.95.
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3. Araştırma Örnekleminin Oluşturulması

Örneklem oluşturmak için gazete seçimi, firma seçimi, reklam ve
dönem seçimi gibi dört kriter esas alınmıştır. Ana amaç incelenecek olan
reklamları saptamak olduğuna göre, bu reklamların yer aldığı gazeteleri
nitelik ve nicelik olarak belirlemek ilk aşamayı oluşturmaktadır. Aşamalı
olarak ele alındığında örneklem oluşturma konusunda aşağıdaki süreci
içeren tabakalı bir seçim söz konusudur.

Dönem seçimi
Gazete seçimi

Nüsha seçimi
Firma seçimi

Reklam seçimi

Ekonomik krizin tanımlandığı dönem 2001 yılı Şubat ayıdır. Yıl
bütünlüğünü bozmamak üzere 2001 yılı Ocak ayından itibaren 12 aylık ve
krizin etkisinin kısmen azaldığı 2002 yılının 12 ayı araştırma için baz
alınmıştır.

Örneklem oluştururken şu varsayımlar dikkate alınmıştır.

1. Türkiye’de en çok gazete okunan gün Pazar günüdür.
2. En çok okunan gazetelere bu yüzden en çok Pazar günleri  reklam

verilmektedir.

Araştırma evreni tüm günlük gazeteler, örneklem en çok okunan ilk üç
gazete olarak belirlenmiştir. Reklamların ulaştırılmak istendiği hedef kitle
dengesini sağlamak amacıyla tirajı yüksek üç gazete seçilmiştir. Bu seçim
için başta Hürriyet Gazetesi belirlenmiştir. (Hürriyet gazetesi günlük
ortalama 1.995.000 okura ulaşmaktadır.) Farklı dağıtım grubuna ait
olması açısından  Sabah Gazetesi ikinci gazete olarak belirlenmiştir.
Ayrıca   köklü gazetecilik geleneği ve varolan okuyucu kitlesi nedeniyle
Milliyet Gazetesi araştırma kapsamına alınmıştır.
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Seçilen üç gazetenin Pazar günü nüshaları dönüşümlü olarak seçilmiş ve
rotasyonun devamı içinde  önce 2001, sonra 2002 yılı gazeteleri aynı
sırayla takip edilmiştir. Hürriyet Gazetesi Ocak ayının 1. Pazar günü,
Milliyet Gazetesi Ocak ayının 2.Pazar günü, Sabah Gazetesi Ocak ayının
3. Pazar gününe ait sayılarıyla ele alınarak, bu izleme sırası periyodik
olarak tekrarlanarak 104 nüsha gazeteden  bir örneklem  oluşturulmuştur.
Ancak arşivde bulunamayan 5 nüsha gazete nedeniyle örneklem 99 güne
ait gazeteden oluşmuştur.

Örnekleme alınacak reklamların hangi firmalara ait olacağı yolunda şu
varsayımlar esas alınmış ve büyük firma  reklamlarının  seçimi
konusunda karar kılınmıştır.

1. Büyük işletmelerin köklü geçmişleri, finansal ve insan kaynakları
açısından krizler karşısında daha çok dayanma gücü vardır ve krizde
de reklam verebilirler.

2. Büyük işletmelerin stratejik planları olmalıdır ve politikalarının
krizden etkilenmesi durumunda esnek planlar uygulayabilirler, reklam
sloganlarını değiştirebilirler.

3. Büyük firmaların yabancı firmalarla ortak girişim yapma şansı olması
nedeniyle krizde risk paylaşım şansı vardır ve reklam verebilirler.

4. Büyük firmaların üretici olmaları durumunda, doğrudan kendi ürün ve
markaları için reklam vereceklerdir. Perakendeci reklamları kriz
dönemlerinde azalma gösterse de üreticiler kendi markalarını
arkalamak durumundadır.

Yukarıda anılan kriterler uygun olmayan (küçük ve orta ölçekli, yerel ve
perakendeci firmalar,yabancı sermayeli olup Türkiye’de üretim
yapmayan) firmaların vermiş olduğu reklamlar iradi olarak örneklem
dışında tutulmuştur.
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Bu varsayımlarla belirlenen toplam 99 nüsha gazetede 363 adet reklam
saptanmıştır.

Araştırmanın Değişkenleri

Büyük üretici firmaların verdiği gazete reklamları, niceliksel ve
niteliksel içerik analizi oluşturmak amacıyla  sektörel dağılımı, satır-sütün
büyüklüğü, görsel sunum biçimi, en çok tekrarlanan anahtar kelimeler
gibi açılardan karşılaştırmalı olarak bir incelemeye tabi tutulmuştur.Elde
edilen bulgular tablolaştırılarak, yığılma gösteren temalar, mesajlar,
sloganlar ve  pazarlama karar değişiklikleri saptanmaya çalışılmıştır.

Araştırmanın Kısıtları

Daha önce aynı konuda ve aynı analiz yöntemiyle yapılmış olan
çalışmalara ulaşılamamış olması, araştırmaya bir başlangıç çalışması
olma özelliğini  vermektedir. Ayrıca kelimelerin sayılması ve
tekrarlanması konusunda yapılabilecek yorumlara, bilgisayar yazılımı
kullanılamadığından ulaşılamaması, araştırmanın güçlü olmayan noktaları
olarak kabul edilebilir. Gelecekteki çalışmalar için gazete reklamlarının
okuyucu profilleriyle ilişkilendirerek, demografik analiz bağlantılı olarak
yorumlanması ve örneklemde yer alan firmaların kriz öncesindeki gazete
reklamlarına ulaşarak, tutundurma politikalarında değişiklik yapıp
yapmadıklarını karşılaştırmalı olarak ele almak mümkündür.

Ancak arşiv çalışması yapmanın bazı zorlukları, arşivlere ve
gazetelere ulaşma ve  tek tek reklamlar üzerinde çalışma, fiziksel ortam,
zaman kullanımı  gibi koşullar altında çalışmak, bu araştırmanın diğer
kısıtlılıklarıdır.
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Araştırmanın  Bulguları

Aşağıdaki bulgular sadece ele alınan örnekleme ilişkin sonuçlar
frekans ve kategorilendirme dağılımları ile genelleme yapılmaksızın
sunulmaktadır.

Tablo 1:Yıllar İtibarıyla Reklamların Gazetelere Dağılımı

Gazete/yıl Hürriyet Milliyet Sabah TOPLAM
                   %

2001 43 30 70 143 39
2002 39 77 104 220 61

TOPLAM 82 107 174 363 100

Firmalar tarafından, 2001 yılında 2002 yılına göre daha az reklam
verilmiştir.Bu durumun krize bağlı olduğu, kriz etkilerinin azalmasıyla
2002 yılında reklama daha çok yönelim olduğu düşünülmektedir.

Tablo 2:Reklam Sloganlarının Pazarlama Karar Bileşenleri
Açısından  Dağılımı

HÜRRİYET MİLLİYET SABAH

2001 2002 2001 2002 2001 2002

TOPLAM

            %

FİYAT 40 24 24 28 33 55 204 56

ÜRÜN 2 8 6 35 23 44 118 33

PROMOSYON 1 5 2 9 3 4 24 7

KURUMSAL - 2 - 5 3 1 11 3

ÜRÜN+

FİYAT

- - - - 6 - 6 1

TOPLAM 43 39 30 77 70 104 363 100

Tablo 2’de görüldüğü üzere reklama en çok konu oluşturan
pazarlama karar bileşeni fiyat olmuştur.(%56) Bunu, ürünü konu alan
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reklamlar izlemektedir (%33). Promosyonu destekleyen reklamlar daha
çok çekilişler, armağanlar, dünya kupası, festivaller üzerine
odaklanmıştır.Dağıtım konusunda yapılan reklama rastlanılamamıştır.
Ürün ve fiyatı birlikte vurgulayan (‘bu kalite bu fiyata’ gibi) reklamların
yanı sıra kurumsal reklamlar ise kuruluş yıldönümü gibi konularda
yapılmıştır. Daha çok, makine ve otomotiv endüstrisinde yer alan
firmalar, teknoloji ve yenilik kavramlarına öncelik veren mesajlar
üretmekte ve ürüne yönelik sloganlara yer vermektedir.

Tablo 3:Reklamların Sayfa İçindeki Büyüklük  Dağılımı

HÜRRİYET MİLLİYET SABAHSAYFA

BÜYÜK-
LÜĞÜ

2001 2002 2001 2002 2001 2002

TOPLAM

           %

1/2 17 12 14 39 25 39 146 40

1/4 9 8 10 19 27 29 102 28

1/1 1 4 - 12 11 21 49 13

1/3 7 11 2   4 1 4 29 8

1/8 2 - 2 3 4 6 17 5

1/6 7 4 2 - - - 13 4

3/4 - - 2 5 7 2

TOP-
LAM

43 39 30 77 70 104 363 100

Tablo 3’ de sunulduğu üzere reklamların sayfa içindeki büyüklük
dağılımı gözlemlendiğinde  en çok tercih edilen büyüklüğün ½  sayfa
büyüklüğü olduğu görülmektedir.(% 40). Daha sonra ¼ ve tam sayfa
boyutundaki reklamların firmalar tarafından tercih edildiği dikkati
çekmektedir.
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Tablo 4: Reklamların  Sektöre
l Dağılımı

HÜRRİYET MİLLİYET SABAHYIL/ADET
2001 2002 2001 2002 2001 2002

TOPLAM
           %

MOBİLYA 7 9 9 24 19 36 104 29
OTOMOTİV 17 16 10 4 5 6 58 16
GIDA - - 17 10 9 36 10
MAKİNA 3 1 1 8 10 8 31 9
HAZIR GİYİM 3 2 5 4 6 7 27 7
BEYAZ EŞYA 4 1 3 - 4 9 21 6
ELEKTRONİK 5 5 - - 2 6 18 4
İNŞAAT 2 2 1 2 - 7 14 4
KİMYA 1 - - 2 3 8 14 4
ELK.EV
ALETLERİ

- 3 - 8 3 - 14 4

TEKSTİL 1 - 1 2 3 4 11 3
PETROL - - - 3 2 2 7 2
KUYUMCULUK 1 1 1 3 0,8
SAĞLIK
ÜRÜNLERİ

1 1 - 2 0,5

CAM 1 1 2 0,5
TAŞIMACILIK 1 1 0,2
TOPLAM 43 39 30 77 70 104 363

Tablo 4 de örneklemde yer alan reklamların sektörler itibarıyla
dağılımına bakıldığında, mobilya sektörünün ilk sırada yer aldığı,
otomotiv ve gıdanın bunu izlediği görülmektedir. Makine sektöründe
özellikle kat kaloriferi, güneş enerjisi tesisatları, klima gibi ürünler, hazır
giyim sektöründe özellikle üst düzey gelir grubuna hitap eden markalar,
inşaat sektöründe seramik ve banyo donanımları dikkati çekmektedir.

Tablo 5:Reklamların Görsel Sunum  Dağılımı
HÜRRİYET MİLLİYET SABAH TOPLAM
2001 2002 2001 2002 2001 2002 %

SİYAH BEYAZ 13 5 4 6 5 2 35 10

RENKLİ 30 34 26 71 65 102 328 90
TOPLAM 43 39 30 77 70 104 363 100
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Örneklemde yer alan 366 reklamın % 90’ı renkli olarak
tasarlanmıştır. Siyah beyaz olarak verilen reklamların daha çok makine
sektöründe yer aldığı dikkati çekmektedir. (tablo 5)

Tablo 6’da ise reklam sloganlarında en çok tekrarlanan sözcükler
belirlenmiş ve tekrarlanma sayıları incelenmiştir.

Tablo 6: Reklamlarda Tekrarlanan Sözcük Dağılımı

TEKRARLANAN
SÖZCÜKLER

HÜRRİYET MİLLİYET SABAH TOPLAM

2001 2002 2001 2002 2001 2002
Taksit 8 2 2 6 7 25
İndirim 3 6 3 1 3 8 24
Fiyat 7 7 14
Kampanya 3 3 1 7 14
Avantaj 3 2 1 3 9
Fırsat 3 3 1 7
Ödeme 3 1 2 1 7
Ekonomi 1 1 1 3 6
Kriz 3 2 5
Vade 1 3 4
Vergi 2 2 4
Armağan 1 1 1 1 4
Promosyon 1 2 3
Peşin fiyat 2 2
Kazanç 2 2
Faiz 1 1 2
K. D. V. 2 2
Yeni 2 2
Hesap 1 1
Karlı 1 1
Heyecan 1 1
Bakış 1 1
Güzellik 1 1
Ucuz 1 1
Bedava 1 1
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Peynir Üreten İşletmelerin İhracat Sorunlarının Analizi:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki  Peynir
Üreticilerine Yönelik İhracat Modeli Çalışması

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜMER
Yrd. Doç. Dr. Halil NADİRİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi,
İşletme Bölümü

ÖZET
Çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

ekonomisinde önemli bir yere sahip olan peynir üreten işletmelerin
ihracat yaparken karşılaştıkları sorunları analiz etmek ve karar
vericilere konjonktürel gelişmelere uygun olarak işletme düzeyinde
pazarlama stratejileri geliştirmede yardımcı olmaktır. Küçük ada
ekonomisi özelliklerine sahip, KKTC’nin iç pazar darlığı çekmesi,
ihracatın önemini daha da artırmıştır.

Çalışma sırasında KKTC’nde süt üretimi ile ilgilenen kamu ve
özel  kurum, kuruluş ve yetkili kişilerle yapılan mülakatlar neticesinde
ortaya çıkan tesbitler ve çalışmamızda belirtilen model ve yaklaşımları
da göz önüne alınarak hazırlanan anket sonucunda elde edilen veriler
kullanılarak KKTC süt ürünleri üreticilerinin kullanımına uygun
özgün bir ihracat modeli geliştirilmiştir.  KKTC KOBİ niteliğindeki
süt ürünleri üreticileri ile aynı zamanda gelişmekte olan bir ada ülkesi
olması ve bunlara ek, muhtemel bir Avrupa Birliği üyesi ülke
konumunda olması göz önüne alındığı takdirde ortaya çıkacak
modelin literatür açısından önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küçük ve Orta Boy İşletmeler, İhracat,
Pazarlama, Süt Sektörü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

SUMMARY
The aim of the study is to explore the export opportunities for

the small and medium sized enterprises in the dairy sector of the
Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). In order to achieve
proposing aim, a questionnaire was designed to identify the SMEs’
capabilities to open foreign markets, their exporting motivations and
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how aware they are about market opportunities. Based on the research
findings, original export model is suggested for the TRNC SMEs who
are active in the dairy industry.

We assume that the export model, proposed to TRNC dairy
industry, SMEs will contribute a lot for improving the exports for
target markets as a respective candidate country for the European
Union.

Giriş
Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ’ler) birçok ülkenin

ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Değişik ülkelerde
KOBİ’ler, istihdam yaratma, üretime sağladığı katma değer, yatırım
ve ihracata sağladığı katkı açısından önemli bir yere sahiptir.
KOBİ’ler, büyük işletmelerin sahip olamadığı birçok özelliğe sahiptir.
KOBİ’lerin büyük işletmelere kıyasla, sahip oldukları en büyük
avantaj, üretim, yönetim ve pazarlama esnekliğine sahip olmalarıdır.
Böylece, küçük ve orta boy işletmeler son yıllarda rekabetin
artmasından dolayı gündeme gelen “Müşteri Merkezli” üretim ve
pazarlama kavramına destek olmaktadırlar. Bu nedenle küçük ve orta
boy işletmeler pazar ekonomisinin belkemiği olarak kabul
edilmektedir.

KOBİ’ler istihdam yaratma açısından ülke ekonomilerine çok
büyük katkılar sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerin mevcut işletme
yapısına bakılacak olursa küçük ve orta boy işletmelerin
küçümsenmeyecek bir yere sahip olduğu görülür. Örneğin, Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki toplam istihdamın %50.4’ü, Japonya’da ise
%81.4’ü küçük ve orta boy işletmelerde çalışmaktadır. Gelişmiş
ülkelerin gelişmelerine en büyük etkenlerden birisi de küçük ve orta
boy işletmelerin var olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve
Japonya gibi sanayileşmiş ülkelere bakacak olursak, küçük ve orta boy
işletmelerin toplam işletme sayısı içerisinde büyük bir orana sahip
olduklarını görürüz. ABD’deki toplam işletme sayısının %97.2’sini,
Japonya’da ise %99.4’ünü küçük ve orta boy işletmeler
oluşturmaktadır (Scarborough ve Zimmerer, 2000). Bu nedenle küçük
işletmeler ülkelerin geleceği açısından büyük bir öneme sahiptirler.

Küçük ve orta boy işletmelerin önemini anlayan gelişmekte
olan birçok ülke, bu yönde olanakları oranında teşvik yoluna
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gitmektedir. Türkiye’de, özellikle 1990’dan sonra küçük ve orta boy
işletmelere yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Türkiye’de küçük ve
orta boy işletmeler toplam işletmelerin %98.8’ni oluşturmaktadır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise gerek ekonomik ve gerekse
istihdam yapıları bakımından işletmeler; aile işletmeleri, çok küçük,
küçük ve orta boy işletmeler ve az oranda büyük işletmeden
oluşmuştur. Bugün imalat sanayi tesislerinin %98’i küçük ve orta boy
işletmelerdir. Tesis sayısı olarak %98’i oluşturan bu işletmeler
istihdamın da %80’ini bünyelerinde bulundurmaktadırlar (KKTC’deki
Ekonomik Gelişmeler, 2002).

Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin kendi
kendisine yeterli olabilmesi, ülke ekonomisinde daha çabuk ve etkili
sonuçlara ulaşılabilmesi ve gerekse turizm ve eğitim sektörleri de
dahil diğer sektörlere destek sağlaması açısından küçük sanayinin
geliştirilmesi şarttır. Dolayısıyla, bu araştırmanın konusunu Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren çok küçük, küçük ve
orta boy sanayi işletmeleri oluşturmaktadır.

KOBİ’ lerin İhracatına Yönelik Yaklaşımlar
Pazarlama bilimdalı ile ilgili literatür taramasında ihracat

kararının pazardaki mevcut koşulların rasyonel değerlendirilmesi
sonucunda oluştuğu ve bunu tespit edebilmek için de sistematik ve
objektif bilgi akışını sağlayacak pazar araştırmalarına ihtiyaç olduğu
ortaya çıkmaktadır (Root, 1994).  Bu alandaki literatürdeki ortak kanı
ihracat pazarına girişle ilgili kararın oluşmasında ideal yöntemin
doğrusal inceleme süreci ile alternatiflerin karşılaştırmalı getiri
oranlarının tesbiti kararda önemli rol oynamaktadır (Kotler, 2003;
Young ve öt., 1989).

Son yıllarda özellikle ticaret açıkları ve diğer ekonomik
problemler birçok ülkeyi ihracat yapmayan firmaları ihracat alanınına
girmelerini teşvik edecek politika ve stratejileri geliştirmeye
yönlendirmiştir (Moini, 1998). İhracatı teşvik eden programlarla ilgili
olarak yapılan birçok çalışmanın sonuçları incelendiği takdirde küçük
ölçekli işletmelerin bu tür programlardan faydalar elde ettikleri ortaya
çıkmaktadır. (Pointon, 1978; Gronhaug ve Lorentzen, 1983; Çavuşgil,
1983; Denis ve Depelteau, 1985; Çavuşgil ve Naor, 1987)
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İhracat politikalarını oluşturanların ihracat karar verme süreci
ile ilgili tüm bilgi ve donelere sahip olması gerekmektedir. KOBİ’leri
tek bir homojen grup altında toplamak oldukça güçtür (Tesar, 1976).
Bu  nedenle politika geliştiricilerin KOBİ’lerin farklılıklarını anlamak
suretiyle onları daha etkili olabilecekleri programlarla ihracata
yönlendirmeleri gerekmektedir. İhracatta başarılı olmak yeni ve
yabancı alıcılarla ilişkiler kurmayı gerektirmektedir ki bu da oldukça
karmaşık ve sosyal aktivite içerisinde olmayı, diğer bir deyişle doğru
zamanda, doğru yerde bulunmayı zorunlu kılmaktadır (Ellis ve
Pecotich, 2001).

İhracatın gerçekleşebilmesi için yoğunlukla üç koşulun var
olması gerekmektedir (Pavord ve Bogart, 1975; Reid, 1983). Bunlar:

1. Dışa açılma yeteneğinin var olması,
2. Dışa açılma güdüsünün var olması,
3. Pazar fırsatlarından haberdar olma.

Bunlarla birlikte, uluslararası ticaret, pazar ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik bilgi değişimiyle başlayan bir alışveriş sürecidir
(Liang ve Parkhe, 1997). Bu süreç içerisinde yer alacak olan
işletmelerin göz önüne alması gereken rekabet edebilme becerisi
yanında var olmaya çalıştıkları yabancı pazarların kendine has
çevresel faktörlerine de uyum sağlamaları gerekmektedir. Bu
bağlamda özellikle gelişmekte olan ve/veya gelişmemiş ülkelerin
ihracat gelirlerini artırmada var olan endüstri dallarında üretim ile
uğraşan çoğu KOBİ niteliğindeki işletmelere  devlet(kamu) desteğine
bağlı olarak veya belirli bir alanda benzer mamül üretimi yapan
işletmelerin güçlerini birleştirme yoluyla rekabet avantajı sağlama
çabaları ön plana çıkmaktadır.

İşletmelerin ihracat faaliyetleri içerisinde yoğun olarak yer
alabilmeleri için birçok aşamadan geçmeleri gerekmektedir (Moini,
1998). Bilkey ve Tesar’a (1977) göre işletmelerin ihracatta başarılı
olabilmek için altı farklı seviyede katılımlarını gerektirmektedir,
bunlar ihracata gönülsüz olmaktan, en üst seviyede katılıma kadar
farklılıklar göstermektedir. Bilkey (1978) yapmış olduğu bir
çalışmada ihracatı destekleyici programlarda başarıya ulaşabilmek için
işletmelerin ihracat geliştirme pozisyonlarının desteklenmesi
gerektiğini belirtmiş ve ihracat destek programlarının  ihracatta
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“uluslararasılaşma süreci” formülü doğrultusunda yapılanması
suretiyle (i) tecrübeli ihracat işletmelerinin ihracatı artırabilmek için
para biriminde devalüasyon ve ihracatı engelleyici tedbirlerin
kaldırılmasına yöneleceğini; (ii) ihracat yapmayanların ihracat
siparişleri (ticaret firmaları tarafından sağlanan) ve idari destekle
ihracata yönelecekleri; (iii) ihracata yönelmeyen işletmelerin ihracat
olanaklarına yönelik fizibilite programlarının yaratmış olduğu
promosyon ve eğitim sayesinde  ihracatın çekiciliği konusunda
bilinçlendirilebileceklerini önermektedir.

Daha öncede belirtildiği üzere küçük ve orta boy işletmelerin
heterojen yapısından dolayı ortak bir ihracat modeli önermekten çok
belirli sektörlere yönelik ihracat modellerinin  geliştirilmesi, bunu
yaparken ihracat akivitiesi içine girecek işletmelerin üretim yaptıkları
ülkenin içinde bulunduğu durum ve hükümetin ihracat politikaları,
farklı sektörlerin ihracat çalışmalarına yönelik bakış açısı, uluslararası
pazar koşulları, ihraç edilmesi düşünülen ürünün rekabet avantajı
pozisyonu, işletmelerin pazarlama ve yönetim anlayışları ve ihracat
yapılacak ülkedeki  koşullar gibi birçok faktörlerin göz önüne
alınması uygun olacaktır.

Çalışmanın amacı, KKTC’nde süt ürünleri üreten KOBİ’lerin
ihracat faaliyetlerine yönelik bir modelin oluşturulması nedeniyle süt
ürünlerinin ihracatında kullanılan modelleri ortaya çıkarmak için
yapılan literatür taramasında aşağıda belirtilen üç model ön plana
çıkmıştır.

Bu amaçla geliştirilen modeller, bazı açılardan biribirleriyle
benzerlikler göstermekle birlikte uygulandıkları bölgenin ve oradaki
işletmelerin özellikleri doğrultusunda farklılıklar göstermektedirler.
Bununla beraber aşağıda anlatılacak süt ürünlerinin ihracatına yönelik
üç ihracat modelinin uygulanmasında ön plana çıkan yedi ortak konu,
aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Pazarların belirlenmesi ve bu pazarların büyüme potansiyelini
ortaya çıkarmaya yönelik uzun vadeli pazar geliştirme
planlarını ortaya çıkarmak,

- Müşteri ihtiyaçlarının tatmini ve olumlu algılama yaratmak
amacıyla paketleme, kalite ve stil gibi konulara yönelik olumlu
ürün imajı geliştirmek,
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- Ürünlerin hızlı ve verimli bir şekilde dağıtımını sağlayacak
dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi,

- Rekabet edebilir fiyat ve kredilendirme politikaları ile ürün
konumlandırılmasının gerçekleştirilmesi,

- Hedef pazarlarda öngörülen pazar payına ulaşabilmek için,
ürün hakkında potansiyel müşterilerin bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi,

- Ürün farklılaştırılması,
- Devamlı ürün geliştirme ve yeniliklerle küresel rekabetin

önünde yer almak.

Dobson (1995) tarafından süt ürünlerinin ihracatına yönelik
önerilen üç model önergesi şu şekilde özetlenebilir.

a. Gunderson Önergesi
Özerk olarak oluşturulan kurul, süt ürünlerinin ihracatından

sorumludur. İhraç edilecek ürünlerin fiyatlarını tespit etme ve süt
ürünlerini satın almaktan sorumludur. Bununla beraber, yurtdışına
ihraç edilecek ürünlerin ihracat ile ilgili koordinasyonundan da
sorumlu olan özerk kurul, acil durumlar dışında süt ürünlerinin
ihracatından sorumlu tek kurum olarak işlev görür. Süt ürünlerinin
birinci derecede önemli hammaddesi olan sütün üretim  seviyesindeki
doğal değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan dönemsel yüksek süt
ürünü üretimi olduğu dönemlerde üretilen ürünlerin stoklanmasını
sağlayarak üretimin düşük olduğu dönemlerde talebin karşılanmasını
sağlama görevi, diğer bir deyişle arz ve talep arasındaki dengeyi
kurmaktan da sorumludur. Özerk olarak çalışan kurul uzun dönemli
pazarlama planları geliştirmek suretiyle hangi pazarlara yönelmenin
gereği ve pazar büyüme potansiyelini de tespit etmekten sorumludur.
Bunun yanında hedef müşterileri süt ürünleri konusunda
bilgilendirmek ve ihraç edilen ürünlerin imajını olumlu yönde
geliştirmek suretiyle yabancı pazardaki müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışmakta ve onların bu ürünleri olumlu algılamaları,
hatta vazgeçilmez görmelerini sağlamaya çalışmaktadır.

b. DariMac Önergesi
Kooperatiflerin bir araya gelip ortak ihracat pazarlama

anlaşması yapması sonucunda DariMac Önergesi ortaya çıkmıştır.
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Kooperatif şeklinde organize olan ve üye kooperatiflerin belirli
oranlarda süt ürünlerini ihraç etmeye çalışan ve bir nevi ihracat
bölümü görevini üstlenen bir oluşumdur.

Bu oluşumu yöneten bir yönetim kurulu vardır. Finansmanın
da bu oluşumun içerisinde yer alan ortakların kuruluş aşamasında
yaptıkları sermaye yatırımları önemli rol oynar. Üyeler ürünlerini, bu
kurum aracılığı ile ihraç etmek durumundadır. Kurum iç pazara
yönelik satış işleminde bulunmaz ve farklı süt ürünlerini komisyon
karşılığında dış pazarlara ihraç eder. Gelir ve giderler, yapılan yüksek
miktarda farklı süt ürünleri satışları sonucunda oluşur, bunun yanında
hükümetin yapmış olduğu ihraç destek gelirleri de söz konusudur.

Kurum, ümit vaat eden pazarların belirlenmesinde, ülkenin
ürettiği süt ürünlerinin hedef müşteriler tarafından tanınmasında,
müşterilerin beklentilerini tatmin etmek ve olumlu algılamalarını
sağlamak sonucunda ürünler hakkında olumlu bir imajın oluşmasını
ve rekabetçi fiyatlandırma ve kredilendirme yöntemlerini kullanarak
ihracatı artırmayı hedefler.

c. Yeni Zelanda Dairy Board (NZDB) Önergesi
Tek sorumlu veya süt ürünlerinin ihracatında tekel görevini

görür. İhracata tekel olma önceliği dışında devletten herhangi bir
destek almaz. Pastörize süt sistemleri konusunda gelişmiş üreticiler
tarafından desteklenmekte ve on üç kişiden oluşan bir yönetim kurulu
tarafından yönetilmektedir (Yönetim kurulunun 11 kişisi süt ürünleri
üreten kooperatif temsilcileri tarafından seçilmekte, 2 kişi de hükümet
tarafından atanmaktadır).  Dış bayiler veya aracı kurumlar süt
ürünlerinin pazarlanmasına katkı koymaktadırlar. Dış pazarlarda
ortaklık ve birleşme yöntemi ile süt ürünlerinin pazarlanmasını
sağlamaktadır. Tecrübeli risk yönetimi bölümü sayesinde karşılaşılan
risklerin objektif değerlendirilmesini temin eder. Farklılaştırılmış süt
ürünleri ve markalı süt ürünlerinin ihracına önem verir. Dış
pazarlardaki pazarlama elemanları sayesinde müşterilerle yakın
ilişkiler kurarak müşteri tatminini ön plana çıkarırlar. Dış
temsilcilikleri ve aracı kurumlar sayesinde dış pazarlardaki satın alma,
süreç ve pazarlama işlemlerini yerine getirirler.
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Çalışma sırasında KKTC’nde süt üretimi ile ilgilenen kamu ve
özel  kurum, kuruluş ve yetkili kişilerle yapılan mülâkatlar neticesinde
ortaya çıkan tespitler ve yukarıda belirtilen model ve yaklaşımları da
göz önüne alınarak hazırlanan anket sonucunda elde edilen veriler
kullanılarak KKTC’nde faaliyet gösteren süt ürünleri üreticilerinin
kullanımına uygun bir ihracat modeli geliştirilecektir.  KKTC, KOBİ
niteliğindeki süt ürünleri üreticileri ile aynı zamanda gelişmekte olan
bir ada ülkesi olması ve bunlara ek, muhtemel bir Avrupa Birliği üyesi
ülke konumunda olması göz önüne alındığı takdirde ortaya çıkacak
modelin literatür açısından önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.

KKTC’nde Tarım, Hayvancılık ve Sütçülük Sektörü
Tarım sektrörü, hayvancılık ve sütçülük yapılarından gelen

özelliklerinden dolayı birçok ülkede olduğu gibi KKTC’de de bir
arada yürütülmektedir. Tarım sektöründen elde edilen özellikle arpa
ürünü, hayvancılığın ana girdisi durumundadır. KKTC’de tarım
sektörü önemli bir potansiyele sahip olup, ülke ekonomisine doğrudan
ve dolaylı katkı sağlamaktadır. Tarımsal üretimin Gayri Safi Milli
Hasıla (GSMH) içindeki payı %8, tarım sektöründe çalışan nüfus ülke
genelindeki çalışan nüfusun %19’unu oluşturmaktadır. Bunun yanında
KKTC topraklarının %56.7’si tarım arazisi niteliğinde olup %4.9’u
mera (otlak) olarak kullanılmaktadır. 1995-2000 yılları arasında
gerçekleşen tarım sektörünün GSMH’daki yeri 1977 yılı sabit fiyatları
ile Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Tarım Sektörünün GSMH’daki Yeri (Milyon TL)
Sektörler 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tarım 799.8 870.8 600.9 636.2 822.0 713.5
Toplam 7,360.0 7,637.7 7,967.6 8,383.8 9,013.9 9,018,2
Tarım (%) 10.86 11.40 7.54 7.58 9.11 7.91
Kaynak: Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 2002, KKTC Başbakanlık,

Devlet Planlama Örgütü, Lefkoşa.

KKTC’nde, özellikle büyükbaş süt sığırcılığı işletmelerinin
giderek artması ve bu işletmelerin uygun barınaklara, makine ve
ekipmana sahip olmaları ve tekniğine uygun bakım ve beslenmenin
yapılması, süt üretiminin hızla gelişmesine yol açmıştır. 1995 tarım
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sayımından sonraki beş yıl içinde süt sığırcılığında önemli gelişmeler
olmuş, özellikle orta boy işletmelerin sayısında artış görülmüştür.

KKTC’nde süt ineklerinin verimlilik düzeyi, Türkiye ile
kıyaslandığında, çok yüksektir ve giderek daha da iyileşmektedir.
1990’lı yılların başlarında 3,700 kg civarında olduğu tahmin edilen
verim düzeyi, üstün verim kabiliyeti boğalardan yararlanılarak, 1999
yılında 4,450 kg’a çıkarılmıştır.

KKTC’nde, 1990’lı yılların başında 30 bin ton dolayında olan
süt üretimi, 1990’lı yılların sonlarında 60 bin tonu aşmış, sekiz yıllık
bir dönemde toplam süt üretimi yüzde yüzün üzerinde artış
göstermiştir. Bu artışta en büyük pay inek sütü üretimindedir.
Belirtilen dönemde inek sütü üretimi 19,633 tondan 51,258 tona
yükselmiş, üretim artış oranı %161 olmuştur. Koyun keçi üretimindeki
artış ise, aynı dönemde %16’dır (Bkz. Tablo 2) (KKTC’nin Tarımsal
Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi 2002).

Tablo 2: KKTC’nde Süt ve Süt Ürünleri Üretimi (ton)
Yıllar İnek Koyun-Keçi Toplam Hellim UHT Süt
1990 19,952 10,106 30,058 2,313 3,600
1991 19,827 10,800 30,627 2,407 4,441
1992 19,119 11,020 30,139 2,404 4,506
1993 23,010 9,865 32,875 2,412 4,864
1994 22,852 10,970 33,822 2,563 6,007
1995 28,511 10,446 38,957 3,555 6,261
1996 44,138 12,225 56,363 4,605 6,245
1997 44,138 12,225 56,363 5,166 6,706
1998 47,057 12,198 59,255 5,120 8,181
1999 50,270 12,815 63,085 5,309 7,939
2000 57,204 11,911 69,115 4,692 8,662
Kaynak: KKTC Tarım Dairesi, Tarımsal Yapı ve Üretim, 2002.

KKTC’nde süt ve süt ürünleri, devlet müdahalesinin yoğun
olduğu ürünlerin başında gelmektedir. Damızlık hayvan, kesif ve kaba
yem, veteriner ilaçları, kredi gibi girdi piyasalarından, süt ve süt
ürünleri üretimi, ihracatı, hatta tüketimine kadar her alanda destek ve
koruma şeklinde yoğun bir devlet müdahalesi söz konusudur.

KKTC’nde süt ve süt ürünleri piyasalarını kamu yararına
düzenlemekle görevli kurum Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı
olarak faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
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(SÜTEK)’dur. Hayvan üreticeleri tarafından üretilen çiğ sütün
toplanıp süt ürünleri üreten işletmelere dağıtılması sadece SÜTEK
tarafından yapılmaktadır. SÜTEK devletin kurumu olmakla beraber,
toplama ve dağıtım işlemi kiralama yöntemi ile çiğ süt taşımaya
uygun araçları olan özel kişiler tarafından yapılmaktadır. SÜTEK
anlaşmalı olduğu 47 nakliyeci aracılığı ile Lefkoşa’da 27,
Gazimağusa’da 37, İskele’de 40, Girne’de 31 ve Güzelyurt’ta 20
olmak üzere toplam 155 köyden, sabah ve akşam olmak üzere günde
iki kez çiğ süt toplamaktadır. KKTC’nde çiğ süt toplama ve dağıtım
işlevi sadece SÜTEK tarafından yapıldığı için SÜTEK çok önemli bir
fonksiyona sahiptir. SÜTEK’in çiğ süt toplama ve dağıtımı yanında
toplanan çiğ sütün sağlık kontrolünü de yapmak ve üreticilere sağlıklı
çiğ süt temin etmek işlevi de vardır. Bunun yanında çiğ süt
üreticilerine ödemeler de SÜTEK tarafından yapılmaktadır. Çiğ süt
toplama işlemini kendi aralarında organizasyona giderek yapan
anlaşmalı nakliyeciler, sütü üreticilerden makbuz karşılığında almakta,
işleme tesislerine yine makbuz karşılığında teslim etmektedirler.

KKTC’nde Hayvancılık, Süt ve Süt Ürünlerine Uygulanan
Teşvik Sistemi

1992 yılına kadar hayvancılığa sağlanan destekler daha çok
yem ve ihracat destekleriyle sınırlıydı. Bu tarihten sonra söz konusu
desteklere ek olarak önce üreticilere, sonra da tüketicilere pazar fiyatı
desteği verilmesi yönünde politika değişikliğine gidilmiştir. Bu
kapsamda, sütün SÜTEK kanalıyla üreticilerden sübvansiyeli
fiyatlarla alınması ve yine sübvansiyonlu fiyatlarla işleme tesislerine,
dolayısıyla tüketicilere satılması yönünde uygulama değişikliğine
gidilmiştir. Aradaki fark, fiyat istikrar fonundan karşılanmaktadır. Süt
ve süt ürünlerinde üretim fazlalığına rağmen, maliyet dezavantajı
ülkenin rekabet gücünü azaltmakta ve ihracata da sübvansiyon
verilmesi zorunlu hale getirmektedir. Çiğ süt ve peynir türevi
ürünlerinin üretimi KKTC devleti tarafından büyük bir oranda teşvik
verilerek desteklenmektedir. Hayvan yeminin %60’ını oluşturan arpa
yaklaşık %28 oranında sübvansiye edilmektedir. Çiğ sütün sübvansiye
oranı ise yaklaşık %31’dir. Bunun yanında ihracat yapılan 1kg kaşar
peynirinde 1,550,000 Tl ihracat yapılan ülkeye bakılmaksızın
sübvansiye ödenmektedir. Türkiye’ye ihraç edilen 1kg hellime
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1,000,000Tl, Sudi Arabistan ve Kuveyt’e ihraç edilen 1kg hellime ise
1,200,000Tl verilmektedir. Beyaz peynirde bu miktar ise
850,000Tl’dir.

Süt ve süt ürünlerinde izlenen yüksek oranlı sübvansiye
politikası, üretimin her geçen yıl daha da artmasını sağlamaktadır.
Üretimdeki artış, yılda %10 dolaylarındayken, tüketimdeki artış,
sadece %1-2 dolaylarındadır. Diğer taraftan, ülkede yılda kişi başına
süt tüketimi 40kg’dır. Halen mevcut üretimin süt eşdeğeri olarak
yaklaşık %40’ı ihraç edilmektedir. En önemli ihraç ürünü taze kaşar
ve hellim peyniridir. Bunu beyaz peynir ve arap tipi peynir
izlemektedir. Taze kaşar ve beyaz peynir ihracatının tamamı, hellim
peynirinin ise yaklaşık %30’u Türkiye’ye, geriye kalan %70’i ise
Lübnan, Sudi Arabistan ve Kuveyt gibi Orta Doğu ülkelerine
yapılmaktadır. Hellim peynirinde Orta Doğu pazarlarında Kıbrıs Rum
kesimi, KKTC’nin en önemli rakibi durumundadır. 2002 yılında
peynir türevlerinin yapılan ihracat miktarları ülkelere göre Tablo 3’de
verilmiştir.

Tablo 3: 2002 Yılı Peynir Türevleri İhracatı
Ürün Ülke Tutar (ABD $) Oran (%)

Beyaz Peynir Türkiye 35,259 0.59
Nor Türkiye 41,023 0.69
Kaşar Peyniri Türkiye 2,982,753 49.84
Arap Tipi Peynir Kuveyt 90,116 1.51
Arap Tipi Peynir Sudi Arabistan 95,440 1.59
Hellim Kuveyt 2,521,663 42.13
Hellim Sudi Arabistan 16,918 0.28
Hellim Türkiye 201,602 3.37
TOPLAM        5,984,774 100
Kaynak: Dış Ticaret İthalat ve İhracat İstatistikleri, Ticaret Dairesi,

KKTC Ekonomi Bakanlığı, 2003.

Araştırma Anketinin Oluşturulması
Süt ürünlerine yönelik belirtilen modeller doğrultusunda

sektörde uzman kişilerle yapılan mülâkatlar ve literatür taraması
kullanılarak araştırma anketinde kullanacağımız sorular hazırlanmıştır.
Hazırlanan anket, sektörde deneyimli kişilerle tekrar gözden
geçirilmiş ve daha sonra dört üreticiye test amacı ile anket yapılmış ve
araştırma anketi son halini almıştır. Toplanan verilerin güvenilirliği
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açısından, anketimiz örneğimizde yer alan deneklerle yüz yüze
yöntemi kullanılarak yapılmıştır.

Örnekteki işletmelerin ihracata yönelik tutumlarını tesbit
etmek amacı ile beşli Likert ölçeği kullanılarak sorular türetilmiştir.
İhracat yaparken karşılaştıkları sorunları önem sırasına göre
sıralamaları istenmiştir. Bunun yanında, ankette ihracat yaptıkları
ülkelerde ürünlerini, bulundukları sektörde ne kadar uzmanlaştıklarını,
kullandıkları markanın ve ürün ambalajının önemini 10 üzerinden
değerlendirmeleri istenmiştir. Buna yönelik işletmelerin ürettikleri
ürünlerin ihracata uyumları, KKTC’ye uygulanan ambargoların
işletmelerini nasıl etkilediği, ürünlerine dış pazarda ne kadar
güvendikleri de sorulmuştur. İşletmelere pazarlama bölümlerinin olup
olmadığı, ihracat pazar araştırması yapıp yapmadıkları, eğer ihracat
araştırması yapmışlar ise bu araştırmayı nasıl yaptıkları, ihracata
uyumun kendileri için ne kadar zor olduğu yönünde de sorular
sorulmuştur. Anketten elde edilen veriler çalışmamızın analiz
kısmında ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Araştırma Yöntemi
Araştırmamızın hedef kitlesini oluşturan KKTC’nde süt

ürünleri üretiminde bulunan işletmelere ulaşabilmek için, bu
işletmelere çiğ süt dağıtımı yapan SÜTEK’in verileri kullanılmıştır.
KKTC’nde mevcut peynir türevleri üreticilerine yönelik oluşturulacak
model çerçevesinde, günde 3 ton ve fazla çiğ süt işleyen üreticiler
araştırma kapsamına alınmıştır. 2003 yılı SÜTEK verilerine göre,
KKTC’de günde 3 ton ve fazla çiğ süt işleyen 25 işletme mevcuttur.
Mevcut 25 işletmeden 19 işletmeye ulaşılmış ve oluşturulan anketteki
soruları yüz yüze cevaplanması istenmiştir. Ulaşılan 19 işletmeden 4
işletme anketimize katılmayı reddetmiş, 2 işletme ise anketin
bırakılmasını ve dolduracaklarını belirtmişlerdir. Ancak, bu
anketlerden elde edilen cevaplar analiz için yeterli olmadığından
değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısı ile araştırmamızın örneğini 13
işletme oluşturmuştur. Diğer bir deyişle, araştırma örneğini oluşturan
işletmeler, hedeflenen ana kitlenin %52’sini oluşturmaktadır.

Çalışmamızda toplanan verilerin analizinden önce anketimizin
güvenilirliği test edilmiştir. İşletmelerin ihracata karşı tutumlarını
ölçmeyi amaçlayan sorular arasında güvenilirlik istatistik testi
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(Cronbach alfa) hesaplanmıştır. Elde edilen cronbach alfa değeri
0.7392 olarak bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda araştırmanın
güvenilir olabilmesi için alfa değerinin en az 0.6 olması yeterli
görülmektedir (Aron 2002).  Dolayısı ile araştırmamızın güvenilir
olduğu sonucuna varılmıştır.

Araştırmamızda toplanan verilerin analizinde frekans
tablolarının yanında, önceden varsaydığımız değerin örnek
kapsamında alınan işletmeler arasında farklılık olup olmadığını test
etmek amacı ile t-testi kullanılmıştır. Örnekteki işletmeler üretim
kapasitelerine göre iki grup olarak kategorize edilmiş (düşük – yüksek
üretim kapasitesi) ve bu iki grubu birbirinden ayırt eden değişkenlerin
saptanması için ayırma (diskriminant) analizi kullanılmış, ancak elde
edilen sonuçlar örnekteki işletmeleri çalışma kapasitelerine göre
ayrıştırmamıştır. Dolayısıyla, çalışmamızda ayırma analizine yer
verilmemiştir.

Analiz
Ankette sorulan ikili (evet/hayır) türü sorulardan araştırma

örneğini oluşturan işletmeler Tablo 4’teki cevap sayı ve oranlarını
vermişlerdir.

Tablo 4’teki verilerden de görüleceği üzere ankete katılan süt
üreticilerinin %69.2’si bünyelerinde pazarlama bölümü olduklarını
belirtmelerine rağmen, yine aynı oranda işletme şimdiye kadar
herhangi bir ihracat pazar araştırması yapmadıklarını belirtmişlerdir.
İhracat pazar araştırması yapmama nedenleri olarak ise işletmeler
gerekli yöntemleri bilmediklerini ve bu tür araştırma için gerek
personel gerekse yeterli para ayıramayacaklarını belirtmişlerdir.
Örnekteki işletmelerin tümü ürün satabilecekleri olası ülkeler
hakkında bilgi elde etmek istediklerini söylemişlerdir. Bunun yanında
örnekteki işletmelerin tümü KKTC’ye uygulanan ambargoların ihracat
faaliyetlerini etkilediğini belirtmişlerdir.
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Tablo 4: İkili soruların cevap sayı ve oranları.
Evet HayırSoru

Sayı Oran
(%)

Sayı Oran
(%)

İşletmenizin Pazarlama Departmanı var mı? 9 69.2 4 30.8
Şimdiye kadar ihracat pazar araştırması yaptınız
mı?

4 30.8 9 69.2

KKTC’ye uygulanan ambargoların ihracatınızı
etkilediğini düşünüyor musunuz?

13 100 0 0.0

Elinizde bulunan pazarlar ile ilgili bilgileri
kullanarak alternatif pazar olanaklarını
düşündünüz mü?

12 92.3 1 7.7

Ürününüzü satabileceğiniz ülkeler hakkında
bilgi edinmek istiyor musunuz?

13 100.0 0 0.0

Satış raporu hazırlıyor musunuz? 12 92.3 1 7.7
INTERNET sistemine bağlı mısınız? 7 53.8 6 46.2
INTERNET sistemine bağlı olmanız ihracat
miktarınıza olumlu katkısı oldu mu?

3 23.1 4 30.8

Kaynak: Araştırma bulguları (Mayıs 2003).

Ana kütleyi oluşturan işletmelerin dış pazarda ürün
adaptasyonlarının zor olduğu varsayılmış ve bu görüşün örneğimizi
oluşturan işletmelerde de aynı olup olmadığını test etmek amacı ile
tek-örnekli t-testi yürütülmüştür. Tek-örnekli t-testi sonucunda alfa
değeri 0.000 olarak bulunmuştur. Dolayısıyle ana kütle için
varsayılan, dış pazarda ürün adaptasyonunun zor olduğu görüşü,
örneğimizdeki işletmeler için de geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.

Örnekteki işletmelerin %84.6’sı, sektördeki diğer işletmeler ile
gerek hammadde (süt) tedarik, gerekse pazarlama yönünden işbirliği
sağlayacak bir örgütlenmeye gitmenin mümkün olabildiğini
düşünmektedir. Ancak, işbirliği sağlayacak bir örgütlenmeye gitmenin
mümkün olduğunu düşünen işletmelerin %27’si böyle bir
örgütlenmenin zor olacağını belirtmişlerdir.

Örgütlenmenin mümkün olduğunu belirten işletmelerin
%83.3’ü böyle bir örgütlenmenin sektörel bazda yapılmasının daha
fazla katkı sağlayacağını belirtmişlerdir.

KKTC için oluşturulacak olası ihracat modeline yönelik
işletmelerin fikirleri beşli (Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum,
Olabilir, Katılmıyorum ve Kesinlikle Katılmıyorum) ölçek
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kullanılarak alınmıştır. Örnekteki işletmelerin oluşturulacak olası
ihracat modeline karşı fikirleri Tablo 5’de verilmiştir.

Table 5’te beşli ölçek kullanılarak elde edilen cevapların
değişkenliğini incelemek amacı ile aritmetiksel ortalama ve standard
sapmalarına bakılmıştır. Oluşturulacak modele yönelik 5 soruda
standard sapma 1.00 değerinin üzerinde çıkmış ve bu sorulara yönelik
örnekteki işletmelerin farklı görüşlere sahip olabileceği sonucuna
varılmıştır. Tablo 5’ten de görüleceği üzere olası ihracat şirketinin
ülkede tek otorite olması, toplanan süt ürünlerinin saklanması, şirketin
iç piyasaya kesinlikle satış yapmaması, şirketin kuruluş aşamasında
şirkete üye olacak üreticilerin sermayelerinin %5’ini yatırmaları ve
şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi amacı ile her yıl ihracattan elde
ettikleri gelirin %5’ini şirkete vermeleri konusunda ankete katılan
işletmelerin farklı tutumları olabileceği ortaya çıkmıştır.

Tablo 5: Olası İhracat Modeline Karşı Tutumlar.
Soru 1 2 3 4 5 CY. Ort. St.S.

Süt ürünlerinin dış piyasalara
satılması amacı ile süt
ürünlerinin (hellim, peynir vb.)
satın alınması ve bu ürünlerin
ihraç edilmesini koordine eden
ülke çapında tek otorite olması.

%7.7 %15.4 %38.5 %7.7 %30.8 -- 3.38 1.33

Toplanan süt ürünlerinin
(hellim, peynir vb.) uygun
ortamlarda saklanmasını
sağlamak.

%7.7 %30.8 %38.5 %7.7 %15.4 -- 2.92 1.19

Uzun dönem (2 veya 3 yıllık)
için pazarlama planları
geliştirmek.

-- %46.2 %53.8 -- -- -- 2.54 0.52

Hedef pazarları tesbit etmek. %30.8 %15.4 %53.8 -- -- -- 2.23 0.93
Hedef pazarlardaki müşterilerin
istek ve arzularını tesbit ederek
bu doğrultuda ürün
farklılaşması konusunda
üyelerini bilgilendirmek.

%23.1 %46.2 %30.8 -- -- -- 2.08 0.76

Uygun fiyat politikalarını
belirlemek. %30.8 %15.4 %53.8 -- -- -- 2.23 0.93

Doğrudan veya dolaylı (aracılar
ile) dağıtım kanalları
geliştirmek.

-- %69.2 %30.8 -- -- -- 2.31 0.48

Hedef pazarlardaki şirketlerin -- %38.5 %46.2 %15.4 -- -- 2.77 0.73
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talepleri doğrultusunda onların
markalarını taşıyan süt ürünleri
pazarlamak.
Üretim/ürün kalitesinin
denetlenmesi. %30.8 %53.8 %15.4 -- -- -- 1.85 0.69

Şirket tarafından İç piyasaya
kesinlikle satış yapılmaması. %15.4 %30.8 %15.4 %15.4 %23.1 -- 3.00 1.47

Üyelere hedef pazarlardaki
farklı talepler hakkında bilgi
aktarma.

%23.1 %46.2 %30.8 -- -- -- 2.08 0.76

Dünyadaki süt endüstrisi
hakkında araştırma yapıp
yenilikler hakkında üyelerine
bilgi aktarması.

%46.2 %46.2 %7.7 -- -- -- 1.62 0.65

Şirketin kuruluş aşamasında
üye olacak işletmeler üretim
kapasiteleri göz önüne alınarak,
kapasitelerinin %5’ini sermaye
olarak yatıracaktır.

-- %38.5 %30.8 %23.1 -- %7.7 3.08 1.19

Şirketin faaliyetlerini
yürütebilmesi için devletin
katkısı yanında her yıl üyelerin
ihracattan elde ettikleri net
kârın %5’ini şirkete
vereceklerdir.

-- %15.4 %46.2 %15.4 %15.4 %7.7 3.54 1.20

İhracat gelirleri ilk 5 yılda
vergiden muaf tutulması. %15.4 %69.2 %7.7 -- -- %7.7 2.23 0.24

Şirket hesapları (aylık) tüm
üyelerinin denetime açık
olması.

%15.4 %84.6 -- -- -- -- 1.85 0.38

Yıllık bilanço ve gelir tablosu
hazırlanıp üyelere ve ilgili
resmi makamlara iletilmesi.

%23.1 %69.2 %7.7 -- -- -- 1.85 0.55

Kaynak: Araştırma bulguları (Mayıs 2003).
1: Kesinlikle Katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Olabilir, 4: Katılmıyorum, 5:Kesinlikle
Katılmıyorum.
C.Y.: Cevap Yok, Ort.: Aritmetiksel Ortalama, St.S.: Standard Sapma
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Şekil 1: KKTC’deki Süt Endüstrisi için öngerilen SDTŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketi) İhracat Modeli.

                                                  S.D.T.ŞSüt
Üreticileri

SÜTEK Üye
İmalatçılar

Uzun
Vadeli
Pazarlama
Planı

Hedef Pazarları
Tesbit Etme

Hedef Pazardaki Müşteri
İhtiyaçları doğrultusunda
Ürün Farklılaştırma

Fiyat
Politikalarını

Belirleme
Dağıtım Kanallarını
Oluşturma

Sürekli Pazarlama
Araştırması Yapmak

Süt End. Gelişmeleri
Takip Etmek ve
Üyeleri Bilgilendirme

Süt Ürünleri
İhracatı
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Model Önerisi
Ankete katılan işletmelerin KKTC süt endüstrisi için

oluşturulacak olan ihracat modeline yönelik verdikleri cevaplar
doğrultusunda elde edilen sonuçlar göz önüne alınarak aşağıdaki
model önerisi ortaya çıkmıştır (bkz. Şekil 1).

Ortaya çıkan ihracat modeli, KKTC’ndeki mevcut yapı göz
önüne alınarak önerilmiştir. KKTC’nde çiğ süt toplama işlevi  sadece
SÜTEK tarafından yapılmaktadır. Bu mevcut yapıya bağlı olarak süt
üreticileri ürettikleri sütleri SÜTEK’e satmakta, SÜTEK ise aldığı çiğ
sütü süt ürünleri üreten üreticilere talepleri doğrultusunda dağıtım
yapmaktadır. SÜTEK’in en önemli iki fonksiyonu çiğ sütü toplamak
ve devlet tarafından sağlanan sübvansiye ile üreticilerin kullanımına
sunmaktır.

Ankete verilen cevaplar doğrultusunda yapılan
değerlendirmelerde süt ürünleri üreten üreticilerin ihracat yapmak
arzusunda oldukları, ihracat yapan üreticilerin ise mevcut ihracat
miktarlarını artırmak çabası içerisinde oldukları tesbit edilmiştir.

Tablo 6: Üreticilerin dışa açılma yeteneği güdüsü ve pazar
fırsatlarından haberdar olma isteği ile ilgili değerlendirmeler.

Soru Cevap
Evet Hayır

Sayı Oran
(%)

Sayı Oran
(%)

Elinizde bulunan pazarlar ile ilgili bilgileri
kullanarak alternatif pazar olanaklarını
düşündünüz mü?

12 92.3 1 7.7

Ürününüzü satabileceğiniz ülkeler hakkında
bilgi edinmek istiyor musunuz?

13 100

Dış pazarlardaki rakipleri sınai sergiler ve
fuarlar aracılığı ile izliyoruz

7 53.8 6 46.2

Dış pazarlardaki rakipleri müşteriler aracılığı
ile izliyoruz

11 84.6 2 15.4

Dış pazarlardaki rakipleri uluslararası ticaret
kuruluşları  aracılığı ile izliyoruz

1 7.7 12 92.3

Dış pazarlardaki rakipleri devlet kuruluşları
aracılığı ile izliyoruz

3 23.1 10 76.9

Dış pazarlardaki rakipleri Internet aracılığı ile
izliyoruz

1 7.7 12 92.3
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Kaynak: Araştırma bulguları (Mayıs 2003).

İhracatın gerçekleştirilebilmesi için literatürde de bahsedilen
üç koşul (Pavord ve Bogart, 1975; Reid, 1983) açısından anket
sonuçları değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler Tablo 6’da
mevcuttur. Tablo 6 incelendiği takdirde, süt ürünleri üreticilerinin dışa
açılma yeteneğine, üreticilerde dışa açılma güdüsüne ve pazar
fırsatlarından haberdar olma isteklerine sahip oldukları ortaya
çıkmaktadır.

Ayrıca, anket içerisinde rakip firmalara göre pazar gücünün ve
pazardaki konumlarının tesbiti ile ilgili sorulara verilen yanıtlar,
üreticilerin ihracat güdüsü ve pazar fırsatlarından haberdar olma
konularında çalışmalar içerisinde olduklarını ortaya koymaktadır.

Bu noktadan hareketle ankette olası dış ticaret şirketi
oluşturulması ile ilgili sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda
KKTC’deki süt endüstrisi için öngerilen SDTŞ (Sektörel Dış Ticaret
Şirketi) ihracat modeli geliştirilmiştir.

Sonuç

Çalışmamızın amacı doğrultusunda KOBİ’lere yönelik ihracat
faaliyetlerini etkileyebilecek etkenler tartışılmıştır. Daha sonra ise
özellikle süt sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik ihracat
modelleri anlatılmıştır.

Çalışmamızda süt üretimindeki KOBİ’lerin KKTC
ekonomisine katkısı tartışılmış ve ülkede mevcut pazarın küçük
olması nedeni ile bu sektördeki işletmelerin ihracat faaliyetlerinde yer
almalarının teşvik edilmesinin önemi vurgulanmıştır.

KKTC’nde süt üretiminde uygulanan teşvik sisteminin iyi
çalıştığı ve üreticilerin mevcut teşvik sisteminden memnun oldukları
ortaya çıkmıştır.

Çalışma sırasında anket düzenleme aşamasında KKTC’nde süt
üretimi ile ilgilenen kamu ve özel  kurum, kuruluş ve yetkili kişilerle
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yapılan mülâkatlardan elde edilen sonuçlar ve bu alandaki ilgili
literatür taraması sonucunda anketteki sorular çalışmamızın amacı
doğrultusunda oluşturulmuştur. Yapılan anketin değerlendirilmesi
aşamasında elde edilen bulgular neticesinde KKTC gerçekleri de göz
önüne alınarak KKTC’nde faaliyet gösteren süt ürünleri üreticilerinin
kullanımına uygun bir ihracat modeli geliştirilmiştir.

Şekil 1’den de görüleceği üzere SÜTEK, çiğ sütü, süt
üreticilerinden almakta ve bu sütü imalatcılara talepleri doğrultusunda
dağıtmaktadır. Modelimiz doğrultusunda ihracat yapmak isteyen
S.D.T.Ş. üyesi işletmeler, tek bir marka ve/veya mevcut markaları ile
ihracat şirketi aracılığı ile hedef pazarlara yönelik pazarlama
faaliyetlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bu doğrultuda S.D.T.Ş.  Şekil
1’de de ifade edilen yedi faaliyet alanı çerçevesinde üye işletmelere
hizmet vermekte ve bunun karşılığında yapılan satışlardan belli oranda
komisyon almaktadır. Bu ihracat modeli literatürde belirtilen üç
önergenin karışımı olarak KKTC süt ürünleri üreticilerinin ihracat
faaliyetlerine yönelik özgün bir ihracat modeli olarak ilgili sektöre
önerilmektedir.

KKTC KOBİ niteliğindeki süt ürünleri üreticileri ile aynı
zamanda gelişmekte olan bir ada ülkesi olması ve bunlara ek,
muhtemel bir Avrupa Birliği üyesi ülke konumunda olması göz önüne
alındığı takdirde ortaya çıkan modelin literatür açısından önemli
katkıları olacağı düşünülmektedir.
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Önemli kısmı, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek,  fiyatla
ilgili terimler olan taksit, indirim, fiyat, kampanya ,avantaj, fırsat,
ödeme ekonomi, kriz, vade, vergi gibi sözcükler sloganlar ve mesaj
cümleleri içinde sıkça tekrarlanmaktadır.

GENEL  DEĞERLENDİRME
Türkiye’de yaşanan son ekonomik krizin etki ve yansımalarını

değişik alan ve açılarda görmek mümkündür. Firmaların reklam
mesajlarına  bakarak yapılan analiz ve yorumlarda, tüketicinin alım
gücünün azalması nedeniyle reklam slogan ve mesajlarının, daha çok
fiyat kavramı üzerine odaklandığı görülmektedir. Özellikle fiyatların
düşürülmesine yönelik bilgi ve duyurular, cazibe noktası olarak
sunulmaktadır. Satış arttırıcı promosyonlar kapsamında özellikle hediye
verme ve çekilişler ilk sırada yer almaktadır.  Kalite  ve yenilik
kavramları ikinci olarak en çok üzerinde durulan konular
olmaktadır.Dağıtımla ilgili reklamlara rastlanmadığı gibi, kurumsal
reklamlar da oldukça azdır.

Araştırmanın kapsadığı dönemde, örneklem dışında bırakılmakla
birlikte özellikle perakende ve kozmetik sektörüne ait reklamların
çokluğu dikkat çekmektedir. Bu sektörlerin de krizde büyüyen alanlar
olduğu bilinmektedir.

Pazarlama stratejilerinin kamuoyuna aktarıldığı pencereler olarak
reklamların hedef kitlelere açılım biçimi ve kriz durumlarında da değişim
aracı olarak yorumlanması  ilginç sonuçlar verebilmektedir.
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MARKA YAYMA STRATEJİLERİNDE ÜRÜN
BENZERLİĞİNİN TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMESİNDEKİ

ETKİSİ VE SEÇİLEN MARKALARDA BİR UYGULAMA
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Marmara Üniversitesi                   Marmara Üniversitesi

ÖZET
          Pazarda ürün çeşidi ve ürün hattı açısından oluşan yoğunluk
rekabeti gittikçe artırmaktadır.  Ürün çeşitleri veya benzer ürünlerin
artışı fiyat, dağıtım ve tanıtım gibi pazarlama faaliyetlerini
benzeştirmektedir.  Tüketici eğilimi ve imajıyla bütünleşmiş ürün
kimliğiyle oluşan marka olgusu daha önemli olmaya başlamıştır.  Bu
koşullar altında işletmelerin pazara sunduğu ürünlere ilişkin marka
imajı ve  tüketici algısında istenen marka yayma başarısı önemli bir
pazarlama faaliyeti haline gelmiştir. Tüketicinin artan  ve değişen
ihtiyaçlarının karşılanmasında  aynı yada farklı marka  ile değişik
ürünler pazara sunulmaktadır.

         Marka yayma işlevi tüketicinin algısında benzer ürün olarak
yorumlanmasının sağlanması gerekmektedir. İşletmelerin  ürettikleri
veya dağıtımını yaptıkları ürünlerdeki marka yaymadaki başarıları
ürün veya işletme imajı benzerliğine bağlıdır. Bu kapsamda marka
yayma ile ürün benzerliği arasındaki kurulacak ilişki marka yayma
başarısını tanımlayacaktır.  Uygulama olarak yapılan çalışmada marka
yama ile  tüketici algısındaki ürün benzerliği test edilmiştir. Ayrıca üç
ayrı markadaki  yayma ve ürün benzerliği çeşitli istatistik proseslerle
ölçümlenmiştir.

ABSTRACT
          Intensive effotrs in product variability have increased
competition in market in recent years. Consumer face a wide range of
similar product and alternate choices. Increase in protuct similariyt
will cause firms to follow appropriate marketing policies with regart
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to price, distribution and promotion. What makes a produt different
from its rivals is said to be its brand management  have been studied
extensvely in the literature by both academics and praction.

          Brand  name is constituted with preferances and images of
consumers as well as product intentitiy.  Under these circumstences,
brand image perception by the consumer and brand extension efforts
for the products has gained significant importance.  Firms effort to
market various products under the samme or different brannd nammes
in order to satisfy differentiated consumer needs. The function of
brand extension plays a key role for the product similarities
pperception of consumer. The success of a firm is its brand extension
efforts with primarily depend on the extension of produt or firm image
the products have it produces or ditributes.  Within this frame work,
the relationship between brand extension and product similarty
perception with define the success of brand extension.

         The aim of this study is to analyz relationships between brand
extension and produt similarity  perception of consumer. Three
different brands are used for the statistical analysis of the relationships
between brand extension and produt similarity perception of the
consumers.

GİRİŞ
Günümüzde, sosyo ekonomik sistemdeki gelişme ile ticaretin

ve rekabetin yoğunlaşması sonucunda, şirketler kaçınılmaz olarak
ürünlerini markalayarak pazarlamak durumundadırlar. Bu nedenle
markasız ürünlerin  pazarda uzun süre rekabet  edebilme şansı ve
belirli bir pazar payına ulaşması güçleşmektedir. Marka, üründen daha
büyük bir değere ve öneme sahip olmaya başlamıştır. Ürün somut bir
anlam taşırken, marka ürünün taşıdığı bu somut anlam ile birlikte
imaj, prestij ve statü gibi soyut ve sembolik anlamları da ifade
etmektedir. Yani marka ürünü ve işletmenin somut ve soyut
değerlerini de içeren daha geniş bir yapılanmadır. Marka ile
tüketicilerin zihninde yaratılmaya çalışılan düşünce tek bir ürünle
ilgili olamayıp, o marka adı altındaki tüm ürünleri içermektedir. Bu
nedenle, o marka adını taşıyan tüm ürünler için fayda, imaj, prestij,
kalite gibi pek çok soyut ve somut anlamı içermektedir. O marka adını
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taşıyan tek bir ürünün hatta tüm ürünlerin hayatı sona erse de, marka
adının ömrü daha uzun olabilmektedir.  Ürünler  piyasadan çekilse
bile marka hayatta kalabilmekte veya belirli bir zaman sonra  pazara
yeniden girebilmektedir.

Pazarların ve rekabetin gelişmesi tüketici ihtiyaç ve
tercihlerinde de değişiklikler yaratmaktadır. İşletmelerin ayakta
kalması tüketici tercihlerine adapte olmak ve buna uygun üretim ve
pazarlama faaliyetlerinde bulunmakla mümkündür. Bu da yeni
teknolojilerin entegrasyonunu yani sürekli yenilik yapmayı gerektirir.
Bunu yapamayan şirketler rekabet avantajını kaybederek, geride
kalma veya yok olma riski taşımaktadırlar. Şirketler, tüketici ihtiyaç
ve tercihlerine uygun ürünleri mevcut marka ismi altında
pazarlayarak, yani marka yayma yolu ile yenilik yapabilmekte ve bu
şekilde tüketicilerin beklentilerine cevap verebilmekte ve markayı
daha etkin tutabilmektedirler. Marka yaymanın sağladığı pek çok
avantajı sebebiyle, günümüzde pek çok şirket ürünleri için farklı
markalar kullanmak yerine, büyük ölçüde marka yayma stratejilerinin
uygulanmasını tercih etmektedirler. Tüm ürünler için aynı marka adını
kullanma yani marka yayma stratejisi, hem şirketler hem de tüketiciler
için önemli faydalar sağlamaktadır.

Marka yayma ile o marka adı altındaki tüm ürünler üzerinde
ortak bir imaj, kalite, fayda sağlaması amaçlanmaktadır. Ancak aynı
marka adının kullanılmasının tüm tüketiciler üzerinde ve o marka adı
altındaki tüm ürünlerde aynı etkiyi bırakması gerekmeyebilir. Marka
yaymanın tüketiciler üzerinde bıraktığı etki ve tüketicilerin bunu
olumlu veya olumsuz değerlendirmeleri tüketicilerde oluşturulan
algıya bağlıdır. Tüketicilerin marka yayma ile ilgili algılarında ve
değerlendirmelerinde ise, marka yaymaya dahil ürünlerin birbiriyle
olan benzerliği ve asıl markaya olan benzerliği önemli bir etkiye
sahiptir.

Bu çalışmada, marka yayma stratejilerinde ürün benzerliğinin
tüketici değerlendirmesindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Buna göre, marka yayma yapılan tüm ürünlerin birbiriyle olan
benzerliği ile birlikte, bu ürünlerin asıl markaya olan benzerliğinin de
tüketiciler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
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MARKA YAYMA  VE YAYMADA ÜRÜN BENZERLİĞİ
Çeşitli kaynaklarda marka yayma (brand extension) benzer

biçimde tanımlanmıştır. Marka yayma stratejisi; farklı bir ürün
çeşidindeki yeni bir ürün hattına girmek için, tüketiciler tarafından
tanınan mevcut bir marka adının kullanılmasıdır. Yayma yapılan yeni
ürün hattı, asıl markaya benzer veya farklı olabilir
(Cravens,1991;s:396).

Marka yayma pazarın kabul ettiği bir markanın, firmanın diğer
ürünlerine de uygulanmasını içermektedir ki, bunu markanın veya
ürünün orijinal imajını azaltmayacak veya mevcut müşteriler üzerinde
karışıklık yaratmayacak şekilde yapacaktır. Marka yayma; iyi
tanınmış bir marka adının pazardaki farklı bir ürün grubunda yeni bir
ürünün sunulması için kullanılmasıdır
(www.kamcity.com/kamwords/worddesc.asp,  01.12.2001). Marka
yayma, mevcut bir markanın denkliğini alarak, onu yeni bir ürün veya
hizmete katmaktır (www.get.serious/busdev/branding,01.12.2001).
Marka yayma; bir ürün hattındaki marka adının alınarak, onun yeni
ürün hattında tanınma ve itibarı elde etme amacı olarak
kullanılmasıdır
(www.teachingsbussiness.com/resource_center_terminology,26.11.20
01).

Marka yayma mevcut bir markayla ilgili olan yeni bir ürün
veya hizmettir ki, farklı bir hedef bölümünü çekerek, farklı bir faydayı
sunmaktadır (www.mdgnews.com/mcalpinegroup/branding/branding-
terms,01.12.2001).

Doyle(1994)’e göre, marka yayma bir segmentten veya bir
kanaldan bir diğerine geçmek için bir marka adının başarılı bir
biçimde kullanılma aracıdır. Marka yaymaya örnek olarak Sony mobil
telefon verilebilir. Hat yaymaya örnek olarak ise Diet Cola verilebilir
(Ambler,Styles,1996:s:11).

Marka yayma yeni bir ürün veya hizmet grubuna girmek için
mevcut bir marka adının kullanılmasıyken, hat yayma aynı ürün
grubundaki yeni bir ürün veya hizmetin sunumunda mevcut marka
adının kullanılmasıdır. Hat yaymaya örnek olarak Mercedes A sınıfı
verilebilir (Temporal,2002;s:115). Ayrıca hat yayma, yeni ürünler
meydana getirmenin bir yoludur. Hat yayma, belirli bir segmenti

http://www.kamcity.com/kamwords/worddesc.asp
http://www.get.serious/busdev/branding,01.12.2001
http://www.teachingsbussiness.com/resource_center_terminology,26.11.2001
http://www.teachingsbussiness.com/resource_center_terminology,26.11.2001
http://www.mdgnews.com/mcalpinegroup/branding/branding-terms,01.12.2001
http://www.mdgnews.com/mcalpinegroup/branding/branding-terms,01.12.2001
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çekmek için kullanılabileceği gibi, markayı kullanmayan kişileri
markaya çekmek için de kullanılabilir ( Weilbacher,1995;s:34).
Mevcut markaların mevcut ürün gruplarında yeni tatlar, renkler veya
çeşitler kullanılması hat yayma stratejisidir. Tahminlere göre yeni
ürün girişlerinin %75’den fazlası hat yaymalardır
(Kirmani,Sood&Bridges,1999;s:88). Çünkü, pek çok pazarda hat
yaymaların gelişmesi rekabetçi bir gerçektir. Şirket ürün hattını
değişen pazara, rekabetçi ve aracı ticaret koşullarına sürekli olarak
adapte etmek durumundadır (Hardle,Lodish,1994;s:54).

Pek çok hat yayma için toplam satışlar, yeni ürünlerin
girişindeki başarıyı belirlemek için yeterli olmayabilir. Çünkü pek çok
hat yayma aynı ürün hattındaki mevcut ürünlerin satışının yerini
almaktadır. Bu nedenle hat yaymaların satış miktarı, ya firmanın
mevcut ürün hattının yerine geçmesinden(cannibilazation) veya rakip
ürünlerin satışlarının azalmasından meydana gelebilir (Cohen,
Eliashberg, Ho; 1997; s:121).

Bir marka yaymada firma yeni bir ürün tanıttığında mevcut bir
marka adını kullanmaktadır. Bir marka yaymayı doğuran mevcut bir
markaya da asıl marka (parent brand) denmektedir. (Keller, 1998;
s:451).

Klasik görüşe göre; reklam marka imajının değişmez
kaynağıdır Fakat gerçekte marka yaymalar esas olarak, asıl markanın
imajını değiştirmektedirler (Biel, 1994; s:58).

Yeni pazarlara girmek için, mevcut marka adlarının kullanımı,
artan tanınma temeline dayanır. Bu tanınma sayesinde bazı markaların
sadık müşterileri oluşturmaları, adını sürdürmeleri ve fiyat farkına
hükmetmeleri mümkün olmaktadır. Sonuç olarak, bunlara sahip olan
firmaların değerini arttırması mümkün olmaktadır (Reddy, Holak,
Bhat, 1994; s:243). Ancak marka adları onların yayılmasını sınırlayan
belirli niteliklere sahiptir. Yaymalar asıl marka algılarını olumsuz
biçimde de etkileyebilirler (Scheinin, Schmitt, 1994; s:1).

Marka yayma için pazarlama planı, yaymanın başarısında
önemli bir rol oynamasına rağmen, tüketicilerin yayma ürün grubu ve
asıl marka hakkında bildiklerine bağlı olarak, marka yaymayı nasıl
değerlendirdikleri yani tüketici tepkileri önemlidir. Çünkü yaymaya
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devam edilip edilmeyeceği yönünde firmanın alacağı kararda önemli
bir veri oluşturur (Keller, Aaker, 1992; s:36).

Marka yaymaları değerlendirmede, tüketiciler yaymanın
faydaları veya ürün niteliklerini anlamak için asıl marka hakkındaki
bildiklerini kullanmak zorundadırlar. Buna göre; marka yayma
değerlendirmeleri, asıl markanın tüketici algılarına (mesela algılanan
kalitesine) ve asıl markayla yayma arasındaki benzerliğe bağlı
olacaktır. (Keller, Aaker, 1992; s:35).

Bir markanın benzerliği, ona ek bir güç sağlayacaktır. Bu
güçle, benzerlik eksikliği olan bir markaya göre onun konumunu
oluşturmak ve tüketiciler için markanın anlamını tanımak daha kolay
olacaktır. Bu faktörlerin markanın başarısında katkı yaptığı düşünülür.
Bu nedenle “benzer” yayma yapan bir markanın “farklı” marka yapan
bir markaya göre, satın alma ihtimali daha yüksektir (Dawar,
Anderson, 1994; s:119).

Marka yayma yapılan ürünlerin birbiriyle benzerliği,
tüketicilerin markaya güveninde önemli bir rol oynar.Buna göre,
benzerlik arttığında tüketiciler marka yaymaya daha fazla güven
duyarlar. Bu da bir marka yaymanın başarısında çok önemli bir etkiye
sahiptir (Del Vecchio, 2000; s:465)

Yeni ürünler pazara çok yoğun pazarlama çabalarıyla sunulur.
İlgili pazarlama iletişim çabaları tekrarlayan gösteriler şeklinde
özellikle düşük benzerlikteki yaymalar için önemli olabilmektedir.
Gösteri yada sunumlar yayma ve asıl marka arasındaki daha ortak
nitelikleri yaratabilir veya tüketicilerin tanımasına yardım edebilir
(Klink, Smith, 2001; s:327).

Ayrıca marka yayma değerlendirmelerinde ürünler arasındaki
benzerlik de rol oynamaktadır. Buna göre, ürünler arasındaki
benzerlik, tüketicilerin yaymayı markaya katılan diğer ürünlere benzer
olarak algılama dereceleridir. Bu benzerlikler, tüketicilerin tatmin olan
ihtiyaçlarına, ürünlerin fiziksel özelliklerine, onları üretme
becerilerine ve içinde bulundukları koşullara bağlıdır (Smith, Park,
1992; s:299). Ayrıca, yayma değerlendirmesinde asıl marka
çağrışımlarının “çarpıcılığı” ve olumluluğu da önemlidir. Ne kadar
çok ortak nitelik paylaşılırsa, tüketiciler yayma ürünün kalitesinin, asıl
marka kalitesine muhtemelen benzer olduğunu düşüneceklerdir. Bu
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durumda asıl marka olumlu biçimde değerlendirilirse, yayma da
olumlu olarak değerlendirilecektir. Benzerlik çok büyük olmadığında,
yayma değerlendirmeleri anlaşılan inançlara bağlı olacak ve yayma
değerlendirmeleri de düşük olacaktır. Sonuç olarak, benzerlik çok
düşükse, asıl marka ve yayma arasında bir ilgi kurulamadığından,
yaymalar olumlu olarak değerlendirilmeyecektir (Keller, Aaker, 1992;
s:35).

Bir şirketin olumlu imajı ile ilgili tüketici algıları da marka
yayma değerlendirmelerini etkileyen önemli  bir faktör olabilir.
Başarılı bir marka yayma yapan şirket daha güvenilir ve uzman
gözükecektir. Tüketiciler yeni ürünleri denemediyseler bile, o
ürünlerin mantıken kaliteli olduğu sonucunu çıkarabilirler. Marka
yayma yapan bir şirketin ürünlerini  tüketiciler daha az riskli görürler.
Çünkü ürünleri pazarda kabul gören böyle bir şirketin kusurlu bir ürün
sunmasını mümkün görmezler (Keller, Aaker, 1992; s:37). Yayma
stratejileri  firmalar için de riskler yaratabilir. Özellikle markanın
imajıyla “farklı” olan yaymalar veya diğer şekillerde tüketici
beklentilerini karşılamada başarısız olan yaymalar durumunda, yayma
marka adının tüketicilere ifade ettiği anlamın zayıflaması riskini taşır.
Belirli şartlar altında, marka yaymalar bir marka adı hakkındaki
tüketicilerin hissettiklerini ve inançlarını azaltabilir (John, Loken,
Joiner, 1998; s:19).

Yeni ve mevcut ürünler arasındaki algılanan benzerlik ne kadar
büyükse, yeni ürüne pozitif veya negatif etkinin transferi  de o kadar
büyük olmaktadır (Aaker, Keller, 1990; s:29). Bir firmanın tarihi
uzmanlık alanından çok farklı olarak algılanan yaymalara, tüketiciler
şüpheli yaklaşmaktadırlar. Bu nedenle, benzerlik arttığında, satın
almayla ilgili algılanan riskin azalması beklenir. Bu da denemeyi
destekler ve tüketicinin ilave bilgi ihtiyacını azaltır (Smith, Park,
1992; s:299).

İnsanların en doğal biçimde meydana gelen grup üyelerini, o
grupların benzerlik derecesinde veya temsilinde değişme olarak
algılamaktadırlar. Mervis, Loken (1981), Barsalou (1985)’e göre, bir
grubu en çok temsil eden üyeden gruba en az benzeyen üyeyi içeren
grup temsiline  “dereceli yapı” denilmektedir.. Marka yayma
kavramında, dereceli yapı şunu ima etmektedir: bir marka grubundaki
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bazı ürünler, o marka grubunu diğer ürünlerden daha fazla temsil
etmektedirler (Boush, Loken, 1991; s:17).

Boush ve Loken (1991)’e göre; asıl marka ile ilgili olan “etki”
yaymaya transfer edilir ve iki ürün arasındaki “benzerlik” yüksek
olduğunda, bu transfer daha doğrudan meydana gelir. Bazı durumlarda
farklı nesneler, aynı grubun üyeleri olarak sınıflandırılabilir. Örneğin
süt, ıspanak,sardalye yüksek kalsiyum kavramı ile birleştirilir. Bu
nedenle bazı durumlarda ürünler arasındaki benzerlik
değerlendirmelerinde ürünlerin niteliği çok büyük bir öneme sahip
olmayabilir. Tüketiciler ürün yerine “fayda” ararlar. Buna göre, bir
marka da faydalarına göre tanımlanabilir ve asıl marka ve yayma ürün
arasındaki benzerliğin belirli bir ürün grubu ile sınırlı olması
gerekmez. Markanın grup menşesi ne olursa olsun, yayma grubundaki
ürünün ortak faydaları sunduğu algılanırsa, diğer bir gruba “benzer”
olarak algılanabilmektedir (Broniarczyk, Alba, 1994; s:215).

Tutarlı biçimde iyi saç kurutma makinesi, garaj kapısı ve
bisiklet sunan bir şirketi düşünelim. Bu durumdaki bir şirket
tüketicilere şu mesajı vermektedir ki, “onlar her ne yaparsa yapsın iyi
yaparlar”. Buna karşılık, muhtemelen tüketiciler böyle bir şirketi yeni
pazarlara girmek için gerekli kapasiteye sahip olarak algılarlar. Bu
durumda, yayma ve markayla ilgili diğer ürünler arasındaki
benzerliğin derecesi ne olursa olsun, marka çağrışımlarını yaymaya
genelleştirmede tüketicilerin güven duyması beklenir (Dacin, Smith,
1994; s:234).

Asıl marka ve yayma ürün grupları arasındaki benzerliğin üç
boyutu bulunmaktadır:

İlk benzerlik ölçüsü; “Tamamlayıcılık”dır. Bu ifade
tüketicilerin iki ürün sınıfını ne kadar tamamlayıcı gördüklerini ifade
eder. Her iki üründe belirli ihtiyaçları karşılamak için birlikte
tüketilirse, ürünler “Tamamlayıcı” olarak düşünülür. İkinci benzerlik
ölçüsü; “İkame”dir ki tüketicilerin iki ürün grubunu ne kadar ikame
gördüklerini ifade etmektedir. İkame ürünlerde bir ürün diğerinin
yerini alır ve aynı ihtiyacı giderir. Bu nedenle ikame ürünler ortak bir
uygulama ve kullanım kavramını kullanma eğilimindedirler. Diğer
benzerlik ölçüsü de “Transfer” dir ki bu da ürünlerin kullanımı değil,
üretimi ile olan ilişkiyi tüketicilerin nasıl gördüğüdür. Spesifik
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olarak,transfer, ilk ürün grubundaki bir ürünü yapan herhangi bir
firmanın sonraki ürün grubundaki bir ürünü yapabilmesi için algılanan
becerisidir. Firmanın böyle bir beceriye sahip olmadığı düşünülürse,
orijinal ürün grubundaki marka hakkındaki inançlar veya markanın
algılanan kalitesi yaymaya transfer edilmeyebilir. Gerçekte firma
sahip olduğu uzmanlık alanının ötesine yayılmış görülürse, şüphecilik
veya komiklik gibi negatif tepkiler olabilir ve bu negatif çağrışımlara
neden olabilir.

Ayrıca tüketiciler, iyi bir itibara sahip ve kaliteli olarak
gördükleri bir markanın, yapması kolay ya da önemsiz gördükleri bir
ürün grubuna yayılması halinde asıl marka ve yayma ürünü benzer
olarak algılamayabilmekte yani kaliteli bir marka adının önemsiz bir
grubuna yayılmasını “farklı” görebilmekte ve bu yaymayı
reddedebilmektedirler.  Asıl marka ve yayma ürünün birbirine çok
benzer olması halinde, asıl markanın sahip olduğu kalite imajı yayma
ürün doğrudan aktarılmaktadır. Bu benzerlik söz konusu olduğunda,
tüketiciler asıl marka ve yaymanın kalitesinin de benzer olduğunu
düşüneceklerdir.Aşırı yayılan markalar aynı şekilde zarar görebilirler
(Kapferer, Noel, 1992; s:124).

TÜRKİYE’DE ÜÇ AYRI MARKANIN TÜKETİCİ ALGISI
AÇISINDAN MARKA YAYMADA  BAŞARILARINI TEST
EDEN BİR PİLOT ATAŞTIRMA.

Konuya ilişkin daha önce yapılan çalışmaların eksikliği ve
konunun değişkenlerinin saptanmasındaki güçlükler, yapılan
araştırmanın bir pilot çalışma şeklinde sürdürülmesini zorunlu
kılmıştır. Alının sonuçlar ve testlerin ortaya çıkardığı neticeler yöntem
ve modelin ölçümleme yeteneğini doğrulamıştır. Araştırmanın temel
amacı, marka yayma yapılan ürünlerin birbirlerine ve asıl markaya
olan benzerliğinin, tüketici değerlendirmeleri üzerindeki etkisinin
belirlenmesidir. Bunun yanında, araştırmada markaya ilişkin yayma
yapılan ürünlerin birbirine benzer olarak değerlendirilen özellikleri de
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu nedenle marka yayma yapan üç
örnek marka seçilmiş ve bu markaların, yayma yapılan ürünlerin
tüketiciler tarafından benzer olarak görülüp görülmediği ve bu
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benzerliğin, asıl marka ve yayma ürünler için tüketicilerin
değerlendirmelerini nasıl etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bunun için iki tane hipotezin doğruluğu test edilecektir. Bu hipotezler
şunlardır:

H1 : Asıl marka hakkındaki olumlu görüş ve yayma
ürünlerin benzerlik değerlendirmesi  arasında ilişki
vardır.

H2 : Yayma ürünler arasındaki benzerlik ile yayma
değerlendirmeleri arasında ilişki vardır.

Çalışmanın uygulaması için temel tüketim sektörleri olarak
görülen giyim, kozmetik ve gıda sektörlerinden olmak üzere üç farklı
sektörden üç marka seçilmiştir. Markaların bu sektörlerden
seçilmesinin sebebi, özellikle örnek kütle olarak seçilen üniversite
öğrencisi gençlerin temel ihtiyaçları arasında olmalarındandır. Bu
sektörler içinden giyim için Lacoste, kozmetik için Nivea, gıda için
Ülker markaları seçilmiştir. Bu markaların seçilme nedenleri ise,
Lacoste ve Nivea’nın uluslararası boyutta tanınması ve Ülker
markasının ise gıda sektörü içinde Türkiye’de “en çok tanınan
marka”olmalarıdır. Ayrıca marka yaymayı çok fazla kullanmaları ve
bulundukları sektörler içinde nispeten farklı yaymalar yapmaları da bu
üç markanın seçiminde göz önünde bulundurulmuştur. Her üç
markanın da birbirine yakın sayıda marka yayma yapmaları da
markaların seçiminde dikkate alınmıştır.

Günümüzde rekabetin tüketici odaklı hale gelmesi sebebiyle,
tüketicilerin tercihleri doğrultusunda şirketlerin yenilik yapmaları ve
kaliteli ürünler sunmaları gerekmekte ve bunun için de ürünlerin
markalı olarak sunulması büyük önem taşımaktadır. Marka yayma
yolu ile yeni ürünlere mevcut marka adının konulması günümüzde
yaygın olarak kullanılan bir stratejidir. Tüketicilerin marka yayma
değerlendirmelerinde, mevcut marka adının tüketicilerin gözündeki
önemi ve taşıdığı olumlu imajı ile yayma yapılan ürünlerin asıl
markaya ve o marka adı altındaki mevcut diğer ürünlerle olan
benzerliği de büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla yayma yapılan
ürünlerin birbiriyle ve asıl markayla olan benzerliği, tüketicilerin
marka yayma değerlendirmelerine etki etmekte ve bu da şirketlerin
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marka yayma stratejilerinin belirlenmesinde ve devamında rol
oynamaktadır.

Sonuç olarak, uygulamaya yönelik bir araştırmayı da içeren bu
çalışma, hem marka yayma yapan firmalar için rehber olması, hem de
marka yayma yapılan ürünlerin benzerliğinin tüketici
değerlendirmelerindeki etkisinin bilimsel olarak ortaya konulması
açısından öneme sahiptir. Ayrıca bu çalışma marka yayma ile ilgili
sonraki araştırmacılar için öncü olarak konuya dikkat çekmek, marka
yayma konusunu tartışmaya açmak ve daha farklı perspektiflerden de
incelenmesine rehber olmak amacıyla da önem taşımaktadır.

Araştırmada alan olarak giyim, gıda,kozmetik sektörü
seçilmiştir. Bu sektörlerin her biri için bir marka seçilerek de diğer
markalarda bir sınırlandırma yapılmıştır. Seçilen markaların tüm ürün
karması çok fazla olması sebebiyle, sınırlandırmaya gidilmiş ve
hepsine yer verilmeyerek, markalar ürün hatları bazında ele alınmıştır.
Buna bağlı olarak, bu araştırmada, tüm hat yaymaların çok fazla
olması sebebiyle sınırlandırmaya gidilmiş ve farklı ürün hatlarının söz
konusu olduğu marka yayma konusu incelenmiştir. Araştırma
sorularını cevaplandıranlardan, Marmara Üniversitesi İ.İBF son sınıf
ve yüksek lisans öğrencileri dışındakiler için sınırlandırmaya
gidilmiştir. Cinsiyet konusunda bir ayrım yapılmış, bunun dışında
gelir düzeyi ve diğer kişisel özelliklerde herhangi bir ayrım
yapılmamıştır.

Çalışmanın teori bölümünde bahsedilen marka yayma
stratejilerinde, ürün benzerliğinin tüketicilerin değerlendirmeleri
üzerinde etkisinin olup olmadığının araştırılması sebebiyle
araştırmanın türü keşifsel araştırma olarak belirlenmiştir.Çalışmada
yararlanılacak araştırmanın esasını keşifsel araştırmaya uygun olan
saha çalışması oluşturmaktadır.

Araştırmanın kapsamına alınan ana kütle, üniversitelerin
işletme son sınıf öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinin
oluşturduğu tüketici grubudur. Marmara Üniversitesi İ.İB.F. işletme
son sınıf öğrencileri 175 tanesi rasgele seçilerek, araştırmanın örnek
kütlesini oluşturmuştur. Ancak anketlerin 45 tanesi geçersiz sayılmış
ve net 130 kişi üzerinden araştırma yapılmıştır. Araştırmanın Marmara
Üniversitesi İşletme bölümünde yapılması, İ.İB.F işletme son sınıf
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öğrencileri ulaşmadaki kolaylık sebebiyle örnek kütle olarak
seçilmiştir. Bu arada algılama ve ayırt etme konusundaki eğitim
düzeyleri ve mesleki birikimlerinin uygunluğu da  örnek kütle
seçimimizde etkili olmuştur.

Çalışma öncelikle bir pilot çalışma olarak düşünülmüş ve bu
doğrultuda planlanmıştır. Zamanın kısıtlı olması ve birinci kaynaklara
ulaşarak araştırma sorularının kısa sürede doğrudan doğruya
cevaplanmasını sağlamak amacıyla araştırmanın veri toplama yöntemi
olarak, sınıflarda yüz yüze  anket ile verilerinin toplanmasının daha
sağlıklı ve uygun olacağı düşünülerek yüz yüze anket yöntemi
kullanılmıştır. Anket soruları Marmara Üniversitesi İ.İB.F’ de bulunan
son sınıf öğrencileri ile aynı bölümün yüksek lisan sınıfındaki
öğrencilerine yöneltilmiştir.  Öğrencilerin işletme lisans eğitimi almış
olması da  anket uygulamasında yarar sağlamıştır.

Çalışmanın araştırma sorularını oluşturan anket, tek bir form
olarak hazırlanmıştır. Buna göre, marka adları ve her markayı
oluşturan ürünlerin isimleri değiştirilerek, üç marka için aynı sorular
sorulmuştur.  Her bir marka için 7 tane olmak üzere, 3 marka için
toplam 21 soru sorulmuştur. Ayrıca, 1 soru da cevaplandırıcının
cinsiyetini belirlemek amacıyla sorulmuştur. Anket sorularının, anketi
cevaplamaya katılan kişilerin anlayacağı biçimde kısa ve açık olarak
hazırlanmasına çalışılmıştır. Her marka için 6 tane olmak üzere,
anketteki toplam 18 soru için teknik bakımdan 5’li likert ölçeğinden
yararlanılmıştır. Bunun nedeni, anketi cevaplayanların soruları doğru
ve sağlıklı biçimde anlayarak, kolay ve eksiksiz biçimde
işaretlemelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca her marka için 1 tane olmak
üzere, ankette toplam 3 soru da sıralama (ordinal) türü sorulardan
oluşmaktadır. Bunun sebebi ise, her markaya ait 9 ürünün en çarpıcı
ve olumlu imaja sahip olandan en az olumlu ve çarpıcı olana doğru
sıralanmasının sağlanması amacıyladır. Bu kapsamda hazırlanan anket
beş öğrencide  ön test amacıyla uygulanmış ve kayda değer bir
değişikliğe veya düzeltmeye ihtiyaç kalmamıştır.

Anket formundaki sorular, tüketicilerin marka yayma
değerlendirmelerinde, ürün benzerliğinin etkilerini ortaya koyacak
şekilde hazırlanmış ve marka yayması yapılan ürünlerin birbirine olan
benzerliğinin ve ürünlerin asıl markaya olan benzerliğinin etkisinin
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değerlendirilmesi amacıyla  sorulmuştur. Anket soruları, iki hipotezin
doğruluğu test edilecek şekilde hazırlanmıştır.

Anket formunun ankete katılanlar tarafından yanıtlanmasından
sonra, toplanan formların değerlendirilmesine geçilmiştir. Buna göre
alınan cevaplara göre anket sorularında değişiklik kabul edilecek
nitelikte  yeni düzenlemelere ihtiyaç kalmamıştır. Geçerli sayılan
anket cevaplarının güvenilirlik analizi yapılarak, frekansları alınmış ve
hipotez testlerinden H1 hipotezi için Eşlenik T Testi, H2 hipotezi için
Pearson ve Spearman Korelasyon Testleri uygulanmıştır.

ARAŞTIRMA BULGULARI
Araştırma bulgularının değerlendirilmesinde hipotez

testlerinden parametrik ve parametrik olmayan testlerden
yararlanılmıştır. Ankette beşli likert ölçeğinin kullanıldığı sorularda
parametrik Eşlenik T Testinden yararlanılmıştır. Likert ve sıralama
sorularının birlikte incelendiği sorularda ise hem parametrik Pearson
hem de parametrik olmayan Spearman korelasyon testleri
uygulanmıştır.

Araştırma bulguları olarak, anketteki tüm sorular için frekans
dağılımları elde edilmiştir. Ayrıca, asıl marka ve yayma ürünler
arasındaki ilişkiyi ve yayma ürünlerin birbiriyle olan ilişkisini ölçmek
için, her bir markaya ait 9 ürün için olmak üzere toplam 27 ürün için
hipotez testleri yapılmış ve sonuçları elde edilmiştir. Ancak bu
bulguların oldukça uzun olması sebebiyle, bu araştırmada tümü
verilmeyerek, özet yapılacaktır. Ayrıca ürünlerin çeşitli özelliklere
göre benzerliğini belirlemek amacıyla sorulan soruyla  ilgili frekans
dağılımında da  özetlemeye gidilecek ve her bir marka için elde edilen
15 tane benzerlik özelliğine ait frekans dağılımının sadece ilk 5 sırada
görülen benzerlik özellikleri ile ilgili frekans dağılımlarına yer
verilecektir.  Hipotez testlerinin sonuçları da oldukça uzun  olması
sebebiyle, araştırmadaki bulgular özetlenerek, her markaya ait 9
ürünün 3’üne yer verilecektir. Bu ürünlerin özetlenmesinde genellikle
en olumlu, ortada ve en olumsuz görülenler arasından seçilmesine
çalışılmıştır. Ayrıca, ürünlerin çeşitli özelliklere göre benzerlik
değerlemesi ile ilgili sonuçlarda da özetlemeye gidilerek, 15 tane
özellikten herhangi 3’üne yer verilmiştir.
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Araştırmanın geçerliliği açısından, araştırma süresinin kısa
tutulmasına çalışılmıştır. Ayrıca araştırma yönteminin araştırılan
konuya uygunluğu ile araştırmanın geçerliliğinin sağlanmasına
çalışılmıştır.

Ayrıca, araştırmanın güvenilirliğini yani bütün soruların
birbiriyle tutarlılığını ölçmek için güvenilirlik analizi yapılmıştır.
Çalışmada sorular için yukarıda sayılan güvenilirlik testlerinden
bazıları uygulanmıştır. Şu sonuçlar elde edilmiştir: Cronbach
Alfa=0.8196; İkiye Bölme=0.9049-0.9501 Guttman = 0.8124-0.9307
ve Paralel=0.8474 testleri yapılmıştır. Alfa katsayılarının, testlerin
tümünde 0.80’in üzerinde çıkması, araştırmanın güvenilirliğinin
yüksek olduğunu kanıtlamaktadır.

Demografik Özellik

Ankette demografik özellik olarak sadece cinsiyet belirtilmesi
istenmiştir. Buna göre anketi cevaplayanların %54.6’sı (71 kişi) erkek
ve %45.4’ü (59 kişi) bayandır.

Markalarla İlgili Olumlu Fikir

Ankete katılanların araştırılan markalar hakkında olumlu bir
fikre sahip olup olmadıklarını belirlemek  amacıyla sorular
sorulmuştur. Bu sonuçlar tablo 1’de görülmektedir.

Tablo  l : Olumlu fikir verenler
Marka Adı Olumlu Fikre Sahip Olanların Oranı (%)

Lacoste 82.2
Nivea 86.1
Ülker 77.7

Markaların Ürünlerinin Çarpıcı ve Olumlu İmaja Sahip
Olmaları   

Lacoste, Nivea ve Ülker markalarına ait ürünleri çarpıcı ve
olumlu bir imaja sahip olmalarına göre 1-9 arası (en olumlu ve çarpıcı
olana 1 ve en az çarpıcı ve en olumsuz olana 9 verecek şekilde)
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sıralandırmaları istenmiştir. Markaların ürünlerinden en çarpıcı ve
olumlu imaja sahip olanlarla ilgili  anket sonuçları Tablo 2
görülmektedir.

Tablo  2 : Olumlu İmaj  Oranı
Markalar/Ürünler

Lacoste Ürünleri % Nivea Ürünleri % Ülker Ürünleri %
Giyim 91.6 Krem ürünleri 48.0 Çikolata 44.4
Çanta 8.1 Yüz bakımı 15.3 Bisküvi 38.1
Saat 6.6 Bebek bakımı 14.4 Krema 7.9
Parfüm 1.7 Güneş bakımı 6.4 Çikolata kaplı ürünler 3.2
Ayakkabı 1.6 Erkek bakımı 6.4 Yağ 3.2
Ev tekstili .8 Deodorantalar 4.8 Şekerleme 0.8

Markaların Ürünlerinin Birbiriyle Olan Benzerliği

Lacoste, Nivea ve Ülker markalarına ait ürünlerin birbiriyle
olan benzerliğine göre, “çok benzer”, “az benzer”, “fikrim yok”,
“farklı” ve “çok farklı” seçeneklerinden birinin işaretlenmesi
istenmişti. Bu soruları işaretleyenlerin verdikleri cevapların
değerlendirilmesinde “çok benzer” ve “az benzer” seçeneğini
işaretleyenlerin toplamı “benzer” olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar
Tablo 3’de görülmektedir.

Tablo 3  :  Ürün Benzerliği
Markalar/Ürünler

Lacoste Ürünleri % Nivea Ürünleri % Ülker Ürünleri %
Giyim 58.5 Deodorantlar 52.4 Süt 65.9
Gözlük 50.4 Güneş bakımı 50.8 Kek 57.7
Ayakkabı 49.3 Krem ürünleri 42.7 Yağ 53.5
Kemer 48.8 Bebek bakımı 427.7 Çikolata 50
Çanta 42.4 Duş şampuanları 40.6 Bisküvi 45.7
Saat 40.6 Erkek bakımı 37.5 Krema 43
Parfüm 29.3 Makyaj ürünleri 36.5 İçecek 42.3
İç çamaşırı 22.4 Yüz bakımı 35.7 Çikolata kaplı ürünler 40.9
Ev tekstili 18 Saç bakımı 30.7 Şekerleme 39.5
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Markalara Ait Ürünlerin Çeşitli Özelliklere Göre
Birbiriyle Olan Benzerliği

Ankette üç markaya ait ürünlerin her birini birbiriyle olan
benzerliğini, çeşitli özelliklere göre değerlendirmeleri istenmiştir.
Buna göre, ilgili marka adını taşıyan ürünlerin fiyatına, bileşimindeki
parçalara, kalitesine, prestijine, niteliklerine, fonksiyonlarına,
kullanım koşullarına, faydalarına, üretim sürecine, kullanılan
teknolojiye, sunulan hizmete, rengine, ambalaja, ürünlerin
büyüklüğüne, dizayna ve diğer özelliklere göre ürünlerin benzerliğini
değerlendirerek, “çok benzer, az benzer, fikrim yok, farklı ve çok
farklı”  seçeneklerinden birini işaretlemesi istenmiştir. Anketteki bu
soruları işaretleyenlerin verdikleri cevapların değerlendirilmesinde
çok benzer ve az benzer bulanların toplamı “benzer” olarak
değerlendirilmiştir. Sonuçlar Tablo 4’de görülmektedir.

Tablo  4  :  Özellik Benzerliği
Markalar/Ürünler

Lacoste Ürünlerinin
Özellikleri

% Nivea Ürünlerinin
Özellikleri

% Ülker Ürünlerinin
Özellikleri

%

Fiyat 73.6 Kalite 71.3 Fiyat 80
Kalite 73 Fiyat 71.1 Kalite 71.6
Prestij 70 Ambalaj 65.6 Prestij 65.1
Ambalaj 63.9 Prestij 61.2 Fayda 61.5
Sunulan hizmet 63.6 Fayda 58.6 Ambalaj 61.2

Asıl Marka ve Yayma Ürünler Arasındaki İlişkiyi Ölçmek
İçin Yapılan Hipotez Testleri

Hipotezler
H0 : Asıl marka hakkındaki olumlu görüş ile yayma ürünlerin

benzerlik değerlendirmeleri arasında ilişki yoktur.

H1 : Asıl marka hakkındaki olumlu görüş ile yayma ürünlerin
benzerlik değerlendirmeleri arasında ilişki vardır.

Asıl marka hakkındaki olumlu görüş ile yayma ürünlerin benzerlik
değerlendirmesi arasındaki ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi
için Lacoste, Nivea ve Ülker Markaları Eşlenik T Testi ile test
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edilmiştir. Ankette asıl marka hakkındaki olumlu görüş seviyesini
belirlemek için sorulan soruda 5’li likert ölçeği kullanılarak. “çok
katılıyorum, katılıyorum, fikrim yok, katılmıyorum, hiç
katılmıyorum” şıklarından birinin işaretlenmesi istenmiştir. Ayrıca o
marka adını taşıyan ürünlerin her birini birbiriyle olan benzerliğine
göre ve ürünlerin birbiriyle olan benzerliğini çeşitli özelliklere göre
değerlendirmesi amacıyla sorular sorulmuş ve bu iki soruda da 5’li
likert ölçeği kullanılarak “çok benzer”, “az benzer”,”fikrim
yok”,”farklı”,”çok farklı” şıklarından birinin işaretlenmesi istenmiştir.
Özellikle karşılaştırmanın daha sağlıklı  olması için  ürün çeşitlerinde
aynı kriterler kullanılmıştır. Buna göre; fiyat,  fayda ve fonksiyonlar
açısından   ürünlerin benzerlik değerlendirmesi yapılmaktadır.
Sonuçlar Eşlenik T testi ile ve 0.05 önem derecesinde test edilmiştir.
Sonuçlar Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7’da görülmektedir.

LACOSTE

Tablo : 5

Lacoste Markası Hakkındaki Olumlu Görüş ve Ürünlerin
Benzerlik Değerlemesi ile ilgili Eşlenik T Tetsi Sonuçları

Değişkenler Korelasyon t s.d P

Lacoste markası hakkında olumlu fikir ve Lacoste
giyimin diğer lacoste ürünlere benzerliği

.117 4.093 128 .000

Lacoste markası hakkında olumlu fikir ve Lacoste
parfümün diğer lacoste ürünlere benzerliği

.082 6.558 128 .000

Lacoste markası hakkında olumlu fikir ve Lacoste
ev tekstilinin diğer lacoste ürünlere benzerliği

.049 6.833 127 .000

Bu sonuçlara göre p<0.05 değeri elde edildiğinde istatiksel
açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuş ve H1 hipotezi kabul edilmiştir.
Aynı testle Lacoste ürünlerin çeşitli özelliklere göre benzerlik
değerlendirmesi de izlenmiştir. İzlenen sonuçlarda Lacoste markası
hakkındaki olumlu görüş ile Lacoste ürünlerin fiyata(p=.256) göre
benzerliği arasında ilşki bulunmamış ve bu özellik için H1 red
edilmiştir. Ancak, fonksiyon(p=.000) ve faydaya(p=.041) göre ise
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anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu özellikler için p>0.05 olduğundan
H1 kabul edilmiştir.

 NIVEA

Tablo : 6
Nivea Markası Hakkındaki Olumlu Görüş İle Nivea Ürünlerin

Benzerlik Değerlemesi ile ilgili Eşlenik T Testi Sonuçları
Değişkenler Korelasyon t s.d P

Nivea markası hakkında olumlu fikir ve Nivea erkek
bakım ürünlerinin  diğer Nivea ürünlere benzerliği

-.042 6.316 127 .000

Nivea markası hakkında olumlu fikir ve Nivea
kremin diğer Nivea ürünlere benzerliği

-.218 6.188 128 .000

Nivea markası hakkında olumlu fikir ve Nivea saç
bakım ürünlerinin diğer Nivea ürünlere benzerliği

.058 8.016 126 .000

Bu sonuçlara göre; 0.05 önem derecesinde P<0.05 değeri elde
edildiğinden istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğundan H1
hipotezi kabul edilmiştir.

Ayrıca Nivea markası ile ilgili ürünlerin çeşitli özelliklere göre
birbiriyle olan benzerliği ile Nivea markası hakkındaki olumlu fikir
arasındaki ilişki eşlenik t testi ile test edilmiştir. Bu sonuçlara göre,
Nivea markası hakkındaki olumlu görüş ile Nivea ürünlerin fiyatına
göre birbirine benzerliği arasında anlamlı bir ilişki yoktur(p=.412). Bu
özellik için H1 Hipotezi reddedilmiştir. Ancak Nivea markası
hakkındaki olumlu görüş ile Nivea ürünlerin fonksiyon(p=.000) ve
faydaya(p=.000) göre birbirine olan benzerliği arasında anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. P>0.05 olduğundan H1 hipotezi kabul edilmiştir.

ÜLKER
Bu sonuçlara göre; Ülker markası hakkındaki değerlendirme

ile Ülker yağın diğer Ülker ürünlere benzerliği arasında anlamlı bir
ilişki bulunamamış(p>0.05) ve yağ için H1 hipotezi reddedilmiştir.
Ancak Ülker markası ile ilgili değerlendirmeler ile Ülker içecek ve
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çikolatanın diğer Ülker ürünlere benzerliği arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuş(p<0.05) ve bu ürünler için H1 hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo : 7
Ülker Markası Hakkındaki Olumlu Görüş İle Ülker Ürünlerin

Benzerlik Değerlemesi ile ilgili Eşlenik T Tetsi Sonuçları
Değişkenler Korelasyon t s.d P

Ülker markası hakkında olumlu fikir ve Ülker
yağın  diğer Ülker ürünlere benzerliği

-.096 1.703 128 .091

Ülker markası hakkında olumlu fikir ve Ülker
çikolatanın diğer Ülker ürünlere benzerliği

-.254 4.118 129 .000

Ülker markası hakkında olumlu fikir ve Ülker
içeceğin diğer Ülker ürünlere benzerliği

-.005 4.152 129 .000

Ülker ürünlerin seçilen çeşitli özelliklere göre birbiriyle olan
benzerliği ile Ülker markası hakkındaki olumlu fikir arasındaki ilişki
eşlenik T testi ile test edilmiştir.  Buna göre, Ülker ürünlerin
fiyata(p=.133) göre birbirine benzerliği ile Ülker markası hakkındaki
görüş arasında anlamlı bir ilişki olmadığından (yani p>0.05
olduğundan), bu özellik için H1 hipotezi reddedilmiştir. Ancak Ülker
ürünlerin fonksiyon(p=.005) ve faydaya(p=.024) göre birbirine
benzerliği ile Ülker markası hakkındaki görüş arasında anlamlı bir
ilişki bulunduğundan (p<0.05), bu özellikler için H1 hipotezi kabul
edilmiştir.

Yayma Ürünler Arasındaki Benzerlik İle Yayma
Değerlendirmeleri Arasındaki İlişkiyi Ölçmek İçin Yapılan
Hipotez Testleri

Hipotezler
H0: Yayma ürünler arasındaki benzerlik düzeyiyle, yayma

değerlendirmeleri arasında bir ilişki yoktur.

H1: Yayma ürünler arasındaki benzerlik düzeyiyle, yayma
değerlendirmeleri arasında bir ilişki vardır.

Yayma ürünlerin birbiriyle olan benzerliği ile ürünler
hakkındaki değerlendirme  arasında bir ilişkinin olup olmadığının
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belirlenmesi amacıyla Lacoste, Nivea ve Ülker markaları parametrik
Pearson ve parametrik olmayan Spearman korelasyon testleri ile test
edilmiştir. Ankette en çarpıcı ve olumlu imaja sahip olan ürünlerin 1-9
arası(en çarpıcı ve olumlu olana 1 ve en az çarpıcı ve olumlu olana 9
verecek şekilde) sıralandırması istenmiştir. Ayrıca, o marka adını
taşıyan ürünlerin her birini birbiriyle olan benzerliğine göre ve
ürünlerin birbiriyle olan benzerliğini çeşitli özelliklere göre
değerlendirmesi amacıyla sorular sorulmuş ve bu iki soruda da 5’li
likert ölçeği kullanılarak, “çok benzer”, “az benzer”, “fikrim yok”,
“farklı” ve “çok farklı” şıklarından birinin işaretlenmesi istenmiştir.
Sonuçlara aşağıda yer verilmiştir.

LACOSTE

Tablo : 8
Lacoste Ürünler Arasındaki Benzerlik İle Ürünlerin

Olumlu Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki İle İlgili parametrik
Pearson Korelasyon Testi sonuçları

Değişkenler Korelasyon s.d P
Lacoste iç çamaşırının diğer Lacoste ürünlere benzerliği
ile Lacoste giyimin çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

-.232 125 .009

Lacoste giyimin diğer Lacoste ürünlere benzerliği ile
Lacoste parfümün çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

-.195 120 .032

Lacoste ev tekstilinin diğer Lacoste ürünlere benzerliği ile
Lacoste ev tekstilinin çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

-.297 120 .001

Buna göre; 0.05 anlam seviyesinde p<0.05 değeri elde
edildiğinden H1 hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo : 9
Lacoste Ürünler Arasındaki Benzerlik İle Ürünlerin

Olumlu Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki İle İlgili Parametrik
Olmayan Spearman Korelasyon Testi Sonuçları

Değişkenler Korelasyon s.d P
Lacoste parfümün diğer Lacoste ürünlere benzerliği ile
Lacoste parfümün çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

.218 120 .017

Lacoste iç çamaşırının Lacoste ürünlere benzerliği ile
Lacoste parfümün çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

.209 120 .022

Lacoste ev tekstilinin diğer Lacoste ürünlere benzerliği ile
Lacoste ev tekstilinin çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

-.230 120 .011
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Buna göre ; 0.05 anlam seviyesinde p<0.05 değeri elde
edildiğinden H1 hipotezi kabul edilmiştir.

Aynı şekilde çeşitli özelliklere göre Lacoste ürünler arasındaki
benzerlik ile ürünlerin olumlu değerlendirmeleri arasındaki ilişki ile
ilgili parametrik pearson ve spearman korelasyon testleri yapılmıştır.
Pearson testinde; Lacoste ürünlerin sunulan hizmete(p=.012) göre
birbiriyle olan benzerliği ile Lacoste giyimin çarpıcı  ve olumlu imajı
arasında; Ürünlerin niteliğe(p=.016) göre birbiriyle benzerliği  ile
Lacoste parfümün çarpıcı ve olumlu imajı arasında ve kullanım
koşullarına göre ürünlerin benzerliği ile Lacoste ev tekstilinin çarpıcı
ve olumlu imajı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığundan (yani
p>0.005 olduğundan) H1 hipotezi kabul edilmiştir. Ayrıca, aynı
araştırma Spearman Korelasyon testi ile de yapılmıştır. Buna göre,
ürünlerin kullanım koşullarına(p=0.27) göre benzerliği ile Lacoste
çantanın çarpıcı ve olumlu imajı  arasında, niteliğe(p=.015) göre
benzerliği ile parfümün olumlu görülmesi arasında ve çarpıcı  imajı
arasındaki, kullanım koşullarına(p=.042) göre benzerlik ile ev
tekstilinin çarpıcı ve olumlu imajı arasında anlamlı bir ilişki
bulunduğundan(p<0.05) H1 hipotezi kabul edilmiştir.

NİVEA

Tablo : 10
Nivea Ürünler Arasındaki Benzerlik İle Ürünlerin Olumlu

Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki İle İlgili Pearson Korelasyon
Testi

Değişkenler Korelasyon s.d P
Nivea makyaj ürünlerinin diğer Nivea ürünlere benzerliği ile
Nivea deodorantın çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

-.183 123 .043

Nivea saç bakım ürünlerinin ürünlerinin diğer Nivea ürünlere
benzerliği ile Nivea deodorantın çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

-.183 121 .044

Nivea yüz bakım ürünlerinin diğer Nivea ürünlere benzerliği ile
Nivea kremin çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

.213 124 .017

Buna göre;0.05 anlam seviyesinde anlamlı bir fark bulunmuş
(p<0.05) ve H1 hipotezi kabul edilmiştir.
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Tablo : 11
Nivea Ürünler Arasındaki Benzerlik İle Ürünlerin Olumlu

Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki İle İlgili Spearman
Korelasyon Testi

Değişkenler Korelasyon s.d P
Nivea bebek bakım ürünlerinin diğer Nivea ürünlere benzerliği ile
Nivea saç bakım ürünlerinin çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

.185 123 .041

Nivea yüz bakım ürünlerinin ürünlerinin diğer Nivea ürünlere
benzerliği ile Nivea kremin çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

.196 124 .029

Nivea makyaj ürünlerinin diğer Nivea ürünlere benzerliği ile
Nivea deodorantın çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

-.179 123 .048

Buna göre;  0.05 anlam seviyesinde p<0.05 olduğundan H1
hipotezi kabul edilmiştir.

Çeşitli özelliklere göre Nivea Ürünler Arasındaki Benzerlik İle
Nivea Ürünlerin Olumlu Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki İle İlgili
Parametrik Pearson Korelasyon Testi ve  Parametrik Olmayan
Spearman Korelasyon testleri yapılmıştır. Pearson testine göre;
Ürünlerin bileşimindeki parçalara(p=.000) göre benzerliği Nivea
kremin çarpıcı ve olumlu imajı arasında; sunulan hizmete(p=.003)
göre benzerliği ile Nivea makyaj ürünlerinin olumlu ve çarpıcı imajı
arasında; ve ürünlerin dizayna(p=.033) göre benzerliği ile Nive bebek
bakım ürünlerinin çarpıcı ve olumlu imajı arasında anlamlı bir ilişki
bulunduğundan(p<0.05 olduğundan) olduğundan H1 hipotezi kabul
edilmiştir. Ayrıca aynı araştırma Spearman testine göre de yapılmış ve
sırasıyla p=.005, p=.004 ve p=.023 değerleri elde edildiğinden anlamlı
bir ilişki bulunmuş ve bu test ile de H1 hipotezi kabul edilmiştir.

ÜLKER

Tablo : 12
Ülker Ürünler Arasındaki Benzerlik İle Ürünlerin Olumlu

Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki İle İlgili parametrik Pearson
Korelasyon Testi sonuçları

Değişkenler Korelasyon s.d P
Ülker yağın diğer Ülker ürünlere benzerliği ile Ülker
içeceklerin çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

.205 124 .022

Ülker çikolatanın diğer Ülker ürünlere benzerliği ile Ülker
çikolatanın çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

.250 126 .005

Ülker çikolata kaplı ürünlerin diğer Ülker ürünlere benzerliği
ile Ülker çikolatanın çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

.191 123 .035
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Buna göre ;0.05 anlam seviyesinde p<0.05 olduğundan H1 hipotezi
kabul edilmiştir.

Tablo : 13
Ülker Ürünler Arasındaki Benzerlik İle Ürünlerin Olumlu

Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki İle İlgili parametrik Olmayan
Spearman Korelasyon Testi sonuçları

Değişkenler Korelasyon s.d P
Ülker çikolatanın diğer Ülker ürünlere benzerliği ile Ülker
çikolatanın çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

.248 126 .005

Ülker içeceğin diğer Ülker ürünlere benzerliği ile Ülker
bisküvinin çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

-.187 126 .036

Ülker çikolata kaplı ürünlerin diğer Ülker ürünlere benzerliği
ile Ülker çikolatanın çarpıcı ve olumlu imajının ilişkisi

.230 123 .010

Buna göre;  0.05 anlam seviyesinde p<0.05 olduğundan H1
hipotezi kabul edilmiştir.

Çeşitli özelliklere göre Ülker Ürünler Arasındaki Benzerlik İle
Ülker Ürünlerin Olumlu Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki İle İlgili
Parametrik Pearson Korelasyon Testi ve  Parametrik Olmayan
Spearman Korelasyon testleri yapılmıştır. Pearson testine göre;  Ülker
ürünlerin kalitesine göre(p=.030) birbirine benzerliği ile Ülker
çikolata kaplı ürünlerin çarpıcı ve olumlu imajı arasında; Kullanım
koşullarına göre(p=.046) birbirlerine benzerliği ile Ülker şekerlemenin
çarpıcı ve olumlu imajı arasında; ve sunulan hizmete göre(p=.016)
birbirine benzerliği ile Ülker kekin çarpıcı ve olumlu imajı arasında
anlamlı bir ilişki bulunduğundan H1 hipotezi kabul edilmiştir. Ayrıca
aynı araştırma Spearman testine göre de yapılmış ve sırasıyla p=.026,
p=.32 ve p=.014 değerleri elde edildiğinden anlamlı bir ilişki
bulunmuş ve bu test ile de H1 hipotezi kabul edilmiştir.

SONUÇ

Bir marka yaymanın tüketici değerlendirmesi, yaymanın asıl
markaya benzerliğinin ve yayma yapılan ürünler arasındaki
benzerliğin ortak bir fonksiyonudur. Bu nedenle bir marka yayma için
benzerliğin önemi bulunmaktadır.
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Çalışmada, araştırma için seçilen markaların araştırmaya
katılanlarca tanındığı ve olumlu görüşün yüksek olduğu sonucu elde
edilmiştir. Lacoste, Nivea ve Ülker markalarına ait ürünler
birbirileriyle fiyat ve kalite esasına göre benzer bulunmuştur.
Araştırma sonucunda, asıl marka hakkındaki olumlu görüş ile yayma
ürünlerin benzerlik değerlendirmeleri arasında ilişki bulunmuştur.
Ayrıca, yayma ürünler arasındaki benzerlik düzeyiyle, yayma
değerlendirmeleri arasında da bir ilişki bulunmuştur. Araştırmadaki
bir diğer sonuç ise, araştırmaya konu olan üç marka ile bu markaların
ürünleri arasında fiyat özelliğine göre benzerlik bulunmayıp,
fonksiyon ve fayda özelliklerine göre bu üç marka hakkındaki olumlu
görüş ile ürünlerin benzerlik değerlendirmesi arasında ilişki
bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca Lacoste ürünlerin sunulan
hizmete, niteliğe ve kullanım koşullarına göre benzerliği ile bu
ürünlerin olumlu değerlendirmeleri arasında bir ilişki bulunmuştur.
Nivea markası için de sunulan hizmete, bileşimdeki parçalara, dizayna
göre ürünlerin benzerliği ile bu ürünlerin olumlu görülmesi arasında
bir ilişki bulunmuştur. Ülker markasına ait ürünlerin kalite, kullanım
koşulları ve sunulan hizmete göre birbirine benzerliği ile bu ürünlerin
olumlu değerlendirmeleri arasında bir ilişki bulunmuştur.
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ÖZET
Bu çalışma, müşteri odaklı kültürel değer sistemlerinin üretim

işletmelerinin finansal performans seviyeleri üzerindeki etkilerini
araştırmaktadır.  Durumsallık yaklaşımı çerçevesinde, söz konusu
etkilerin (1) pazar dinamizminin farklı düzeylerine ve (2) ilgili
işletmelerde müşteri odaklı anlayışın öğrenme odaklı değer sistemleri
ile desteklenme derecelerine göre farklı seviyelerde ortaya çıkacağı
savları ortaya atılmakta ve test edilmektedir.   Araştırma, 17 farklı
üretim sektöründen 134 ayrı üretim firmasının 1349 çalışanını
kapsayan geniş bir örneklem ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlar
araştırma savlarını destekler nitelikte ortaya çıkmıştır.

The study investigates the effects of customer orientation on
financial performance levels of manufacturing firms.  In line with the
contingency school of theorizing, the relationship between customer
orientation and firm performance is hypothesized to be dependent
upon (1) the level of market dynamism faced by the firm and (2) the
degree to which a learning-oriented value system supports the
customer-oriented cultural values.  Tests conducted with a sample of
1349 employees from 134 different manufacturing firms in 17
disparate industries are fully in support of the hypothesized
contingency effects.

Müşteri odaklılık, müşteriye dönüklük veya müşteri yönlülük
(customer orientation) olarak adlandırılan ve tüm işletme
çalışanlarının bütün karar ve davranışlarında müşteri ihtiyaç ve
isteklerini ön planda tutmalarını sağlayacak işletme kültürünün
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oluşturulması ve uygulanması olarak tanımlanan (Deshpande, Farley
ve Webster 1993)1 pazarlama ve yönetim anlayışı, akademik ve
popüler pazarlama yazınında son on beş yıldır tartışılmakta ve
irdelenmektedir.    Müşteri odaklılık, modern pazarlama anlayışının
ortaya atılmasından bu yana, pazarlama stratejilerinin etkin ve etkili
bir şekilde geliştirilmesini ve uygulanmasını -- ve dolayısıyla genel
işletme performansını-- olumlu yönde  etkileyen önemli kültürel
faktörlerden biri olarak gösterilmiştir (Slater ve Narver 1995)2.  Bu
konuda yapılan ilk kuşak araştırmalar, müşteri odaklı işletmelerin
daha yüksek performans seviyelerine ulaşabildikleri konusunda
tartışma götürmez kanıtlar öne sürmektedirler.  Daha da önemlisi,
müşteri odaklı işletme kültürü, oluşumunun gerektirdiği uzun zaman
ve içerdiği sosyal karmaşıklık nedeniyle, rakipler tarafından taklidi
ve/veya edinilmesi en zor rekabet kaynakları arasında sayılmakta; bu
özellikleri ile sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olmanın başlıca
yolları arasında gösterilmektedir (Hurley ve Hult 1998)3.  Konuyu
inceleyen ikinci kuşak araştırmacılar ise durumsallık yaklaşımını
benimsemiş ve müşteri odaklı işletme kültürünün, (1) çevresel
belirsizliğin normal sınırların çok üstünde seyrettiği ve (2) pazarlama
karar ve uygulamalarının olası sonuçlarının öngörülmesinin nispeten
çok daha zor olduğu sektörlerde, genel işletme performansını daha
güçlü bir şekilde artıran bir rekabet avantajı kaynağı olduğunu ortaya
koymuşlardır (Homburg ve Pflesser 2000)4.

Benzer bulgular, pazarlamaya çok yakın bir alan olan yönetim
bilimlerinde, öğrenme odaklılık (learning orientation) kavramı için
ortaya atılmıştır.  Öğrenme odaklılık, işletme çalışanlarının ortak
kültürel değerleri arasında (1) bilgi edinimi, (2) bilginin örgütlenmesi

                                                          
1 Deshpande, Rohit, John U. Farley ve Frederick Webster (1993), “Corporate
Culture, Customer Orientation, and Innovativeness,” Journal of Marketing, Vol. 57,
No. 1, 23-38.
2 Slater, Stanley F. ve John  Narver (1995), “Market Orientation and the Learning
Organization,” Journal of Marketing, Vol. 59, No. 2, 63-74.
3 Hurley, Robert F. ve Tomas M. Hult (1998), “Innovation, Market Orientation, and
Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination,” Journal of
Marketing, Vol. 62, No. 2, 42-54.
4 Homburg, Christian ve Christian Pflesser (2000), “A Multiple-Layer Model of
Market Oriented Organizational Culture: Measurement Issues and Outcomes,”
Journal of Marketing Research, Vol. 37, No. 4, 449-462.
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ve geliştirilmesi ve (3) bilginin örgüt içinde yayılımı ve kullanımı
konularına atfedilen öneme işaret etmektedir (Liu, Luo ve Shi 2002)5.
Gene bu alanda yapılan pek çok araştırma, işletmelerin öğrenme
odaklılık dereceleri ile işletme performansı arasındaki durumsal
bağıntıları incelemiş ve öğrenme odaklı işletmelerin en yüksek
performans seviyelerine çevresel değişkenliğin ve belirsizliğin yüksek
seviyelerde seyrettiği sektör ve pazar koşullarında ulaştıklarını
belirlemiştir.

Müşteri odaklılık ve öğrenme odaklılık kavram ve
uygulamalarının çok yakından ilişkili olduğu açıktır.  Bu görüşten
hareketle, bir diğer araştırma akımı müşteri odaklılık ve öğrenme
odaklılık arasındaki bağıntıları incelemiş ve işletmenin kültürel
yapısından ortaya çıkan bu iki temel değer sistemi arasındaki
bağıntıları ortaya koymuştur (Farrell 2000)6.  Dahası, müşteri
odaklılık ve öğrenme odaklılık kavramları (uygulamaları) arasında
bulunan yüksek korelasyonlar ve bunların niteliklerini belirlemeyi
hedefleyen zaman serimli (longitudinal) araştırmalar, bu iki kültürel
özelliğin yalnızca bağıntılı olmadığını, aynı zamanda birbirlerini
destekleyen ve karşılıklı nedensellik içeren faktörler olduklarına işaret
etmektedir.  Başka bir deyişle, öğrenme odaklı olmayan bir işletme
kültürünün müşteri odaklı olamayacağına işaret edilmekte ve ayrıca
bunun tersinin de doğru olduğu belirtilmektedir.  Daha da önemlisi, bu
faktörlerden herhangi birinde yetersizlik durumunda diğerinin işletme
performansı üzerindeki beklenen olumlu etkisinin ciddi oranda
azalacağı ifade edilmektedir (Farrell 2000).

Elinizdeki çalışma yukarda özetlenen bulgulardan yola
çıkmakta ve bunları geliştirmeyi hedeflemektedir.  Araştırmamız aynı
zamanda, büyük çoğunluğu batı ülkelerinde elde edilen veriler
doğrultusunda ortaya atılmış olan yukarıdaki görüşlerin ülkemiz
işletmelerinden elde edilen veriler ışığında ampirik geçerliğini ortaya
koymayı amaçlamaktadır.  Bu hedef doğrultusunda, müşteri odaklılık

                                                          
5 Liu, Sandra S., Xuerming Luo ve Yi-Zheng Shi (2002), “Integrating Customer
Orientation, Corporate Entrepreneurship, and Learning Orientation in
Organizations-in-Transition: An Empirical Study,” International Journal of Research
in Marketing, Vol. 19, 367-382.
6 Farrell, M. A. (2000), “Developing a Market-Oriented Learning Organization,”
Australian Journal of Management, 25, 201-222.
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ve öğrenme odaklılık faktörlerinin işletme performansına birlikte ve
görece etkileri incelenmektedir.  Ek olarak, söz konusu etkiler pazar
dinamizminin yüksek olarak algılandığı ve düşük olarak algılandığı
koşullarda farklı olarak irdelenmekte ve bu önemli durumsal etki
değişkenin rolü de ortaya konmaya çalışılmaktadır.  Araştırma
modelimiz temel olarak müşteri odaklılık -- işletme performansı
bağıntısına odaklanmakta, bu bağıntının öğrenme odaklılığın ve pazar
dinamizminin farklı seviyelerinde ne şekilde ortaya çıkacağını
incelemektedir.  Araştırmamızın temel savları yukarda özetlenen
araştırma bulguları doğrultusunda geliştirilmiştir ve aşağıda
belirtildiği şekilde özetlenebilir:

1) Pazar dinamizminin yüksek olduğu sektör ve pazar
koşullarında:

müşteri odaklılığın işletme performansına olumlu etkisi
öğrenme odaklılık ile birlikte artacaktır; öyle ki,
öğrenme odaklı işletme kültürünün üst seviyede olduğu
durumlarda müşteri odaklılık işletme performansına
çok yüksek pozitif etkide bulunacak, öğrenme
odaklılığın düşük seviyede olduğu durumlarda ise
müşteri odaklılık işletme performansını nispeten daha
düşük seviyede etkileyecektir.

2) Pazar dinamizminin düşük seviyede olduğu koşullarda:

öğrenme odaklılık üst seviyede iken, müşteri odaklılık
işletme performansını çok yüksek olmayan ama olumlu
bir şekilde etkileyecek; öğrenme odaklılığın düşük
seviyede olduğu işletmelerde ise müşteri odaklılık ve
işletme performansı arasında herhangi bir bağıntı
gözlemlenmeyecektir.

Yukarıda belirtilen temel savlar doğrulandığı taktirde, müşteri
odaklılık ve işletme performansına etkileri alanındaki teorik bilgi
birikimi, çevresel koşullardaki dinamizmi (bir işletme dışı
konjonktürel faktör) ve işletmenin öğrenme odaklılık derecesini de
içine alacak şekilde genişletilmiş olacaktır.  Ayrıca, her seviyede
yöneticiye müşteri odaklı bir pazarlama yaklaşımının nasıl ve ne
zaman daha etkin uygulanabileceği konusunda öneriler
geliştirilebilecektir.
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Veri Toplama
Araştırma verileri, Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren 134

farklı üretim işletmesinin tepe yöneticilerinden ve işletme başına en az
beş çalışandan, yüz yüze görüşme yoluyla elde edilen standart anket
sorularını içermektedir.  Veriler, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
tarafından bölge işletmeleri hakkında gerçekleştirilen uzun erimli bir
proje dahilinde toplanmış kapsamlı bir veri tabanının içeriğinden
seçilmiştir.  Veri toplama sürecinin birinci aşamasında, bu bölgede
faaliyet gösteren çok sayıda (> 1500) üretim işletmesi, çalışan sayısı
(> 50) ve faaliyet alanları (17 temel sektör) göz önüne alınarak 685
firmadan oluşan bir örneklem çerçevesine indirgenmiştir.  Daha sonra
bu firmaların her biri telefonla aranarak en üst seviye yöneticilerle
irtibata geçilmiş ve araştırmaya katılmaları talep edilmiştir.  Bütün
yöneticilere gizlilik konusunda teminat verilmiş ve araştırmaya
katılımları halinde sonuç özetlerinin kendilerine sunulacağı
belirtilmiştir.  Israrlı aramalar ve temaslar sonucunda, 134 firma
yöneticisi araştırmaya katılma kararı almıştır (% 19,5).  Bu firmaların
her biri tarafımızca ziyaret edilmiş ve tepe yöneticilere anketler
uygulanmıştır.  Bu anketler, müşteri ve öğrenme odaklılık ölçekleri
yanı sıra, işletmelerin finansal performansları ve pazar performansları
derecelerini değerlendiren sorular içermektedir.  Daha sonra,
yöneticilerin de görüşleri alınarak, her firmadan firma kültürünün
farklı biçimlerini en iyi şekilde yansıtacak, sayıları firma büyüklüğüne
göre beş ile otuz beş arasında değişen ve farklı departmanlar ve
hiyerarşik seviyeleri temsil eden çalışanlar belirlenmiştir.  Bu
çalışanlara anketin performans sorularını içermeyen, indirgenmiş bir
versiyonu uygulanmıştır.  Bütün bu çabalar sonucunda 1349 ayrı anket
verisi elde edilmiştir.  Veri toplama süreci toplam olarak sekiz aylık
bir sürede tamamlanmıştır.

Ölçekler
Müşteri Odaklılık (5 soru) ve Öğrenme Odaklılık (8 soru)

ölçekleri, Denison’un (2000) çalışmalarından esinlenilerek
geliştirilmiş ve uç noktaları Kesinlikle Katılmıyorum/ Kesinlikle
Katılıyorum şeklinde belirlenen beşli Likert tipi sorularla



202

değerlendirilmiştir.    İşletme Performansı ölçeği multi-faktöriyel bir
ölçek olup, (1) işletmenin finansal performansı (yatırımların karlılığı,
satışların karlılığı, vs.), (2) pazarlama performansı (pazar payı, müşteri
memnuniyeti, vs.) ve (3) yönetim performansı (çalışanların
memnuniyeti, çalışan bağlılığı, vs.) unsurları ile ilgili altı ayrı soruyu
içermektedir.  Bütün performans soruları işletmenin içinde bulunduğu
sektör ortalamasına kıyasla ne durumda olduğunu sorgulayan beş
dereceli ölçekler içermektedir (1= çok daha kötü; 5 = çok daha iyi).
Son olarak, Pazar Dinamizmi, (1) pazarda, (2) müşteri tercihlerinde,
(3) rakiplerin stratejilerinde ve (4) ürün teknolojilerindeki değişimin
sıklık ve derecesini irdeleyen gene beş dereceli altı ayrı soru ile
ölçülmüştür.

Ölçeklerin Değerlendirilmesi
Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlikleri, gerek geleneksel

yöntemlerle (keşifsel faktör analizleri, Cronbach’ın alfa katsayısı, vs.)
ve gerekse yapısal eşitlik modelleri çerçevesinde LİSREL 8.3
programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir.

Başlangıç olarak gerçekleştirilen keşifsel (exploratory) faktör
analizlerinde her faktör ayrı ayrı ele alınmış ve ilgili soruların bu
faktörlere yüksek katsayılarla yüklendikleri ortaya konmuştur.  Bu
şekilde faktörlerin tek-boyutluluğu (unidimensionality) ortaya konmuş
ve ayrıca her bir faktörün ilgili soru kümelerindeki toplam varyansın
(değişkenliğin) en az % 50’sini açıklayabildiği gösterilmiştir.
Ölçeklerin iç tutarlılığı da yüksek Cronbach Alfa katsayıları (> 0,70)
ile ortaya konduktan sonra, doğrulayıcı (confirmatory) faktör
analizleri uygulanarak 4 gizil (latent) faktör ve 25 gözlemlenebilir
değişkenden (sorudan) oluşan ölçüm modeli bir bütün olarak
değerlendirmeye alınmıştır.  Bu analizler sonucunda değişkenler
arasındaki gözlemlenen korelasyonların ölçüm modeli ile uyumlu bir
sonuç verdiği ortaya konmuştur.  Test sonucu elde edilen ki-kare
istatistiği 0,05 seviyesinde anlamlı olmakla birlikte, bu durum yüksek
örneklem hacmi içeren bu tür çalışmalar için beklenen bir sonuçtur.
Modelin uyguluğunu ortaya konan bütün uyum indisleri arzulanan
değerlerin üzerindedir (CFI = 0,94; GFI = 0,92; NFI = 0,92).  Ayrıca,
bütün sorular ilgili faktörlere istatistiksel anlam içeren yüksek
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katsayılarla yüklenmiştir ki, bu durum uyuşma geçerliğinin
(convergent validity) kanıtıdır.  Yapılan ek analizler faktörler arası
korelasyonların mükemmel bağıntıyı ifade eden artı yada eksi bir
değerinden anlamlı bir şekilde küçük olduğuna da işaret etmektedir ki,
bu da ayrışma geçerliğinin (discriminant validity) kanıtıdır.  Sonuç
olarak, ölçümlerin psikometrik özelliklerinin yeterli olduğu kanısına
varılmış ve araştırmanın temel savları ile ilgili analizlere geçilmiştir.

Analizler
Bu aşamada, araştırmanın temel savları firma seviyesinde kesit

analizi yaklaşımını gerektirdiğinden, bütün veriler firma seviyesinde
bütünleştirilmiştir (agrege edilmiştir) ve firmalar arası performans
farkları açıklanılmaya çalışılmıştır.  Başka bir deyişle, bir firmanın
müşteri odaklılık ve öğrenme odaklılık derecesi, o firma ile ilgili
bütün katılımcıların görüşlerinin ortalaması olarak değerlendirmeye
alınmıştır.  Bu yöntemin, firma kültürü gibi karmaşık, geniş içerikli ve
görece kavramların ölçümünde sadece tek kişiden (ve genellikle tepe
yöneticilerden) alınan ölçümlere kıyasla çok daha sağlıklı olduğu
açıktır.  Analiz yöntemi olarak etkileşim (interaction) terimli
regresyon analizleri uygulanmıştır.  İncelenen regresyon modelinde
Firma Performansı bağımlı değişken olarak ele alınmış; Müşteri
Odaklılık, Öğrenme Odaklılık, Pazar Dinamizmi ve bunların ikili ve
üçlü etkileşim terimleri ise bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir.
Modelde ayrıca firma büyüklüğü (çalışan sayısı) ve faaliyet gösterdiği
sektör değişkenleri de kontrol amaçlı olarak bulunmaktadır.  Bu tür
regresyon analizlerinde, etkileşim terimleri ilgili değişkenlerin
çarpımları olarak modele dahil edildiklerinden dolayı, bağımsız
değişkenler arasında yüksek korelasyonlar gözlemlenebilmekte ve
çoklu-birlikte-değişkenlik (multicollinearity) problemi ortaya
çıkabilmektedir.  Bu problemden kaçınmak amacıyla üç temel
değişkenin kendi ortalama değerlerine göre merkezileştirilmiş
değerleri kullanılmıştır.  İlgili değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri
ve değişkenler arası birebir korelasyon katsayıları Tablo 1’de,
regresyon analizleri sonucunda elde edilen sonuçlar ise Tablo2’de
özetlenmektedir.  Görüldüğü gibi, regresyon modeline dahil edilen
bağımsız değişkenler işletme performansındaki toplam varyansın %
29,4’lük kısmını, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde açıklamaktadır
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(F = 5,726; sd = 9:124; p < 0,0001).  Modelde etkileşim terimlerinin
varlığı nedeniyle üç temel bağımsız değişkenin regresyon katsayıları
bilinen anlamlarını yitirmektedirler.  Ancak etkileşim terimlerinin ve
özellikle üçlü etkileşim teriminin istatistiksel anlamlılık içeren
regresyon katsayılarına sahip olması, bu değişkenlerin işletme
performansını etkileşim halinde etkilediklerini açıkça ortaya
koymaktadır.  Araştırmamız Müşteri Odaklılığın İşletme Performansı
üzerindeki etkilerine odaklandığından, bu etkinin standart regresyon
modellerindeki eşdeğerini elde etmek amacıyla, Tablo2’de sonuçları
özetlenen regresyon modelinin Müşteri Odaklılık değişkenine göre
birinci türevi alınmış ve aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır.
δ (İşletme Performansı) / δ (Müşteri Odaklılık) = 0.410 + 0,106 (Pazar Dinamizmi)

+ 0,319 (Öğrenme Odaklılık)

- 0,0804(PazarDinamizmi)

* (Öğrenme Odaklılık).

Yukarıdaki eşitliğin sol tarafındaki δ(İşletme Performansı) /
δ(Müşteri Odaklılık) değeri, Müşteri Odaklılıkta meydana gelen bir
birimlik değişimin İşletme Performansında ortaya çıkaracağı değişimi
ifade etmektedir.  Görüldüğü gibi bu etki değeri, araştırmamız temel
savlarında da ifade edildiği şekilde, Öğrenme Odaklılık ve Pazar
Dinamizmi seviyelerine bağlı olarak değişebilmektedir.  Bu durumda,
farklı Öğrenme Odaklılık ve Pazar Dinamizmi seviyelerinde Müşteri
Odaklılığın İşletme Performansına etkisini hesaplamak mümkün
olabilmektedir.  Bu tür analizlerde standart uygulama, Öğrenme
Odaklılık ve Pazar Dinamizminin kendi ortalama değerlerinden bir
standart sapma altındaki ve bir standart sapma üstündeki değerlerini
ele alarak (düşük ve yüksek oldukları durumlarda), Müşteri Odaklılık
değişkeninin bu farklı koşullardaki etki katsayılarını hesaplamaktır.
Hesaplanan her bir etki katsayısının standart hata değeri de Jaccard,
Turrusi ve Van (1995)7 tarafından özetlenen prosedürler uygulanarak
ortaya çıkarılabilmekte ve istatistiksel anlamlılıkları test
edilebilmektedir.

                                                          
7 Jaccard, James, Robert Turrisi, and Choi K. Wan (1990), Interaction Effects in
Multiple Regression. Newbury Park, CA: Sage Publications.
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Tablo 1’de gösteridiği gibi, Öğrenme Odaklılık değişkeninin
standart sapması 0,45 ve Pazar Dinamizmi değişkeninin standart
sapması 0,55 olarak hesaplanmıştır.  Merkezileşme nedeniyle
modeldeki her iki değişkenin ortama değeri sıfır olarak ele alınmalıdır.
Bu veriler kullanılarak, Öğrenme Odaklılık ve Pazar Dinamizmi
değişkenlerinin düşük ve yüksek değerler aldıkları durumlarda
Müşteri Odaklılık değişkeninin İşletme Performansı üzerindeki etki
katsayıları hesaplanmış, her birinin istatistiksek testleri
gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular Tablo 3’de özetlenmiştir.

SONUÇLAR
Tablo 3 incelendiği taktirde görüleceği gibi, verilerin analizleri

sonucu elde edilen sonuçlar araştırmamızın temel savlarını destekler
niteliktedir.  Tablo 3, müşteri odaklı işletme kültürünün, farklı
öğrenme odaklılık ve pazar dinamizmi seviyelerinde, işletme
performansını ne yönde etkilediğini ve bu etkilerin gücünü ifade eden
katsayıları özetlemektedir.  Öğrenme odaklılık arttıkça, müşteri
odaklılığın performansa etkisi de önemli oranda artmakta, etki
katsayısı 0,19’dan 0,45’e (pazar dinamizmi “düşük iken”) yada
0,36’dan 0,57’ye (pazar dinamizmi “yüksek” iken) yükselmektedir.
Aynı bulgu pazar dinamizmi için de geçerli olmakta, düşük pazar
dinamizmi olan koşullarda müşteri odaklılık seviyesindeki bir birimlik
değişim performansı en çok 0,45 birim değiştirirken, yüksek pazar
dinamizmi durumunda bu etki katsayısı 0,57’ye kadar çıkmaktadır.
Sonuç olarak, müşteri odaklı işletme kültürünün performans açısından
en yüksek derecedeki olumlu etkisi öğrenme odaklılık ve pazar
dinamizminin her ikisinin de yüksek olduğu koşullarda ortaya
çıkmaktadır (etki katsayısı = 0,57).  Öğrenme odaklılık ve pazar
dinamizmi seviyelerinin düşük olduğu koşullarda ise, müşteri odaklı
işletme kültürünün işletme performansı üzerindeki etkisini belirleyen
katsayı (0,19) istatistiksel anlamlılık taşımamaktadır.

TARTIŞMA

Bu çalışmada, müşteri odaklı işletme kültürünün işletmelerin
finansal performans seviyeleri üzerindeki etkileri incelenmektedir.
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Çalışmamız, (1) müşteri odaklı işletmelerin finansal performanslarının
sürekli değişen, dinamik pazar koşullarında çok daha olumlu
etkileneceği ve (2) müşteri odaklı işletme kültürü aynı zamanda
öğrenme odaklı bir değer sistemiyle desteklendiği taktirde, beklenen
olumlu etkinin daha da belirginleşeceği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Ayrıca, mevcut literatürde henüz araştırılmamış ve dolayısıyla
etraflıca tartışılmamış olmakla birlikte, ancak araştırmamızın temel
savları ile tutarlı bir şekilde, müşteri odaklı işletme kültürünün her
zaman beklenen olumlu etkide bulunamayacağı sonucuna varılmıştır.
Araştırmamıza katılan firmalar arasından, özellikle durağan pazar
koşullarında faaliyet gösteren ve henüz öğrenen organizasyon olma
yolunda gerekli kilometre taşlarını aşmamış olanlar için, müşteri
odaklılık dereceleri ve performans seviyeleri arasında her hangi bir
ilişki gözlemlenememiştir.  Bu son bulgu, belirtilen koşulları
sağlayamayan firmaların kaynaklarını, müşteri odaklı olmak yerine,
kendi iç etkinliklerine ve verimliliklerine aktardıkları taktirde daha
başarılı olabileceklerine işaret etmektedir.  Bu durumdaki firmaların
maliyet odaklı stratejik yaklaşımlar geliştirmeleri ilk aşamada daha
olumlu sonuçlar verebilecektir.  Söz konusu firmalar müşteri
odaklılığı ancak uzun vadede, öğrenme odaklılık konusunda önemli
aşamalar kaydettikten sonra ve rekabet ettikleri pazar koşullarındaki
durağanlığın yerini hızlı ve beklenmeyen dalgalanmalara bırakacağı
beklentisinin mevcut olması durumunda anlamlı ve geçerli bir hedef
olarak ortaya koymalıdırlar.  Araştırmamız sosyal bilimlerde hemen
her alanda ortaya atılan durumsallık yaklaşımının geçerliği açısından
yeni bir kanıt ortaya koymakta ve müşteri odaklılık gibi yıllardır
şiddetle önerilen stratejik yaklaşımların bile belirli koşullarda
arzulanan olumlu etkiyi gösteremeyeceğini belirlemektedir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI VE ÖNERİLER

Her araştırma gibi elinizdeki çalışmanın da kısıtları vardır ve
bunlar sonuçlar yorumlanırken göz önüne alınmalıdırlar.  En başta, bu
araştırma yalnızca üretim işletmeleri ele alınarak gerçekleştirilmiş,
ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan hizmet işletmeleri araştırma
dışında tutulmuştur.  Oysa, müşteri odaklı işletmelerin özellikle
hizmet sektörlerinde (örneğin, bankacılık) başarılı oldukları
bilinmektedir.  Dolayısıyla, sonuçlar bu tür işletmelere
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genelleştirilmeden önce benzer araştırmaların hizmet işletmeleri için
de yapılmasında fayda vardır.  Ayrıca, araştırmamız işletmelerin
faaliyet gösterdikleri dış çevre unsurları ile ilgili olarak yalnızca pazar
dinamizmi konusunda odaklanmakta, çevresel belirsizlik oluşumuna
katkıda bulunabilecek diğer unsurları göz ardı etmektedir.  Gelecekte
bu konuyu çalışacak araştırmacıların, rekabetin şiddeti, uygulanan
rekabet stratejileri, genel ekonomik dalgalanmalar ve benzeri
faktörleri göz önüne alarak daha kapsamlı analizler yapmalarında
fayda görülmektedir.

Tablo 1
Değişkenler Arası Korelasyonlar ve Tanımlayıcı İstatistikler

Ortalama   Standart Sapma 1      2       3       4

1. Müşteri Odaklılık      3,76     0,45 1     ,6      ,47     ,4
2. Öğrenme Odaklılık      3.74     0,46 1     ,29   ,37
3. Pazar Dinamizmi         2.76     0,55 1    ,12
4. Finansal Performans    2,43     0,98 1

* Tabloda 0,2’den büyük olan bütün korelasyon katsayıları 0,05 veya
daha iyi seviyede anlamlıdır.
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Tablo 2
Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımsız Değişkenler   Regresyon Katsayısı t-istatistiği

Sabit Terim 3,145       19,5***

Öğrenme Odak. 0,310       2,16**

Müşteri Odak. 0,410       2,86**

Pazar Dinamizmi -0,221       1,96*

Öğrenme Odak*Pazar Dinamizmi 0,281       1,67*

Müşteri Odak*Pazar Dinamizmi 0,106       1,88*

Öğrenme Odak*Müşteri Odak 0,106       1,75*

Öğrenme Odak*Müşteri Odak*Pazar Dinamizmi -0,0804     1,98*

Firma Büyüklüğü 0,101       2,17**

Sektör 0,005      -0,48

R-Kare = 0,294; F9,124 = 5,73; p < 0,0001

*** p < ,001

** p < ,01

* p < ,05

Tablo 3
Müşteri Odaklılık Değişkeninin Farklı Öğrenme Odaklılık ve Pazar

Dinamizmi
Seviyelerinde İşletme Performansı Üzerindeki Etki Katsayıları

 Pazar Dinamizmi

Düşük Yüksek

Düşük        0,19a.d. 0,36**

Öğrenme Odaklılık

Yüksek       0,45** 0,57**

** p < ,01

a.d. : İstatiksel olarak anlamlı değil.
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TÜRKİYE’DE GSM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ:

KULLANICILARIN OPERATÖR DEĞİŞTİRME EĞİLİMLERİNİN

SAPTANMASI

Süphan NÂSIR
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Pazarlama Doktora Öğrencisi

Özet
GSM pazarında artan rekabetle birlikte müşterileri elde tutma ve

müşteri sadakatini sağlama önem kazanmaktadır. Firmaların, pazar
paylarını arttırmak için cazip kampanyalar sundukları bu ortamda
müşteriyi elde tutabilmek hiç de kolay olmamaktadır. Müşteriyi elde
tutma stratejileri ancak müşteri memnuniyeti sağlanabildiğinde
başarılı olabilmektedir. Müşteri memnuniyeti ise, müşterilerin gerçek
istek ve beklentilerinin belirlenmesiyle sağlanabilmektedir. Bundan
dolayı bu ampirik araştırmanın amacı, araştırmaya katılanların GSM
operatörü seçiminde önem verdikleri kriterleri saptamak ve
kullanmakta oldukları GSM operatörlerinden memnuniyet derecelerini
belirlemektir. Araştırmanın sonucunda, müşteri memnuniyeti ölçümü
kullanılarak müşterilerin başka operatöre kayma eğilimleri ve
nedenleri faktör analizi yardımıyla sınıflandırılmaktadır. Araştırmanın
örneklemini internet erişimi olan cep telefonu kullanıcıları
oluşturmaktadır.  Anket, internet üzerinden yapılmış ve katılımcılar
soruları direkt olarak cevaplamışlardır. Anketin www.ceptencebe.com
cep telefonu portalında yayınlandığı iki hafta süresince, toplam 312
kullanılabilir anket elde edilmiştir.

Abstract

As the mobile phone market is getting more competitive,
importance of the customer retention and loyalty have been
increasing. GSM operators offer highly attractive campaigns to get
greater market share; therefore, it is difficult to maintain customer
retention and loyalty in this turbulent environment. Customer
satisfaction is an important precursor of customer retention. Customer

http://www.ceptencebe.com/


212

satisfaction can be achieved by identifying what customers really
want. Thus, the aim of this empiric study is to find out the key
determinants that customers give importance in selecting and
evaluating a GSM operator. Customer satisfaction level of customers
from their current GSM operator’s features is also measured in this
study to foresee switching tendency of the GSM operators’ customers.
The result of this empirical study categorizes and analyzes the
potential defection causes of GSM customers by using factor analysis.
Mobile phone users who have access to the Internet were sampled.
The survey was conducted through internet and the respondents
answered the questionnaire directly. The questionnaire form was
displayed for two weeks on the internet. During the two-week
exhibition of the questionnaire on the mobile phone portal
www.ceptencebe.com, a total of 312 useable questionnaires were
collected and used for this research.

Giriş
Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz pazar koşullarında şirketler

varlıklarını sürdürebilme mücadelesi vermektedirler. Hızla değişen
pazar yapısı içinde şirketlerin pazar paylarını arttırabilmeleri bir yana
mevcut pazar paylarını koruyarak karlılıklarını bile devam
ettirebilmeleri gittikçe zorlaşmaktadır. Artan rekabet ortamında
değişimin gerisinde kalmadan rekabet etme gücü kazanma ve
müşterileri elde tutarak karlılığı devam ettirebilme  arzusu şirketleri
müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları ile uzun süreli ilişkiler kurmaya
ve geliştirmeye yöneltmektedir (Cravens ve Piercy, 1994).
Günümüzde şirketler etkili ve verimli olarak operasyonlarını sürdürüp
ayakta kalabilmek için müşteri odaklı pazarlama stratejileri olan
ilişkisel pazarlama (RM) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
uygulamalarını hızla benimsemektedirler. Her ne kadar RM ve CRM
gibi kavramlar günümüz pazarlama literatüründe yeni kavramlar
olarak ön plana çıkıyor olsa dahi RM ve CRM uygulamalarının kökeni
sanayileşme öncesi döneme kadar dayanmaktadır. Sanayileşme öncesi
dönemlerin pazarlama uygulamaları incelendiğinde bu kavramların
günümüzdeki popülariteliğinin aslında sanayileşme öncesi dönemin
pazarlama uygulamalarının yeniden canlanmasından ibaret olduğu
görülecektir (Sheth ve Parvatiyar, 1995).

http://www.ceptencebe.com/
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Sanayi öncesi dönemde tarım, ticaret ve el sanatları ile uğraşanlar
ürettikleri ürünleri pazarlara getirip tüketicilere direkt olarak
satmaktaydılar. Tüccarlar, müşterileri ile bire bir ilişki kurabildikleri
için müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerini anlayıp ona göre üretim
yapmaktaydılar. Sanayi öncesi toplumlarda müşteri odaklı pazarlama
uygulamalarının yaygın olduğu ipek yolu ticareti incelendiğinde de
görülebilmektedir. Ticaret yapan kervanlar göçebe oldukları için sabit
bir yerleri yoktu. O zaman ki pazar yapısı içinde vur kaççı diye
adlandırabileceğimiz satıcıların mevcudiyeti insanları tanıdık ve
güvenilir kervanlar ile ticaret yapmaya yöneltmekteydi. Böylece,
tüccarlar ile tüketiciler arasında kuvvetli ve sürekli ilişkiler kurulmuş
olmaktaydı. İlişki odaklı pazarlama uygulamaları sanayileşme
döneminin ilk yıllarına kadar görülebilmektedir.

Sanayileşme döneminde, kitlesel üretim ve tüketim ile birlikte
pazarlama uygulamalarının daha çok satış yapma odaklı olduğu
görülmektedir. Kitlesel üretim ile birlikte üreticiler stoklarında ki
ürünleri eritemez hale gelmiş ve üreticilerin ürettikleri malları
satabilmek için yeni pazarlar bulma ihtiyacı da hızla artmaya
başlamıştı. Artık pazarlamacılar bu dönemde, müşteriler ile sürekli
devam eden güçlü ilişkiler kurmak yerine kısa vadede maksimum kar
elde edip arz fazlası ürünlerin satışı ve promosyonları ilgilenmeye
başlamışlardır. Öte yandan, sanayileşme döneminin sonuna doğru
artan rekabetten dolayı firmaların pazar paylarında ciddi düşmeler
görülmeye başlanmıştır. Firmalar için artık yeni müşteri elde etmek
hiç de kolay olmamaktaydı. Bu rekabet ortamında firmalar ayakta
kalabilmek için bugüne kadar göz ardı ettikleri, var olan müşterilerini
elde tutmanın öneminin farkına varmaktaydılar. Sanayileşme
döneminin sonunda satış odaklı pazarlama uygulamaları yerini
tekrardan sanayi öncesi toplumlarda da görülen müşteri odaklı
pazarlama uygulamalarına bırakmaya başlamaktaydı.

RM ve CRM stratejilerinin amacı müşteriler, şirket içi çalışanlar
ve tedarikçiler ile güçlü ilişkiler kurup bu ilişkileri zaman içinde
geliştirip devamlılığını sağlamaktır. Şirketlerin müşterileri, çalışanları
ve tedarikçileri ile kurdukları güçlü ilişkiler bir şirketin en önemli
varlığı olup, geliştirilen bu ilişkiler ağı sayesinde firmalar
müşterilerinin memnuniyetini sağladıkları gibi kendi performanslarını
ve verimliliklerini de artırmaktadır (Palmer, 2001). CRM stratejileri
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sayesinde, firmalar müşterilerine yakın olurlar, ve onların değişen
istek ve ihtiyaçlarına daha çabuk karşılık verirler. Böylece firmalar
doğru zamanda, doğru ürün ve hizmetleri müşterilerine sunabilirler.
CRM stratejilerini etkin bir biçimde uygulamaya başlayan bir firma
karlılığını arttırdığı gibi müşteri kaybı oranını da düşürmektedir
(Reichheld ve Sasser, 1990). Müşteri kaybı oranın düşürülmesi ile
müşteriler uzun yıllar boyunca firmaya bağlılık gösterir, ve bu da
firmaya sadık müşterilerinden kar edebilme imkanını vermektedir.
Ayrıca mevcut müşterileri elde tutmanın maliyeti yeni müşteri
kazanmanın maliyetinden daha düşük olduğundan, CRM uygulamaları
ile firmanın pazarlama masrafları da düşmektedir (Reichheld, 1996 b).
Müşteriyi uzun vadede elde tutma ve müşteri sadakatini sağlama
firmaların ana hedeflerinden biridir; çünkü günümüzün rekabetçi
piyasa koşullarında firmalar müşterileriyle uzun süreli ilişkiler
kurabildiği ve müşteri sadakati yaratabildiği sürece rekabet avantajı
sağlamaktadırlar (Sheth ve Parvatiyar, 1995; Kandampully, 1997).
Bundan dolayı, son yıllarda firmalar müşteri muhafazası ve sadakat
yönetimine önem vermeye, ve müşteriyi elde tutabilmek için müşteri
memnuniyeti ve sadakat programları geliştirmeye başlamışlardır
(Reichheld, 1996 a; ve Kotler, Jain, ve Maesincee, 2002).

1. Müşteriyi Elde Tutma ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi
Artan rekabet koşullarında müşteri memnuniyeti yaratarak

müşterileri elde tutma ve müşteri sadakatini sağlama günümüz
piyasalarında stratejik bir zorunluluk haline gelmektedir Sadık müşteri
uzun yıllar firmayı terk etmeden şirkete bağlı kalmakta, diğer
müşterilerden daha fazla ve daha sıklıkla firmanın ürünlerini satın
almakta, daha az fiyat duyarlılığı göstermekte, rakip firmalara fazla
rağbet etmemekte, firma hakkında olumlu konuşarak firmanın
reklamını yapmakta, kaliteli hizmet ve ürünler için fazla fiyat
ödemektedir. Ayrıca yeni kazanılan müşterilere göre sadık müşterilere
hizmet etmenin maliyeti daha düşük olmaktadır (Heskett et al, 1994;
Kotler 2000; ve Buchanan ve Gillier, 1990).

Mevcut müşterileri mümkün olduğunca elde tutabilmek yeni
müşteriler kazanmaktan daha kârlıdır; çünkü yeni müşteri kazanmak
mevcut müşterilerin muhafazasından 5 kat daha maliyetlidir.
Müşteriyi elde tutmanın oranı arttıkça, şirketin genel kârlılığı arttığı
gibi elde tutulan müşteriden kâr etme oranı da muhafaza edilen zaman
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süresince artmaktadır. Üstelik müşteri kaybı oranındaki %5’lik bir
düşüş, sektörlere bağlı olarak kârları da %25-%85 arasında
arttırmaktadır (Reichheld, 1994). Tüm bunlar, sadık müşterilerin şirket
karının önemli bir bölümünü oluşturduğunu ispatlamaktadır. Bu
yüzden şirketler müşteri sadakatinin ekonomik faydalarından
yararlanabilmek için müşteriyi elde tutmaya ve sadık müşteri tabanı
oluşturmaya odaklanmaktadırlar. Böylece günümüzde CRM
uygulamalarının popülaritesini hızla arttırmaktadır.

Müşteriyi elde tutmanın ve müşteri sadakati sağlamanın en
önemli koşullarından biri müşteri memnuniyetinin yaratılmasıdır
çünkü, memnun müşterinin şirkete bağlılık göstermesi ve memnun
kaldığı şirketle uzun yıllar boyunca ilişkilerini sürdürmesi beklenir
(Heskett, 1994). Şirketler ürünlerine ve hizmetlerine değer katarak
müşterilerine sundukları takdirde müşteri memnuniyetini temin
edebilmektedirler; böylece, şirket ile  müşterileri aralarında duygusal
bir bağ oluşup müşteri muhafazası gerçekleşmektedir. Müşteri
memnuniyetinin sağlanması için müşterilerin gerçek istek ve
beklentilerinin bilinmesi gerekmektedir (Srivastava et.al., 1999).

Sunulan hizmetin kalitesi ve sürekliliği de müşteri memnuniyeti
ve sadakatinin yaratılmasında önemli bir rol oynamaktadır (Shostack,
2000). Hizmet, her sektörün belkemiğini oluşturmaktadır.
Güvenilirlik, duyarlılık, uzmanlık, erişim kolaylığı, nezaket, iletişim,
müşteriyi anlama ve tanıma kabiliyeti hizmet kalitesinin belirleyicileri
arasında sayılabilir (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985). Müşteri
memnuniyeti arttırmak isteyen bir firma, hizmet kalitesinin
belirleyicileri olan bu faktörleri sağlayarak müşterilerine üstün kaliteli
bir hizmet sunabilir. Böylece, firma ürünlerini diğer markalardan
farklılaştırarak müşteri sadakati yaratabilir, satış ve kârını arttırabilir.

Şikayetlerin etkin bir şekilde ele alınması ve incelenip çözüme
kavuşturulması, müşteri memnuniyeti ve sadakatinin yaratılmasında
önemli bir rol oynamaktadır (Tax, Brown, ve Chandrashekaran, 1998).
Şikayetlerin dikkatlice yönetilmesi, firmaya ürün ve hizmetlerini
geliştirmede altın bir fırsat sunar (DeSouza, 1992). Tüketici
şikayetlerinin incelenmesi firmaya müşterilerinin isteklerini ve
beklentilerini anlama imkanı da verir. Sadece müşteri şikayetlerini
dinlemek yeterli değildir. Gelen şikayetlere çabuk ve yapıcı bir şekilde
cevap verilerek müşteri memnuniyeti temin edilmelidir (Kotler, 2000).
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Müşteri memnuniyeti ölçümleri ise başarılı bir müşteri muhafazası
ve sadakati yönetimi için gerekli başka bir temel araçtır (Reichheld,
1994). Sürekli yapılan müşteri memnuniyeti ölçümleri, şirketlere
müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamada ve isteklerini öğrenmede
yardımcı olmaktadır. Böylece şirketler ürün ve hizmetlerini
müşterilerinin istekleri doğrultusunda geliştirerek müşteri
memnuniyeti sağlayabilirler. Memnuniyet ölçümleri sayesinde,
şirketler müşterilerinin başka bir markaya kayma eğilimlerini
öngörerek müşteri kaybı gerçekleşmeden gerekli düzenlemeleri
yapılabilirler (DeSouza, 1992). Müşteri memnuniyeti ölçümünün
sağladığı bir diğer fayda ise, şirketin rakiplerine göre kendi zayıf ve
güçlü taraflarını öğrenmesine olanak vermesidir. Böylece şirket güçlü
ve zayıf yönlerine göre pazarlama stratejilerini geliştirmeye başlarlar.

Müşteri kaybı nedenlerinin analizi ise müşteri sadakati
programlarının başarılı bir şekilde yönetilmesi için gereken bir başka
önemli unsurdur. Müşteri kaybı çok çeşitli nedenlerden
kaynaklanabilir ve bazı müşteri kayıpları önlenemez nedenlerden
kaynaklanmaktadır. Ancak bazı müşteri kayıpları da gerekli önlemler
alındığı takdirde önlenebilir (DeSouza, 1992). DeSouza (1992)
müşteri kaybı nedenlerini altı kategori altında toplamıştır:
 Fiyatın Yol Açtığı Müşteri Kayıpları: Daha düşük fiyat veren

rakiplere kaptırılan müşteriler
 Ürünün Yol Açtığı Müşteri Kayıpları: Daha üstün ürün sunan

rakiplere giden müşteriler
 Hizmetin Yol Açtığı Müşteri Kayıpları: Daha üstün hizmet veren

firmalara kaptırılan müşteriler
 Pazarın Yol Açtığı Müşteri Kayıpları: Müşteri bulunduğu

pazardan çekilince ortaya çıkan müşteri kayıpları
 Teknolojinin Yol Açtığı Müşteri Kayıpları: Sektör dışından farklı

teknoloji ile üretilen ürünleri tercih eden müşterilerin yol açtığı
kayıplar

 Organizasyonun Yol Açtığı Müşteri Kayıpları: İzlenen iç ve dış
organizasyon politikaları yüzünden kaybedilen müşteriler

Firmalar, müşteriyi elde tutma oranlarını yükseltebilmek ve
müşteri sadakatini geliştirebilmek için zamanlarını ve kaynaklarını
müşteri kayıplarının nedenlerini anlamaya ve araştırmaya
harcamalıdırlar. Kısaca, CRM stratejilerinin ana amacı olan müşteriyi
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elde tutma ve müşteri sadakati müşteri memnuniyeti yaratarak,
müşterilere mükemmel hizmet sunarak, müşteri şikayetlerini etkin bir
şekilde değerlendirerek, müşteri memnuniyet ölçümleri ve müşteri
kaybı nedenlerinin analizlerini yaparak sağlanabilir.

2. GSM Sektöründe Müşteri Memnuniyeti

2. 1. Türkiye’deki GSM Operatörleri
Türkiye’de telekomünikasyon sektörü özellikle de kablosuz

iletişim sektörü hızlı bir gelişme göstermektedir. 1991 yılında
Finlandiya’da başlayan Global Mobil İletişim (GSM) sistemi
Türkiye’ye 1994 yılında gelmiştir. GSM sektörü, Türkiye’de çok fazla
bilinmemesine rağmen çok kısa zamanda yapılan milyarlarca USD’lık
teknik alt yapı sayesinde hızlı bir büyüme göstermiştir. Türkiye’de şu
an Aria, Aycell, Telsim ve Turkcell olmak üzere dört cep telefonu
servis sağlayıcısı hizmet vermektedir. Pazara ilk girmenin ve oligopol
pazar yapısının avantajından yararlanan Telsim ve Turkcell, GSM
pazarına önce Aria’nın sonrada Aycell’in girmesiyle beraber
kendilerini büyük bir rekabetin içinde bulmuşlardır. Rekabetin
kızıştığı bu sektörde, pazara yeni giren Aria ve Aycell dinamik pazar
koşullarında varlıklarını sürdürebilmek için pazar paylarını arttırma
çabası içine girmişlerdir. Öte yandan, piyasaya önceden girmiş olan
Telsim ve Turkcell ise bu yoğun rekabet ortamında pazar paylarını
rakiplerine kaptırmama mücadelesi vermektedirler.

3. kuşak cep telefonlarının piyasaya girmesiyle birlikte görüntülü
konuşma, interaktif televizyon ve kişisel multimedia gibi imkanlar cep
telefonu kullanıcılarına sağlanacaktır. GSM’e eklenecek en büyük
değer katan hizmet olarak sese dayalı olmayan verilerin mobil telefon
şebekesi üzerinden gönderilip alınmasına imkan veren GPRS’i
sayabiliriz. Bütün bu gelişmeler ve sunulan imkanlar, yakın gelecekte
GSM operatörlerinin hizmet çeşitlerinin çok geniş bir yelpazeye
yayılacağını göstermektedir. Bu da müşterilerine çok çeşitli imkanlar
sunma imkanına kavuşacak olan GSM operatörleri arasında rekabetin
daha da sertleşeceği anlamına gelmektedir.
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2. 2. GSM Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Önemi ve
        Yönetimi
GSM pazarında rekabet arttıkça, mevcut müşterileri elde tutmanın

ve müşteri sadakatinin yaratılmasının da önemi artmaktadır. Dinamik
pazar koşullarında ayakta kalabilmek oldukça zor olmaktadır. Anca
akıllıca uygulanacak pazarlama ve CRM stratejileri ile şirketler bu
yoğun rekabetin yaşandığı pazarda tutunabilirler. GSM operatörleri
birbirinin müşterilerini çekebilmek için yoğun bir uğraş içindedirler.
GSM şirketlerinin reklam harcamalarında ki artış sektörde yaşanan bu
yoğun uğraşın önemli bir kanıtıdır. Bileşim Medya kaynaklarına göre,
GSM şirketlerinin 2002 yılında yaptıkları reklam harcamaları 2000
yılına göre 2 kata yakın artış göstermiştir. Bu artışa sektöre yeni giren
operatörlerin de etkisi olduğu gibi, sektörde izlenen ürün
çeşitlendirme stratejisi ve bu ürünlerin lansman kampanyaları da etkili
olmuştur (Capital, 2003/1). Aynı kaynağa göre, 2002 yılında en çok
reklam veren ilk beş şirket Telsim gelmektedir.

Firmaların pazar paylarını büyütebilmek ve rakip firmaların
müşterilerini çekebilmek için son derece cazip kampanyaların
sunulduğu bu ortamda tahmin edilebileceği gibi müşteri muhafazasını
ve sadakatini sağlamak hiç de kolay değildir. Bir firmanın müşteriyi
elde tutma stratejileri ancak müşteri memnuniyetini sağlayabildiği
takdirde başarılı olabilir. Müşteri memnuniyetinin, müşteri sadakati
üzerindeki etkisi azımsanamayacak kadar çoktur. Bu yüzden, GSM
operatörleri müşterilerini elinde tutabilmek ve müşteri sadakatini
sağlayabilmek için müşterilerini sundukları ürün ve hizmetler ile
memnun etmelidirler. Müşteri memnuniyeti yönetimi ise müşterilerin
gerçekte ne istedikleri ve beklediklerinin belirlenmesi ile başlamalıdır.

GSM sektöründe müşteri sadakatini sağlayabilmek için firmalar,
ilk olarak müşterilerinin mobil iletişimden ne beklediklerini anlamalı
ve müşterinin isteğine göre ürün ve hizmetlerini geliştirmeli,
çeşitlendirmeli yada yenilemelidir. İkinci olarak, müşteri kayıplarını
önleyebilmek amacıyla sürekli olarak müşteri memnuniyeti ölçümleri
yapılmalıdır. Böylece, firma müşterilerinin başka firmalara geçiş
eğilimlerini öngörebilir ve başka operatörlere kaymaya neden olacağı
öngörülen faktörler analiz edilerek firma stratejilerini geliştirebilir
yada değiştirebilir. Sonuç olarak, rekabetin yaşandığı GSM pazarında
müşteri sadakatini sağlayabilmek için:
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 GSM operatörlerinin seçiminde müşterilerin önem verdiği
faktörler belirlenmeli

 Müşterilerin mevcut kullandıkları GSM operatöründen
memnuniyet dereceleri ölçülmeli

 Bu ölçümlerinin yardımıyla müşterilerin başka firmalara geçiş
eğilimini etkileyecek faktörler belirlenmeli

 Sunulan hizmetten tatmin olmayan müşterileri kaybetmeden
önce müşteriyi memnun edici gerekli önlemler alınmalı

3. Uygulama

3. 1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı:
 Müşterilerin GSM operatörü seçiminde ve değerlendirmesinde

önem verdikleri kriterlerin belirlenmesi ( Böylece, müşterilerin
bir GSM operatöründen gerçekte ne istedikleri belirlenebilir.)

 Müşterilerin kullanmakta oldukları GSM operatörlerinden
memnuniyet derecelerinin ölçülmesi

 Müşteri memnuniyeti ölçümlerinin yardımıyla, GSM
operatörlerinin müşterilerinin başka bir firmaya geçiş
eğilimlerinin öngörülmesi

 Faktör analizi ile potansiyel müşteri kayıplarının nedenlerinin
analiz edilmesi ve sınıflandırılması

3. 2. Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmanın ana kütlesi, internet erişimi olan tüm cep telefonu

kullanıcıları olarak belirlenmiştir. Anket, internet üzerinden yapılmış
ve katılımcılar soruları direkt olarak cevaplamışlardır. Anket formu,
www.ceptencebe.com adlı cep telefonu portalının web sitesinde
6/12/2002-21/12/2002 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Bu web
sitesinde cep telefonu markalarının karşılaştırılmaları, mobil telefon
ve teknolojileri ile ilgili son haberler yer almaktadır. Bu portalı ziyaret
edenlerinin günlük ortalaması 257 kişi olmaktadır. Veri toplama aracı
olarak anket kullanılmıştır. Katılımcıların soruları yanlış anlamalarını
önlemek ve GSM jargonunu doğru kullanabilmek için anket
hazırlanma aşamasında uzman görüşü alınmıştır. Anketin yayınlandığı
2 hafta süresince, toplam 312 kullanılabilir anket elde edilmiştir.
Ankete cevap verenlerin demografik profili Tablo 1’de

http://www.ceptencebe.com/
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gösterilmektedir. Cevaplayanlar cinsiyet açısından dengeli bir dağılım
göstermektedir. Ankete katıların %71,2’si  20-30 yaş aralığındadır.

Ankette kullanılan ilk ölçek, müşterilerin GSM operatörü
seçiminde ve değerlendirmesinde önem verdikleri kriterleri
belirlemeye yönelik 11 ifade içeren bir ölçektir. Bu ölçeğin
oluşturulmasında, Woo ve Fock (1999) tarafından  müşterilerin GSM
operatörlerinden memnuniyetlerini ölçmeye yönelik geliştirilen 20
ifade içeren ölçekten yararlanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan ölçek,
Woo ve Fock (1999) tarafından geliştirilen ölçekten alınan 9 ifadeye
ek olarak 2 ifade daha eklenerek hazırlanmıştır. Bu 11 ifade beşli
ölçek ile ölçülmüştür (1=Çok Önemsiz, 2= Önemsiz, 3= Ne Önemli/
Ne Önemsiz, 4 = Önemli, 5=Çok Önemli).

Tablo 1 Cevaplayanların Demografik Profili

Cinsiyet Yaş

Kadın Erkek Toplam 20 Altı 20-30 30-40 40-50 50 Üstü Toplam
n 155 157 312 10 222 62 15 3 312
% 49,7 50,3 100,0 3,2 71,2 19,9 4,8 1,0 100,0

Öte yandan, müşterilerin mevcut kullandıkları GSM
operatöründen memnuniyetlerini ölçmek için 13 ifade içeren bir ölçek
kullanılmıştır. Bu ölçekteki 13 ifadeden 8’i yine Woo ve Fock (1999)
tarafından geliştirilen 20 ifadeden seçilmiştir. Bu 8 ifadeye ek olarak
ayrıca 5 ifade daha kullanılmıştır. Müşterilerin GSM operatörlerinden
memnuniyetlerini ölçmeye yönelik hazırlanan bu 13 ifade, dörtlü
ölçekte ölçülmüştür (1= Hiç Memnun Değilim, 2= Memnun Değilim,
3= Memnunum, 4=Çok Memnunum). Bahsedilen bu iki ölçeğin iç
tutarlılık- güvenirlilik Alfa-Cronbach katsayısı ile sırasıyla 0.78 ve
0.87 olarak SPSS 10.0’da hesaplanmıştır. Bu iki ölçeğin alfa-cronbach
değerleri kabul edilebilir güvenirlilik düzeyindedir (Hair et.al, 1998).
Ayrıca bu araştırmada, müşterilerin mevcut kullandıkları GSM
operatöründen memnuniyetlerini ölçen ölçek kullanılarak müşterilerin
başka bir operatöre kayma eğilimleri ve potansiyel müşteri
kayıplarının nedenlerinin sınıflandırılması için Faktör Analizi
kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 10.0 kullanılmıştır.
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3. 3. Verilerin Analizi ve Araştırmanın Bulguları
1. Araştırmaya katılanların GSM operatörü seçiminde önem verdikleri
kriterler:

Araştırmaya katılanların GSM operatörü seçiminde önem
verdikleri kriterlere ilişkin değerlendirmelerinin dağılımı Tablo 2’den
görülebilmektedir. Tablo 2’den de görülebileceği gibi, ankete cevap
verenler, GSM operatörü seçiminde ve değerlendirmesinde faturalama
hizmetinin doğruluğu (%76,3), kapsama alanının genişliği (%75,3),
şebeke kalitesi (%72,1) ve konuşma ücretleri (%63,5) faktörlerini çok
önemli bulmaktadırlar.

Tablo 2 GSM Operatörü Seçiminde Önem Verilen Kriterlere İlişkin
İfadelere Verilen Cevapların Dağılımı (n= 312)

Değişkenler
Çok

Önemsiz Önemsiz
Ne Önemli/
Ne Önemsiz Önemli

Çok
Önemli

f % f % f % f % f %

Aylık Sabit Ücret 6 1,9 17 5,4 49 15,7 120 38,5 120 38,5
Konuşma Ücretleri 3 1,0 6 1,9 14 4,5 91 29,1 198 63,5
Farklı Fiyat Tarifelerinin
Sunulması 7 2,2 16 5,1 48 15,4 121 38,8 120 38,5

Servislerin Ücretleri 10 3,2 32 10,3 73 23,4 120 38,5 77 24,6
Kapsama Alanının
Genişliği 4 1,3 2 0,6 9 2,9 62 19,9 235 75,3

Uluslararası Dolaşımda
Sorunsuz İletişim 24 7,7 31 9,9 46 14,7 93 29,8 118 37,9

Şebeke Kalitesi 4 1,3 2 0,6 13 4,2 68 21,8 225 72,1
Servislerin Çeşitliliği 14 4,5 42 13,5 97 31,1 110 35,3 49 15,6
GSM Operatörü İmajı 26 8,3 30 9,6 68 21,8 122 39,1 66 21,2
Faturalama Hizmetlerinin
Doğruluğu 4 1,3 2 0,6 8 2,6 60 19,2 238 76,3

Müşteri İletişim
Merkezindeki Hizmetin
Hızı ve Kalitesi

4 1,3 8 2,6 23 7,4 108 34,5 169 54,2

Tablo 3’de ki tanımlayıcı istatistiklerin sonuçlarına baktığımızda,
GSM operatörü seçiminde etkili olan her bir kriterin kullanıcılar
açısından önem derecesi sıralaması görülmektedir. Bu sıralama
sayesinde, kullanıcıların kablosuz iletişimden beklentileri ve istekleri
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belirlenebilir. Böylece müşteriye istekleri doğrultusunda hizmet
sunularak müşteri memnuniyeti sağlanabilir. GSM kullanıcıları en çok
sırasıyla faturalama hizmetlerinin doğruluğuna, kapsama alanının
genişliğine, şebeke kalitesine, ve konuşma ücretlerine önem
vermektedir. Müşterilerin GSM operatörü seçiminde önem verdiği
kriterlerin belirlenmesi, GSM operatörlerine müşteri memnuniyeti
sağlama adına fırsatlar yaratmaktadır. Örneğin, tanımlayıcı istatistik
sonuçlarına göre müşteriler en çok faturalama hizmetlerinin doğruna
önem vermektedirler. Bu bilgiden faydalanarak GSM operatörleri
detaylı, anlaşılması ve okunması kolay öyle bir fatura dökümü dizayn
edebilir ki böylece, müşterilerin güvenini kazanarak müşteri
memnuniyetini ve sadakatini tesis edebilirler.

Tablo 3 GSM Operatörü Seçiminde Önemli Olan Kriterlere İlişkin
Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları

Değişkenler n Ort.  x Std. Spm. S

Faturalama Hizmetlerinin Doğruluğu 312 4,69 ,68

Kapsama Alanının Genişliği 312 4,67 ,69
Şebeke Kalitesi 312 4,63 ,71
Konuşma Ücretleri 312 4,52 ,76
Müşteri İletişim Merkezindeki Hizmetin Hızı
ve Kalitesi

312 4,38 ,83

Farklı Fiyat Tarifelerinin Sunulması 312 4,06 ,97
Aylık Sabit Ücret 312 4,06 ,97
Uluslararası Dolaşımda Sorunsuz İletişim 312 3,80 1,26
Servislerin Ücretleri 312 3,71 1,05
GSM Operatörünün İmajı 312 3,55 1,17
Servislerin Çeşitliliği 312 3,44 1,05

2. Araştırmaya katılanların kullanmakta oldukları GSM
operatöründen memnuniyet dereceleri:

Araştırmaya katılanların kullandıkları mevcut GSM operatörünün
özelliklerinden memnuniyet dereceleri ilişkin ifadelere verdikleri
cevapların dağılımı Tablo 4’de gösterilmektedir. Araştırmaya cevap
verenlerin %49,3’ü sabit telefon ve diğer operatörlerle yapılan
konuşma ücretlerinden ve %39,4’ü şebeke içinde yapılan konuşma
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ücretlerinden memnun değillerdir. Öte yandan, ankete cevap verenler
kullanılmakta oldukları operatörlerinin sundukları servislerin
çeşitliliğinden (%73,1), fiyat tarifelerinin çeşitliliğinden (%64,4),
müşteri merkezindeki personelin müşteriye karşı tutum ve
davranışlarından (%60,3), faturalama hizmetlerinin doğruluğundan
(%59,3), sunulan servislerin ücretlerinden (%59), ve uluslararası
dolaşım hizmetlerinden (%58,7) memnundurlar. Ayrıca, anketi
cevaplayanların yarısından çoğu (%56) kullanmakta oldukları GSM
operatörünün kapsama alanının genişliğinden çok memnundurlar.

Tablo 4 Mevcut GSM Operatörünün Özelliklerinden Memnuniyet
Derecelerine İlişkin İfadelere Verilen Cevapların Dağılımı (n=312)

Değişkenler Hiç Memnun
Değilim

Memnun
Değilim

Memnunum Çok
Memnunum

f % f % f % f %
Aylık Sabit Ücret 58 18,6 104 33,3 118 37,8 32 10,3
Fiyat Tarifelerinin Çeşitliliği 16 5,1 51 16,3 201 64,4 44 14,2
Servis Ücretleri 20 6,4 79 25,3 184 59,0 29 9,3
Şebeke İçi Konuşma Ücreti 45 14,4 123 39,4 115 36,9 29 9,3
Sabit Telefon ve Diğer
Operatörlerle Yapılan
Konuşma Ücretleri

113 36,2 137 49,3 51 16,3 11 3,6

Kapsama Alanı Genişliği 8 2,6 13 4,2 116 37,2 175 56,0

Uluslararası Dolaşım
Hizmetleri

9 2,9 22 7,1 183 58,7 98 31,3

Şebeke Kalitesi 8 2,6 37 11,9 151 48,3 116 37,2
Servislerin Çeşitliliği 6 1,9 13 4,2 228 73,1 65 20,8
Faturalama Hizmetlerinin
Doğruluğu

17 5,4 31 9,9 185 59,3 79 25,3

Personelin Sorunları
Çözmedeki Yeterliliği

17 5,4 53 17,0 174 55,8 68 21,8

Karşılaşılan Problemlerin
Çözüm Hızı

23 7,4 64 20,5 161 51,6 64 20,5

Personelin Müşteriye Karşı
Tutumu

14 4,5 35 11,2 188 60,3 75 24,0
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Tablo 5’de ki tanımlayıcı istatistiklerin sonuçlarına baktığımızda,
müşterilerin mevcut kullandıkları GSM operatörünün özelliklerinden
memnuniyet derecelerinin sıralaması görülmektedir. Müşteri
memnuniyeti ölçümleri ile, kullanıcıların başka bir GSM operatörüne
kayma eğilimleri ön görülülebilir ve müşteri kaybı gerçekleşmeden
gerekli önlemler alınabilir. Böylece, müşteri memnuniyeti sağlanarak
mevcut müşteriler elde tutulabilir. Ankete cevap verenler kullanmakta
oldukları GSM operatörlerinin en çok sırasıyla kapsama alanının
genişliği, şebeke kalitesi, sunulan uluslararası dolaşım hizmetleri,
sunulan servislerin çeşitliliği, faturalama hizmetlerinin doğruluğu, ve
müşteri iletişim merkezindeki personelin müşteriye olan yaklaşım
özelliklerinden memnundurlar. Öte yandan, ankete cevap verenler
kullanmakta oldukları GSM operatörlerinin sırasıyla sabit telefon ve
diğer GSM operatörleri ile yapılan konuşma ücretinden, aylık sabit
ücretinden, ve şebeke içi konuşma ücretinden memnun değillerdir.
Müşteri memnuniyetsizliklerin olduğu noktalar, muhtemel müşteri
kaybının nedenleri olarak gösterilebilir.

Tablo 5 Mevcut GSM Operatörünün Özelliklerinden Memnuniyet
Derecelerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları

Değişkenler n Ort.  x Std. Sapma S

Kapsama Alanının Genişliği 312 3,47 ,70

Şebeke Kalitesi 312 3,20 ,74
Uluslararası Dolaşım Hizmetleri 312 3,19 ,68
Servislerin Çeşitliliği 312 3,13 ,56
Faturalama Hizmetlerinin Doğruluğu 312 3,04 ,76
Personelin Müşteriye Karşı Tutumu 312 3,04 ,73
Personelin Sorunları Çözmedeki Yeterliliği 312 2,94 ,78
Fiyat Tarifelerinin Çeşitliliği 312 2,87 ,70
Karşılaşılan Problemlerin Çözüm Hızı 312 2,85 ,83
Servislerin Ücretleri 312 2,71 ,72
Şebeke İçi Konuşma Ücretleri 312 2,41 ,85
Aylık Sabit Ücret 312 2,40 ,91
Sabit Telefon ve Diğer Operatörlerle Yapılan
Konuşma Ücretleri

312 1,87 ,81



225

3. Araştırmaya katılanların başka bir GSM operatörüne kayma
davranışının nedenlerinin sınıflandırılması:

GSM kullanıcılarının operatörlerini değiştirme davranışının
altında yatan nedenleri belirleyebilmek için R-tip faktör analizi
kullanılmıştır. Bu analizde kullanılan girdi veriyi, müşteri
memnuniyeti ölçümünde kullanılan değişkenler oluşturmaktadır.
Kullanılan verinin faktör analizine uygun olup olmadığı anlamak için
Kaiser-Meyer-Olkin KMO testi ve Bartlett’s Test of Sphericity
yapılmıştır. KMO’da 1,0’e yakın değerler verinin faktör analizine
uygun olduğunu gösterir (Hair et.al, 1998). Bu çalışmada KMO
testinin sonucu 0,870 çıkmıştır ve 1,0’e yakın bir değer olduğu için
faktör analizine uygun olduğu söylenebilir. Bartlett’s Test of
Sphericity ise faktör analizinde kullanılan değişkenler arasında bir
ilişki olup olmadığını gösterir. Önem derecesi 0,05’den küçük
değerler, değişkenler arasında belirgin bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Bu çalışmanın sonucunda Bartlett’s Test of Sphericity
önem derecesi 0.000 çıkmıştır bu da değişkenler arasında güçlü bir
ilişkinin varlığını göstermektedir. Faktör analizin bu çalışma için
uygunluğu korelasyon matrisine bakılarak da test edilmiştir. Müşteri
memnuniyeti ile ilgili sorulara cevap verenlerin cevaplarına Varimax
Orthogonal Faktör Rotasyonu uygulanmıştır. Principal Component
Faktör analizinin sonucunda özdeğerleri (Eigenvalue 1’den büyük üç
faktör belirlenmiştir. Scree plot incelenmesi sonucunda da üç faktörün
kullanılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu üç faktör rotasyon sonrasında
toplam açıklanabilir varyans’ın %66,011’ni oluşturmaktadır.

Tablo 6’dan da görülebileceği gibi, Faktör 1’in altında aylık sabit
ücret, fiyat tarifelerinin çeşitliliği, servis ücretleri, şebeke içi konuşma
ücretleri, ve sabit ve diğer operatörlerle yapılan konuşma ücretleri
değişkenleri toplanmıştır. Bundan dolayı Faktör 1, Fiyat Faktörü diye
adlandırılabilir. Kapsama alanı genişliği, uluslararası dolaşım
hizmetleri, şebeke kalitesi ve servislerin çeşitliliği değişkenleri ise
Faktör 2’yi oluşturmaktadır ki bu faktör ise Asli/Temel Hizmetler
Faktörü olarak adlandırılabilir. Öte yandan Faktör 3’ün altıda
faturalama hizmetlerinin doğruluğu, personelin sorunları çözmedeki
yeterliliği, karşılaşılan problemlerin çözüm hızı, ve personelin
müşteriye karşı tutumu değişkenleri toplanmıştır. Dolayısıyla Faktör
3’ü Değer Katan Hizmetler olarak adlandırmak doğru olacaktır.
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Faktör analizin sonucu, mobil telefon kullanıcılarının mevcut
kullandıkları GSM operatöründen memnuniyetlerini üç açıdan Fiyat,
Asli/Temel Hizmetler ve Değer Katan Hizmetler açısından
değerlendirmekte olduğunu göstermektedir.  Tablo 5’de ki tanımlayıcı
istatistiklerin sonuçları incelendiğinde, müşterilerin mevcut GSM
operatörlerinden memnun olmadıkları noktaları görebilmek
mümkündür. Müşteri memnuniyetsizliklerin olduğu noktalar,
muhtemel müşteri kaybının nedenleri olarak gösterilebileceğinden
dolayı, Türkiye’de ki GSM kullanıcılarının başka bir GSM
operatörüne kaymasına neden olacak faktörler önem sırasıyla Fiyat,
Değer Katan Hizmetler, ve Asli/Temel Hizmetler diye sıralanabilir.

Tablo 6 Faktör Analizi Sonuçları

Değişkenler Faktör
Yükleri

Cronbach
Alpha α

Eigenvalue

Faktör 1: Fiyat ,78 2,88
Aylık Sabit Ücret ,609
Fiyat Tarifelerinin Çeşitliliği ,648
Servis Ücretleri ,683
Şebeke İçi Konuşma Ücretleri ,812
Sabit Telefon ve Diğer
Operatörlerle Yapılan Konuşma ,771

Faktör 2: Asli/Temel Hizmetler ,83 2,875
Kapsama Alanı Genişliği ,829
Uluslararası Dolaşım Hizmetleri ,795
Şebeke Kalitesi ,805
Servislerin Çeşitliliği ,676
Faktör 3: Değer Katan Hizmetler ,89 2,819
Faturalama Hizmetlerinin ,526
Personelin Sorunları Çözmedeki
Yeterliliği ,896

Karşılaşılan Problemlerin Çözüm ,876
Personelin Müşteriye Karşı Tutumu ,819

Sonuç
Yapılan bu ampirik araştırmanın sonucunda GSM kullanıcılarının

GSM operatörü seçiminde önem verdiği en önemli 4 kriterin sırasıyla
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faturalama hizmetlerinin doğruluğu, kapsama alanının genişliği,
şebeke kalitesi, ve konuşma ücretleri olduğu ortaya çıkmıştır. Faktör
analizin sonucunda, GSM kullanıcılarının başka bir GSM operatörüne
kaymasına neden olacak faktörler Fiyat, Asli/Temel Hizmetler ve
Değer Katan Hizmetler diye üç başlık altında toplanmıştır. Türkiye’de
ki mobil telefon kullanıcıları en çok mevcut GSM operatörlerinin
sunduğu Asli/Temel hizmetlerden memnundurlar. Bu da beklenen bir
sonuçtur, çünkü bir GSM operatörünün asıl işi her mekanda ve her
koşulda sorunsuz ve kaliteli bir iletişim sağlamaktır. Bundan dolayıdır
ki, müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamak isteyen GSM
operatörleri anca fiyat ve değer yaratan hizmet faktörleri yardımıyla
kendilerini rakiplerinden farklılaştırabilirler. GSM sektöründe müşteri
memnuniyetsizliğinin en çok kaynaklandığı nokta ise operatörlerin
fiyatlandırma politikalarıdır.
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TÜKETİCİ YANDAŞLIĞI ANLAYIŞINA (CONSUMERISM)
YÖNELİK TÜKETİCİ  TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ:

ADANA İLİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü- Pazarlama Bilim Dalı

ÖZET
Türkiye’de son yıllarda tüketici ile ilgili konulara olan ilginin

artmasından yola çıkarak bu çalışmada, tüketici yandaşlığı anlayışına
yönelik tüketici tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. İşletmelerin
pazarlama politikaları ve uygulamaları içerisinde sahip olduğu tüketici
yandaşlığı anlayışı, bu konuda tüketicilere ve devlete düşen
sorumluluklarla birlikte  tüketiciler tarafından değerlendirilecektir.
Tanımlayıcı  araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışmada, gelir ve
eğitim düzeyi değişkenleri baz alınarak tüketicilerin, tüketici
yandaşlığına yönelik tutumları arasındaki farklılıklar ortaya
konacaktır.

ABSTRACT
The public concern regarding consumer issues has been

receiving increased attention in Turkey.  This study reports the
attitudes and perceptions of consumers toward consumerism issues
involving the business policies and practices, protective government
legislation, and  the responsibilities of  the consumers as well. This
paper presents a descriptive study which used a sample of consumers
to determine consumer reactions to the marketing system and its
operations. By using the two demographic characteristics- income and
level of education, the differences of  the attitudes of consumers has
been researched with mixed results.
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GİRİŞ
1960’lı yılların başında o yıla kadar birikmiş tüketici

tatminsizliğinin bir sonucu olarak önce A.B.D’de ve daha sonra
Avrupa’da klasik ve hatta modern pazarlama anlayışına karşı bir tepki
olarak “Tüketicinin Korunması” denilen toplumsal bir akım
başlamıştır (Tek, 1999, s.533). Tüketici Hakları bu akıma cevap
olarak,  sosyal güvenlik haklarına paralel bir gelişmeyle 1962 yılında
Amerika Birleşik Devletleri'nde resmen kabul edilmiştir. A.B.D.
Başkanı J.F. Kennedy’nin 1962’de, tüketicilerin güvenlik, bilgi
edinme, seçme ve sesini duyurma hakları olduğunu belirten Tüketici
Hakları Yasasını imzalamasından sonra tüketici yandaşlığı
(consumerism) fikri önem kazanmıştır (Ede ve Calcich, 1999, s.113).
Bu anlayış, tüketici haklarından doğmuş ve bugünkü şeklini almıştır.

Tüketici Yandaşlığı (Consumerism), The Oxford English
Dictionary’de “tüketicilerin haklarının korunması” şeklinde
tanımlanmaktadır (www.oed.com, 20.02.2003).  Ancak, bu tanım tam
olarak kavramın ifade ettiği anlamı vermemektedir. Çünkü, tüketicinin
korunması dar anlamda, tüketicilerin alışverişlerde ödedikleri
paraların tam karşılığını alma çabaları, geniş anlamda ise ekonomik
kaynakların; tüketicilerin refahı, sağlıkları, eğitimleri ve daha iyi
rekreasyonel tesis ve hizmetlere kavuşmaları için harcanmasını
öngörmektedir(Tek, 1999, s.533). Oysa, tüketici yandaşlığı bundan
fazla anlam içermektedir. Bunun için “consumerism” sözcüğünün
sonundaki  ‘-ism’  ekinin ne anlama geldiğinin bilinmesinde fayda
vardır.

The American Heritage Dictionary  ‘-ism’ i  beş farklı şekilde
tanımlamaktadır.  Bu tanımlardan sonuncusu orijinal ifadesiyle
şöyledir: “Doctrine: theory; system of  principles: pacifism”. Bu
tanım “tüketici yandaşlığı (consumerism)” kavramını da
açıklamaktadır (Swagler, 1994, s.348). Tanıma göre, tüketici
yandaşlığı bir doktrin, öğreti veya prensipler sistemidir.

Tüketici yandaşlığı, tüketici ile işletme arasındaki doğrusal
ilişkiyi vurgular. Sürekli gelişen bir kavram olduğu için de, bu
ilişkinin boyutlarını kesin çizgilerle ortaya koymak pek mümkün
değildir.

http://www.oed.com/
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Örneğin, gelişmiş ülkelerde 1960’larda tüketici yandaşlığı
anlayışı, tehlikeli ve sağlıksız ürünler üretilmesi ile tüketiciyi yanıltıcı,
onun bilinçli kararlar almasını engelleyici uygulamalar üzerine
yoğunlaşmıştı. 1980’lerde daha kaliteli ürünler üretme  ve tüketicilerin
alışverişlerde ödedikleri paranın tam karşılığını alması tüketici
yandaşlığının temel konuları halini aldı. Gelişmiş ülkelerde kimyasal
madde içermeyen ürünlerin üretimi ve satışı bu yıllarda
yaygınlaşmıştır. Sağlık bilinci daha gelişmiş olan pazar bölümlerine
hitap eden organik ürünlerin üretimi ve satışının yaygınlaşması, doğal
olarak beraberinde üreticileri yeni ambalajlama teknikleri ve raf ömrü
düşük olan bu ürünler için daha kısa dağıtım kanallarını bulma
yönünde araştırmalara yönlendirmiştir. Aynı zamanda, tüketicilerin
ürünlerin görünümü, lezzeti ve muhafaza edilmesi hakkındaki
beklentilerini de dikkate alarak, onların yeniden bilgilendirilmesi
gündeme gelmiştir.  Öte yandan, ekonomik durgunluğun yaşandığı
aynı yıllar tüketicileri alışveriş yaparken daha dikkatli, daha az
duygusal ve daha az marka bağımlısı olmaya yöneltmiştir.
Dolayısıyla, bir ürünü satın almada o ürünün kalitesi, dayanıklılığı,
düşük fiyatı gibi rasyonel faktörler, prestij, statü, moda gibi duygusal
faktörlerin önüne geçmeye başlamıştır. (Nicoulaud, 1987, s.7-10).
Theodore Levitt’in öne sürdüğü “bütün ulusların ve insanların
üzerinde birleştiği tek ve en önemli şey kıtlıktır” (Levitt, 1983, s.28),
olgusu tıpkı 1980’lerde olduğu gibi günümüzde de açık bir şekilde
görülmektedir. Tüketiciler, artık gelecek nesilleri de düşünerek
çoğunlukla duygusal güdülerle değil, rasyonel güdülerle ürün satın
almaya başlamışlardır ve bunun giderek artacağı beklenmektedir.

1990’lara gelindiğinde ise, tüketiciyi korumaya verilen önem
iki sosyal boyutu içine alacak şekilde genişlemiştir. Bu boyutlar;
ekonomik çevrede yaşanan çarpıklıklar ve haksızlıklar ile fiziki çevre
kalitesindeki bozulmalardır. Hernekadar rekabeti korumaya yönelik
çeşitli yasaların var olduğu bilinse de, uygulamada rekabeti
engellemeye yönelik tröst yapılanmalar olduğu görülmektedir. Oysa
rekabetin artmasıyla rakiplerin sayısı da artacak ve tüketicilerin en
temel haklarından birisi olan seçme hakkı yerine getirilmiş olacaktır.
Bu sebeple, tröst yapılanmaları engelleyen her türlü girişim veya
tröstlere karşı girişilen mücadeleler tüketici yandaşlığının içinde
değerlendirilmektedir. Yine öte taraftan, fiziki çevrenin kalitesindeki
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bozulmalar; hava, su ve gürültü kirliliği, radyoaktif maddelerden
enerji üretilmesi gibi konular ve bunları engelleyici girişimler de
tüketici yandaşlığının konularıdır (Day ve Aaker, 1997, s.45).

Dolayısıyla, tüketici yandaşlığı; özel veya kamu işletmeler ile
devlet üzerinde yasal, ahlaki ve ekonomik açılardan baskılar
oluşturmak suretiyle tüketiciye yardım etmeye ve onu korumaya
çalışan bir sosyal güçtür (Boone ve Kurtz, 1992, s.61).  Bir başka
tanıma göre, tüketici yandaşlığı; satıcılara nazaran tüketicilerin
haklarının ve etkilerinin çoğaltılması için yürütülen bir sosyal
harekettir (Kotler, 1972, s.49).

Tüm bu açıklamalardan sonra, tüketici yandaşlığı,
işletmelerden, mal/hizmet üretim-satışında ve satış sonrasında tüketici
ve toplum yararını gözetmelerini isteyen ve devlet tarafından da
desteklenen bir anlayış şeklinde tanımlanabilir.

Gelişmiş ülkelerde tüketici yandaşlığının, işletmelerin
devamlılığı ve rekabet gücü ile ülke ekonomisine olumlu katkıları
başta pazarlama yöneticileri olmak üzere tüm işletme yöneticileri
tarafından fark edilmiştir (Boone ve Kurtz, 1992, s.31). Tüketicilerin
hak ve çıkarlarını korumadan yana bir anlayışı benimseyen işletmeler,
tüketicilerin huzur ve güven içerisinde dengeli ve hakkaniyete
dayanan bir piyasa içinde alışveriş yapmalarına olanak
sağlamaktadırlar. A.B.D.’de 1960’larda tüketiciyi koruma
hareketlerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan “tüketici
yandaşlığı” fikri,  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanunun 23 Şubat 1995 tarihinde kabul edilmesinden sonra
Türkiye’de de önem kazanmaya başlamıştır.

Son yıllarda, tüketiciler aleyhine olan haksız uygulamalar
tüketiciyi koruma yasasının yanı sıra ülke genelinde çağdaş kurumlar
ve tüketicilerin etkin şekilde örgütlenmeleri ile durdurulmaya
çalışılmıştır. Tüketici kuruluşlarının ve bazı tüketicilerin haksız piyasa
uygulamalarına yönelik itirazları ve bu itirazların çözümüne ilişkin
talepleri kamuoyunun ilgisini çekerken, işletmeleri bu sorunları çözme
yönünde mücadeleye davet etmiş ve devletin ilgili kurumlarını
harekete geçirmiştir. Dolayısıyla, işletmeler tüketici hakları ve
korunması konularına giderek ilgi göstermeye başlamıştır. Özellikle
tüketiciler tarafından yapılan itirazların, bazı işletmelerin pazarlama
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kavramına ve pazarlama faaliyetlerine bakışını değiştirmede kritik bir
rol oynadığı görülmektedir.

Türkiye’de işletmeler tarafından fikir olarak benimsenen
tüketici yandaşlığı, uygulamada henüz başlangıç dönemi veya gelişme
döneminin ilk aşamasında denilebilir. Tüketicinin bilgilendirilmesi ve
korunması haklarının farkında olan pekçok işletme prensipte tüketici
yandaşlığını kabullenmiş görünüyor. Uygulamada işletmelerin
tüketicilerle olan ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik departmanlar
kurduğu ve tüketicilerin problemleriyle  ilgilendiği görülmektedir.
Tüketici yandaşlığı işletmeler tarafından tüketici şikayetlerine karşı
hassas olunması, karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi vb.
konularda tüketicilerle olan birebir ilişkilerin düzenlenmesi şeklinde
algılanmaktadır. Oysa, günümüzde pazarlama yöneticilerinin ürün
emniyeti, güvenli ambalajlar, bilgilendirici etiketleme, yanıltıcı
olmayan reklamlar, adil fiyatlandırma, açık ve yeterli ürün garantileri
gibi tüketici çıkarlarını koruyan konulara daha çok zaman harcamaları
gerekmektedir.  Bir başka ifadeyle, tüketici yandaşlığı, pazarlamanın
temel felsefesi olarak düşünülmeli ve işletmelerin  pazarlama politika
ve uygulamaları ile de desteklenmelidir. Çünkü bu anlayış,
işletmelerin sadece satış sonrasında değil, bir mal veya hizmetin
üretiminden satışına kadar geçen süreçte daima tüketici ve toplum
yönünden bakmayı gerekli kılar.

Bu düşüncelerden hareketle, bu çalışmada, günümüzde tüketici
yandaşlığı anlayışına yönelik tüketici tutumlarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Sektör ayırımı yapılmaksızın, genel bir bakış
açısıyla ülkemizde işletmelerin pazarlama politikaları ve uygulamaları
içerisinde sahip olduğu tüketici yandaşlığı anlayışı, bu konuda
tüketicilere ve devlete düşen sorumluluklarla birlikte  tüketiciler
tarafından değerlendirilecektir.

  

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Araştırma Modeli ve Hipotezler
Tüketici yandaşlığı anlayışına yönelik tüketici tutumlarını

tahmin etmede tutumlar ile   demografik değişkenlerin ilgisi pek çok
çalışmada incelenmiştir. Bazı araştırmacılar (Kinnear, Taylor ve



Sadruddin, 1974; Brooker 1976; Barker, 1987) tarafından demografik
değişkenlerin tüketicilerin tutumları ile ilişkisi bulunamamıştır. Diğer
bazı araştırmacılar (Berkowitz ve Lutterman 1968; Coulson 1971;
Barksdale ve Darden 1972) ise, konu ile ilgili çalışmalarında  anlamlı
ilişkiler bulmuşlardır. Ancak, bu çalışmalardan elde edilen sonuçların
tamamı birbirleri ile tutarlı olmamakla birlikte, hemen hemen
tamamında tüketicilerin,  tüketici yandaşlığına karşı tutumlarının gelir
ve eğitim seviyesinden bağımsız olmadığı ve farklı gelir ve eğitim
seviyelerindeki tüketicilerin, tüketici yandaşlığına yönelik
tutumlarının farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada, gelir
ve eğitim düzeyleri bağlı olarak tüketici tutumları arasında farklılık
olup olmadığını saptamak amacına uygun olarak geliştirilen model
Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1: Araştırma Modeli
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YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI

• İşletmelerin Sahip Olduğu
Pazarlama Anlayışı

• Tüketicilerin Sorumlulukları
• Devletin Sorumlulukları
EĞİTİM  DÜZEYİ
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Gelir değişkenin modele dahil edilmesinin bir diğer nedeni,
llikle düşük gelirli tüketicilerin bilinçli bir tüketici olma yönünde
 ve yüksek gelirli tüketicilerden çeşitli  özellikler itibariyle
lılıklar göstermesidir. Bu farklılıklar aşağıda belirtilmiştir. Düşük

irli tüketiciler genelde (Day ve Aaker, 1997, s.46);

rünleri kıyaslayarak satın almanın getirdiği  faydaların farkında
eğildirler.

n iyi alışverişi gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve eğitimden
oksundurlar. Gelirlerinin düşük olması sebebiyle alternatif
rünleri satın alıp deneyerek öğrenme ve en iyi satın almayı
erçekleştirme fırsatları çok azdır.
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•  Bir ürünü satın aldıktan sonra yasal olarak sorumluluk ve
haklarının farkında değildirler.

• Yakın çevrelerinin dışına çıkma özgürlüğüne sahip
olamadıklarından, bu çevrelerin dışında olabilecek  rekabet
fiyatlarından haberdar değildirler.

• Yaşadıkları alışveriş tecrübelerinde ödedikleri paranın tam
karşılığını alamadıklarından, olası şartlarını geliştirmek için gerekli
olan motivasyondan yoksundurlar.

Kısacası, düşük gelirli tüketiciler  sömürüye, hileye, düşük kalitede
ürünler ve hizmetler sunulmasına oldukça müsait bir çevreyi
oluştururlar. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki araştırma
hipotezleri geliştirilmiştir:

• “Farklı gelir düzeyindeki tüketicilerin, tüketici yandaşlığı
anlayışına yönelik tutumları birbirinden farklıdır. ”

• “Farklı eğitim düzeyindeki tüketicilerin, tüketici yandaşlığı
anlayışına yönelik tutumları birbirinden farklıdır. ”

Anakütlenin ve Örneklem Çerçevesinin Belirlenmesi
Tanımlayıcı araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışmada,

anakütleyi Adana ilinde ikamet eden farklı sosyo-ekonomik özellikler
gösteren tüketiciler oluşturmaktadır. İki aşamalı örnekleme
yönteminin kullanılacağı bu araştırmanın ilk aşamasında, alan
örneklemesi yapılarak kentte farklı sosyo-ekonomik özellikler
gösteren bölgeler belirlenmiş ve bu bölgelerden  tesadüfi yöntemle 6
bölge seçilmiştir. İkinci aşamada ise, her bir bölgeden  Adana ilinin
sosyo-ekonomik yapısı dikkate alınarak oranlı örnekleme yoluyla
seçilen toplam 400 tüketici örnek kapsamına alınmıştır. Veriler bu
örnek üzerinde uygulanan bir anket yardımıyla toplanmıştır.
ACNielsen kuruluşunun Adana ili SES (Sosyo-Ekonomik Statü)
grupları araştırma sonuçlarına  göre; Adana ilinde yaşayan kişilerin
yüzde 8’i  üst sosyo-ekonomik düzeyde,  yüzde 22’si  orta sosyo-
ekonomik düzeyde ve yüzde 70’i ise alt sosyo-ekonomik düzeyde
bulunmaktadır. Gelir ve eğitim değişkeninin sosyo-ekonomik düzeyin
önemli belirleyicileri olmasından dolayı, her bir gruba dahil edilecek
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bireylerin saptanmasında söz konusu SES grupları kullanılmıştır.
Buna göre, alınacak  400 kişilik örneklemin yüzde 8’i (32 kişi) üst
gelir grubundan; yüzde 22’si (88 kişi) orta sosyo-ekonomik gelir
grubundan ve yüzde 70’i (280 kişi) de alt gelir grubundan olmak üzere
her alt evrene genel evrendeki oranlarına göre bireyler alınmıştır.
Araştırmanın konusu gereği tüketici olarak belirli bir bilinç düzeyine
sahip olabileceğine inandığım 18 yaş üzeri bireyler çalışmanın
kapsamına dahil edilmiştir.

Anketler, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi öğrencileri tarafından 10-28 Mart 2003 tarihleri arasında
Adana’da ikamet eden farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip
bireylere dağıtma-toplama şeklinde uygulanmıştır. Bu anketlerden 356
tanesi geri dönmüş, eksik ve hatalı anketlerin elenmesiyle analize
elverişli anket sayısı 329 olarak belirlenmiştir.

Anket Formunun Hazırlanması
Hazırlanan ankette, tüketicilerin tutumlarını ölçmeye yönelik

42 ifadeyi içeren bir ölçeğe yer verilmekte ve 5 noktalı Likert  ölçeği
kullanılarak cevaplayıcılardan her bir ifadeye ne derecede
katılıp/katılmadıklarını belirtmeleri istenmektedir. Ölçeklerde
“5;Kesinlikle  katılıyorum, 1; Kesinlikle katılmıyorum” u temsil
etmiştir. Ölçeğin geliştirilmesinde  konu ile ilgili çeşitli çalışmalardan
(Barksdale ve Darden 1972; Klein 1982; Barker 1987; Varadarajan ve
Thirunarayana 1990; Darley ve Johnson 1993)  yararlanılmıştır.

Ölçekte yer alan ifadelerin İngilizce aslından Türkçe’ye
çevrilmesinde, akademik yeterliliğe sahip kişilerden yararlanılmıştır.
Söz konusu kişiler çeviriyi ayrı ayrı yapmışlar ve daha sonra bu
çeviriler karşılaştırılıp aralarındaki farklılıklar araştırmacı tarafından
pazarlama terminolojisine bağlı kalarak uyumlaştırılmıştır. Türkçe’ye
çevrilen ifadeler tekrar İngilizce’ye çevrilerek orijinal ifadelere
uyumlulukları kontrol edilmiştir. Çevirinin, ifadelerin orijinalliğine
sadık kalarak yapıldığından emin olduktan sonra kolayda örnekleme
yöntemiyle araştırma örneğini temsil edecek şekilde seçilen 30 kişiyle
bir ön test yapılmıştır. Kişisel görüşme şeklinde yapılan ön testte
cevaplayıcıların, soruların anlaşılabilirliği, kapsamı, uzunluğu vb.
konularda görüşleri alınmıştır. Bu doğrultuda gerekli değişiklikler
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yapılarak anket formuna son şekli verilmiş ve esas örneği oluşturan
deneklerle çalışmaya başlanmıştır.

Bu ön çalışma aynı zamanda araştırmada kullanılan ölçeğin
güvenilirliğini test etmek için kullanılmıştır. Ölçeği oluşturan 42
ifadeye verilen cevaplar arasında bir korelasyon olup olmadığının
belirlenmesinde alfa katsayısı (Cronbach’s Alpha) kullanılmıştır.
Analiz sonucunda  ölçeğin güvenilir olduğunu söyleyebilmek için alfa
katsayısının aldığı değerin 0.60’dan yüksek olması ve hatta 0.70’e
yakın bir değer alması beklenmektedir (Tull ve Hawkins, 1993, s.316;
Hair ve diğ, 1992, s.449).  Bu doğrultuda, araştırmada kullanılan
ölçeğin güvenirlik analizi yapılmış ve alfa katsayısı 0.66 olarak
hesaplanmıştır. Dolayısıyla, ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.

ARAŞTIRMADAN ELDE EDİLEN BULGULAR

Örnek Kütlenin Demografik ve Sosyo-Ekonomik
Özellikleri
Örnek kütlenin demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerine

ilişkin bilgiler  Tablo 1’de gösterilmiştir.

               Tablo 1: Örnek Kütlenin Demografik ve Sosyo-
Ekonomik Özellikleri
ÖZELLİKLER YÜZDE ÖZELLİKLER YÜZDE
CİNSİYET MESLEK GRUBU
Kadın 51.1 İşçi 17.0
Erkek 48.9 Devlet Memuru 11.2

Esnaf 5.8
MEDENİ DURUM Özel sektörde yönetici 5.8
Evli 53.5 Özel sektörde büro

personeli
6.4

Bekar 44.4 Nitelikli serbest meslek 2.7
Dul/Boşanmış 2.1 Tüccar/Sanayici 0.3

Emekli 7.0
ÇOCUK SAYISI Ev Hanımı 14.0
Çocuksuz 53.2 Öğrenci 21.9
Tek 11.2 İşsiz 0.9
2 21.3 Diğer 7.0
3 7.9
3’den fazla 6.4
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YAŞ EVDE YAŞAYAN KİŞİ SAYISI
18-25 33.5 Tek 3.3
26-35 32.5 2-4 kişi 68.1
36-45 21.0 5 ve daha fazla 28.6
46-55 10.0
56-65 1.5
65 üzeri 1.5

EĞİTİM  DÜZEYİ GELİR DÜZEYİ
Okur-yazar 0.6 Düşük 54.1
İlkokul 11.6 Orta 37.1
Ortaokul 8.5 Yüksek 8.8
Lise 26.7
Yüksekokul 5.8
Üniversite 39.8
Master/Doktora 7.0

Tüketici Yandaşlığına Yönelik Tüketici Tutumları
Tüketicilerin, tüketici yandaşlığına yönelik  tutumlarını ölçmeye

yönelik 42 ifadeye faktör analizi uygulanmış ve analiz  sonucu
tüketicilerin tutumları sekiz faktör altında özetlenmiştir. Tablo 2’de
analiz sonuçları ile birlikte 5 noktalı Likert-ölçeğine göre hazırlanan
ifadelerin yanıtlarına ilişkin ortalamalar ve ortalamaların standart
sapmaları da yer almaktadır.

              Tablo 2: Faktör Analizi: Tüketici Yandaşlığına Yönelik
Tüketici Tutumları

Faktörler Ortalama Standart
Sapma

Faktör
Ağırlıkları

Reklamların Güvenilirliği  ve
İnandırıcılığı
-Reklamlar, ürünün kalitesi hakkında
güvenilir bilgi sağlar.
-Birçok ürünün reklamı inandırıcıdır.

2.63

2.96

1.09

1.10

.336

.301
Devletin Sorumlulukları
-Firmaların pazarlama çalışmalarının
düzenlemesinde devletin sorumluluğu
artmalıdır.
-Devlet, ürünleri test etmeli ve test
sonuçlarını tüketicilere duyurmalıdır.

3.78

4.21

1.02

0.97

.308

.301
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-Tüketicilerin çıkarlarının korunmasında
devlet kurumlarına gerek yoktur.

2.07 1.08 -.302

İşletmelerin Felsefesi
-Satın alınan üründe bir sorun olduğunda,
genellikle firmalar sorumluluklarından
kaçarlar.
-Çoğu firma, müşteriye iyi hizmet vermek
yerine, daha çok kazanç sağlamakla
ilgilenir.

3.49

3.94

1.10

1.05

.301

.304

Tüketici Yanlışları
-Satın aldığım ürünle ilgili bir sorun
olduğunda, şikayetimi nereye yapacağımı
bilmiyorum.
-Satın aldığım ürünle ilgili karşılaştığım
hataların birçoğu kendi dikkatsizliğim
sonucudur.

2.82

2.54

1.32

1.18

.312

.301

İşletmelerin Satış Sonrası Tüketiciye
Yaklaşımları
-Üreticilerin ve satıcıların sunduğu satış
sonrası hizmetlerin kalitesi daha iyiye
gitmektedir.
-Firmalar, tüketici şikayetlerine günümüzde
artık eskisinden daha da duyarlılar.

3.53

3.74

0.95

0.92

.340

.312

Tüketicilerin Bilinçlenme Çabaları
-İyi bir tüketici olabilmek için gerekli
bilgilere ulaşmaya çabalarım.
-Daha az çevre kirliliği yaratan ürünlere
daha yüksek fiyat ödeyebilirim.

3.92

3.38

0.93

1.14

.423

.388

Ürün Fiyatlarının Uygunluğu
-Gelirimi dikkate aldığımda piyasadaki
birçok ürünün fiyatı uygundur.
-Birçok ürün için en iyi fiyatı bulma
amacıyla, çarşı-pazar gezmeye gerek
yoktur.

2.32

2.33

1.11

1.15

.302

.416

Ürünlerin İhtiyaca Cevap Verebilme
Yeteneği
-Genelde firmalar, ihtiyaçlarıma uygun
ürünler üretiyorlar.
-İhtiyaç duyduğum herhangi bir ürünü,
kolaylıkla bulabiliyorum.

3.37

3.64

1.02

1.00

.403

.474

Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi         Özdeğer=1’den büyük
KMO=%70                     Varyans: %42                     Faktör Ağırlıkları: ≥ 0.30
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Analiz sonunda elde edilen varyans oranları ne kadar
yüksekse, ölçeğin faktör yapısı da o kadar güçlü olmaktadır. Ancak,
sosyal bilimlerde yapılan analizlerde % 40 ile % 60 arasında değişen
varyans oranları kabul edilmektedir (Tavşancıl, 2002, s.48).

Farklı gelir ve eğitim düzeyinde yer alan grupların bu
faktörlere yönelik görüşlerinde farklılıklar bulunduğunu belirlemeye
yönelik geliştirilen hipotezlerin test edilmesinde tek yönlü varyans
analizi F-test istatistiği ile birlikte kullanılmış ve analiz sonuçları tablo
3 ve 4’de sunulmuştur.

Tablo 3 incelendiğinde birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı
faktörler için hesaplanan F değerlerinin teorik F değerinden küçük
olduğu ve olasılık değerlerinin de 0,05’den büyük olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla, ürün reklamlarının güvenilirliği ve
inandırıcılığına, devletin sorumluluklarına, işletmelerin felsefesine ve
bilinçli tüketici olma gayretlerine karşı farklı gelir seviyelerindeki
tüketicilerin tutumları arasında önemli farklılıklar bulunmamaktadır.
Diğer dört faktör için, farklı gelir seviyelerinde bulunan tüketicilerin
tutumları arasında α=0,05 anlamlılık  düzeyinde istatistiksel bakımdan
anlamlı farklılıklar vardır. Dolayısıyla, farklı gelir düzeyindeki
tüketicilerin, tüketici yandaşlığı anlayışına yönelik tutumlarının
birbirinden farklı olduğu söylenebilir. Farklılığın hangi grup
ortalamaları arasında olduğunu ortaya çıkarmada “Çoklu
Karşılaştırmalar” testlerinden, örnek sayılarının eşit olmadığı
durumlarda da uygulanabilen  (Neter ve Wasserman, 1974, s.481)
“Schefee testi” kullanılmıştır.

             Tablo3: Tek Yönlü Varyans Analizi ve Schefee Analizi
Sonuçları (Gelir Düzeyi)

Gelir Grupları n Orta-
lma

Standt
Sapma

F
Önem
Düzeyi

(p)

Schefee (p<,05)
Grup *

Karşılaştırması
1.Reklamların Güvenilirliği
ve İnandırıcılığı
                                a.Düşük
                                b.Orta
                               c.Yüksek

178
122
29

2,85
2,73
2,67

,94
,90
,90

,844 ,431
---

2.Devletin  Sorumluluğu
                                a.Düşük
                                b.Orta

178
122

4,00
3,96

,76
,80

,489 ,614 ---
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                               c.Yüksek 29 3,85 ,60
3.İşletmelerin Felsefesi
                                a.Düşük
                                b.Orta
                               c.Yüksek

178
122
29

3,73
3,68
3,74

,78
,87
,75

,110 ,895 ---

4. Tüketici Yanlışları
                                a.Düşük
                                b.Orta
                               c.Yüksek

178
122
29

2,80
2,60
2,25

,94
,88
,72

5,094 ,007
YGG<DGG

5. İşletmelerin Satış Sonrası
Tüketiciye Yaklaşımları
                                a.Düşük
                                b.Orta
                               c.Yüksek

178
122
29

3,47
3,72
3,63

,83
,77
,77

3,586 ,029 OGG>DGG

6. Tüketicilerin Bilinçlenme
Çabaları
                               a. Düşük
                                b.Orta
                               c.Yüksek

178
122
29

3,58
3,73
3,72

,85
,72
,81

1,418 ,244
---

7. Ürün Fiyatlarının
Uygunluğu
                                a.Düşük
                                b.Orta
                               c.Yüksek

178
122
29

2,35
2,51
3,43

1,00
,95
,96

14,788 ,000 YGG>OGG;
YGG>DGG

8. Ürünlerin İhtiyaca Cevap
Verebilme Yeteneği
                                a.Düşük
                                b.Orta
                               c.Yüksek

178
122
29

3,41
3,61
3,74

,87
,65
,92

3,368 ,036 YGG>DGG;
OGG>DGG

* YGG: Yüksek gelir grubu;  OGG: Orta gelir grubu;  DGG: Düşük gelir grubu

Her bir faktöre yönelik  farklı gelir gruplarındaki tüketicilerin
tutumlarını belirlemede kullanılan Schefee testi sonuçlarına göre;

Tüketici yanlışlarına yönelik yüksek gelir grubu ile düşük
gelir grubu tüketicilerinin tutumları arasında, işletmelerin satış
sonrası tüketiciye yaklaşımlarına yönelik ise orta gelir grubu ile
düşük gelir grubu tüketicilerinin tutumları arasında bir farklılığın
olduğu ortaya çıkarken, diğer gruplar arasında önemli bir farklılık
bulunamamıştır. Ürün fiyatlarının uygunluğuna yönelik yüksek
gelir grubu ile orta ve düşük gelir gruplarının görüşleri arasında ve
ürünlerin ihtiyaca cevap verebilme yeteneğine ilişkin ise üç grubun
görüşleri arasında farklılıklar bulunmuştur.
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              Tablo 4: Tek Yönlü Varyans Analizi ve Schefee Analizi
Sonuçları (Eğitim Düzeyi)

Eğitim Düzeyi n Orta-
lama

Standrt
Sapma

F
Önem
Düzeyi

(p)

Schefee(p<,05)
Grup *

Karşılaştırması
1.Reklamların Güvenilirliği
veİnandırıcılığı
                            a.Düşük
                            b.Orta
                           c.Yüksek

40
116
173

3,27
2,92
2,59

1,07
,93
,83

11,178 ,000 YEG<OEG;
YEG<DEG

2.Devletin  Sorumluluğu
                          a.Düşük
                          b.Orta
                          c.Yüksek

40
116
173

4,07
4,08
3,87

,62
,68
,84

3,243 ,040 YEG<OEG;
YEG<DEG

3. İşletmelerin Felsefesi
                           a.Düşük
                           b.Orta
                           c.Yüksek

40
116
173

3,70
3,71
3,72

,91
,76
,82

,015 ,985 ---

4. Tüketici Yanlışları
                             a.Düşük
                             b.Orta
                           c.Yüksek

40
116
173

2,81
2,90
2,50

1,10
,88
,86

7,245 ,001 YEG<OEG;
YEG<DEG

5. İşletmelerin Satış Sonrası
Tüketiciye Yaklaşımları
                             a.Düşük
                               b.Orta
                           c.Yüksek

40
116
173

3,16
3,53
3,71

,98
,76
,77

8,214 ,000 YEG>OEG;
YEG>DEG;
OEG>DEG

6. Tüketicilerin Bilinçlenme
Çabaları
                             a.Düşük
                               b.Orta
                           c.Yüksek

40
116
173

3,50
3,65
3,68

,97
,80
,76

,850 ,428
---

7. Ürün Fiyatlarının
Uygunluğu
                             a.Düşük
                               b.Orta
                           c.Yüksek

40
116
173

2,37
2,31
2,67

,93
,79

1,14

4,946 ,008 YEG>OEG;
YEG>DEG

8. Ürünlerin İhtiyaca Cevap
Verebilme Yeteneği
                             a.Düşük
                               b.Orta
                           c.Yüksek

40
116
173

3,45
3,50
3,53

,99
,82
,75

,198 ,821
---

• YEG: Yüksek eğitimli grup;  OEG: Orta eğitimli grup;  DEG: Düşük eğitimli
grup
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Tablo 4 incelendiğinde üçüncü, altıncı ve sekizinci faktörler
için hesaplanan F değerlerinin teorik F değerinden küçük olduğu ve
olasılık değerlerinin de 0,05’den büyük olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla, işletmelerin felsefesine, bilinçli tüketici olma gayretlerine
ve ürünlerin ihtiyaçlara cevap verebilme yeteneğine karşı farklı eğitim
düzeyine sahip tüketici tutumları arasında önemli farklılıklar
bulunmamaktadır. Diğer beş faktör için, farklı eğitim düzeylerinde
bulunan tüketicilerin  tutumları arasında α=0,05 anlamlılık  düzeyinde
istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar vardır. Dolayısıyla, farklı
eğitim düzeyindeki tüketicilerin, tüketici yandaşlığı anlayışına yönelik
tutumlarının birbirinden farklı olduğu söylenebilir.

Her bir faktöre yönelik  farklı eğitim gruplarındaki tüketicilerin
tutumlarını belirlemede kullanılan Schefee testi sonuçlarına göre;

Reklamların güvenilirliği ve inandırıcılığına; devletin
sorumluluğuna; tüketici  yanlışlarına ve  ürün fiyatlarının
uygunluğuna yönelik tüketici tutumları arasında yüksek eğitimli
tüketici grubu ortalamaları ile orta ve düşük eğitimli grup ortalamaları
arasında  farklılıklar bulunurken, orta ve düşük eğitimli  grup
ortalamaları arasında önemli bir farklılık bulunamamıştır. Tüm gruplar
için örnek ortalamalarına bakıldığında, ilk dört faktör için yüksek
eğitimli grup ortalamasının diğer gruplardan daha küçük olduğu,
aksine ürün fiyatlarının uygunluğu faktörü için yüksek eğitimli grup
ortalamasının diğer gruplardan daha küçük olduğu görülmektedir.
İşletmelerin satış sonrası tüketici yaklaşımlarına yönelik ise, her üç
grubun örnek ortalamaları  arasında önemli farklılıklar vardır. Eğitim
düzeyi yükseldikçe bu faktöre yönelik örnek ortalamaları da
yükselmektedir.

ÇALIŞMANIN SONUÇLARI
Yapılan çalışmada faktör analizi sonuçlarına göre; tüketici

yandaşlığına yönelik tüketici tutumlarının belirlenmesinde
işletmelerin sahip olduğu pazarlama anlayışına yönelik tüketici
tutumlarını özetleyen beş faktör, tüketicilerin sorumluluklarına
yönelik tüketici tutumlarını özetleyen iki faktör ve devletin
sorumluluklarına yönelik tüketici tutumlarını özetleyen bir faktör elde
edilmiş ve bu faktörler tablo  5’de gösterilmiştir.
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       Tablo 5: Tüketici Yandaşlığına Yönelik Tüketici Tutumları

İşletmelerin Sahip
Olduğu Pazarlama

Anlayışı

Tüketicilerin
Sorumlulukları

Devletin Sorumlulukları

• Reklamların
Güvenilirliği ve
İnandırıcılığı

• İşletmelerin Felsefesi
• İşletmelerin Satış

Sonrası Tüketiciye
Yaklaşımları

• Ürün Fiyatlarının
     Uygunluğu
• Ürünlerin İhtiyaca

Cevap Verebilme
Yeteneği

• Tüketici Yanlışları
• Tüketicilerin

Bilinçlenme Çabaları

• Devletin
Sorumlulukları

Tüketici yandaşlığına yönelik tüketici tutumları gelir  ve eğitim
düzeyi baz alındığında bazı farklılıklar göstermektedir. Bu
farklılıkların hangi faktörlerden kaynaklandığı tablo 6’da
görülmektedir.

 Tablo 6: Demografik Değişkenlere Göre Farklılık Gösteren
Faktörler

Demografik
Değişkenler

İşletmelerin Sahip Olduğu
Pazarlama Anlayışı

Tüketicilerin
Sorumlulukları

Devletin
Sorumlulukları

Gelir

• İşletmelerin Satış Sonrası
Tüketiciye Yaklaşımları

• Ürün Fiyatlarının
     Uygunluğu
• Ürünlerin İhtiyaca Cevap

Verebilme Yeteneği

• Tüketici
Yanlışları

Eğitim

• Reklamların Güvenilirliği ve
İnandırıcılığı

• İşletmelerin Satış Sonrası
Tüketiciye Yaklaşımları

• Ürün Fiyatlarının
     Uygunluğu

• Tüketici
Yanlışları

• Devletin
Sorumlulukları
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Tüketici yandaşlığına yönelik tüketici tutumları arasında gelir
gruplarından kaynaklanan temel farklılıklar şöyle özetlenebilir:

• İşletmelerin satış sonrası tüketiciye yaklaşımları konusunda orta
gelir grubundaki tüketicilerle düşük gelir grubundaki tüketiciler
arasında görüş farklılıkları vardır. Orta düzeyde gelire sahip
tüketiciler, düşük gelir grubundaki tüketicilere kıyasla firmaların
satış sonrası hizmetlerinin kalitesinin daha iyiye gittiğini ve tüketici
şikayetlerine karşı daha duyarlı olduklarını  düşünmektedirler.

• Ürün fiyatlarının uygunluğuna yönelik yüksek gelir grubu ile diğer
iki grup arasında önemli farklılıklar vardır. Düşük ve orta gelir
grubundaki tüketicilere kıyasla yüksek gelir grubundaki tüketiciler,
kazançlarını dikkate aldıklarında piyasadaki pek çok  ürünün
fiyatının uygun olduğunu ve en iyi fiyatı bulmak için çarşı-pazar
gezmenin gerekli olmadığını düşünmektedirler.

• Gelir seviyesi yükseldikçe ürünlerin ihtiyaca cevap verebilme
yeteneğinin arttığı gözlenmektedir. Geliri yüksek olan tüketiciler,
diğer tüketicilere kıyasla genelde firmaların ürettikleri ürünlerin
ihtiyaçlarını karşıladığını ve bu ürünlere kolaylıkla ulaşabildiklerini
düşünmektedirler.

• Düşük gelir grubundaki tüketicilerin, yüksek gelir grubundaki
tüketicilere kıyasla satın aldıkları ürünlerle ilgili olarak yaptıkları
hataların birçoğunun kendilerinden kaynaklandığı ve sorunlara
yönelik şikayetler içinse nereye başvuracaklarını bilmedikleri
anlaşılmaktadır.

Tüketici yandaşlığına yönelik tüketici tutumları arasında
eğitim gruplarından kaynaklanan temel farklılıklar şöyle özetlenebilir:

• Eğitim seviyesi yükseldikçe, tüketicilerde ürün reklamlarının
güvenilirliği ve inandırıcılığının azalmakta olduğu anlaşılmaktadır.
Eğitim düzeyi yüksek olan tüketiciler, diğer iki grupta yer alan
tüketicilere kıyasla ürünlerin kalitesi hakkında reklamların
güvenilir bilgi sağladığı ve birçok reklamın inandırıcı olduğu
görüşüne katılmamaktadırlar.

• Eğitim seviyesi yükseldikçe firmaların satış sonrası tüketiciye olan
yaklaşımlarının iyileştiği görüşü hakimdir. Yüksek düzeyde
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eğitimli tüketiciler, günümüzde firmaların satış sonrası
hizmetlerinin kalitesinin daha iyiye gittiğini ve tüketici
şikayetlerine karşı daha duyarlı olduklarını düşünmektedirler. Orta
düzeyde eğitimli tüketicilerin ise, düşük eğitim seviyesine sahip
tüketicilere kıyasla bu düşüncelere katılma düzeyinin yüksek
olduğu görülmektedir.

• Ürün fiyatlarının uygunluğu görüşüne eğitim seviyesi düştükçe
katılımın da düştüğü gözlenmektedir. Yüksek eğitimli grubun
örnek ortalaması diğer grupların ortalamalarına göre yüksek
olmakla birlikte, bu grupta yer alan tüketicilerin de görüşlerinde
kararsız olduğu anlaşılmaktadır.

• Eğitim düzeyi düştükçe tüketicilerin, satın alma sırasında veya
sonrasında yaptıkları  yanlışların arttığı anlaşılmaktadır.

• Eğitim düzeyi yüksek olan tüketiciler, firmaların pazarlama
faaliyetleri üzerinde ve tüketici çıkarlarını korumada devletin
sorumluluğunun artmasına yönelik görüşlere orta ve düşük eğitim
düzeyine sahip tüketicilere kıyasla daha az katılmaktadırlar.

Araştırma sonuçlarına göre; gelir ve eğitim seviyesi düştükçe
tüketicilerin yakındıkları ürün ve hizmete ilişkin sorunlara
kendilerinin neden oldukları ve bu sorunların çözümü için de nereye
başvuracaklarını bilemiyor olmaları tüketicilerin her zaman haklı
olduğuna inanmayı veya inanıyormuş gibi davranmayı gerektirmez.
Çoğunlukla tüketicilerin sorun yaratmalarının ya da yanlış şeylere
inanmalarının nedeni onlara doğrunun anlatılmamış olmasından
kaynaklanmaktadır. Tüketici yandaşı  olabilmek için firmaların,
tüketicilerin yanlışlık yapmasını engellemeye veya yanlış yaptığında
başvurabilecekleri yerlere ilişkin bilgileri  vermesi ve bunu doğru
zamanda yapması gerekmektedir.  Özellikle eğitim seviyesi düştükçe
bu tür bilgilendirmelere tüketicinin daha fazla ihtiyaç duyacağı açıktır.

Bir diğer önemli sonuç, tüketicilerin eğitim seviyesi düştükçe
devletin firmalar üzerindeki rolünün etkinleştirilmesi gerektiğini
düşünmelerine yöneliktir. Firmaların pazarlama faaliyetlerinin
düzenlenmesinde, ürün testlerinin yapılıp sonuçlarının tüketiciye
duyurulmasında ve tüketici çıkarlarının korunmasında  devlete olan
ihtiyacın eğitim seviyesi düştükçe artması, düşük ve orta düzeyde
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eğitime sahip tüketicilerde firmalara olan güvensizliğin daha fazla
olduğu anlamına gelmektedir.

İşletmelerin satış sonrası tüketiciye yaklaşımlarında gelir ve
eğitim düzeyine bağlı olarak tüketicilerin tutumları arasında
farklılıklar olmakla birlikte, tüketiciler, işletmelerin satış sonrası
hizmetlerinin kalitesinin ve tüketici sorunlarına karşı hassasiyetin
arttığını düşünmekte, ancak reklamların güvenilirliği ve inandırıcılığı,
ürünlerin fiyatlarının uygunluğu ve ürünlerin ihtiyaca cevap verebilme
yeteneği hakkında aynı olumlu görüşü taşımamaktadırlar. İşletmelerin
bir mal veya hizmetin üretiminden satışına kadar geçen sürede
gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetlerine yönelik  tüketicilerde
memnuniyet düzeyinin pek de yüksek olmadığı anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla, tüketici yandaşı olma veya tüketici taraftarı olma
anlayışına işletmeler sadece satış sonrasında değil, satış öncesinde de
sahip olmalı ve pazarlama politika ve uygulamalarında bu anlayışla
hareket etmelidirler.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI VE GELECEKTEKİ

ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER
Tüketici yandaşlığına anlayışına yönelik tüketici tutumlarının

ölçülmeye çalışıldığı bu araştırmaya, sadece Adana İlinde ikamet eden
bireylerin dahil edilmiş olması çalışmanın en önemli kısıtını
oluşturmaktadır. Ancak, araştırma sonuçlarının tüm Türkiye’ye
genellenmesi gibi bir amaç söz konusu değildir.  Öte yandan, bu
çalışmada, sadece gelir ve eğitim düzeyi değişkenleri kullanılarak
tüketici yandaşlığı anlayışına yönelik tüketici tutumları arasındaki
farklılıkların ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Yaş, meslek ve
cinsiyet gibi diğer değişkenler ile tüketici tutumları arasındaki
ilişkileri de içeren daha kapsamlı çalışmaların yapılması literatüre
katkı sağlayacaktır.
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Arş. Gör. Eyyup YARAŞ
İ.Ü. İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı

Arş. Gör. Tülay YENİÇERİ
İ.Ü. İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı

ABSTRACT
The purpose of this research is to evaluate attitudes of

consumers toward packaging. It’s also aiming to explore attitude
differences between four different packaging types. A total of 187
respondents were included in this research. The research questionnaire
was undisguised and structured. Face to face interviews were
conducted to the collect data.  Discriminant analysis is used in order to
test our research hypothesis. Discriminant function determined in the
analysis indicated high correct classification probability of 72.7%. The
final test on this classification conducted high significant prediction
probability.

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, dört farklı türde ambalaja ilişkin

tüketicilerin tutumları itibariyle değerlendirilmesidir. Toplam 187
cevaplayıcı araştırma kapsamındadır. Hazırlanan anketler yüz yüze
görüşme yöntemiyle cevaplandırılmıştır. Araştırma hipotezini test
etmek amacıyla diskriminant analizi yapılmıştır. Test grubu için
diskriminant fonksiyonunun doğru sınıflandırma oranı %72,7’dir.
Yapılan bu araştırma sonucunda tüketicilerin gıda ürün ambalajlarında
en fazla cam, karton, plastik ve teneke ambalajı tercih ettikleri tespit
edilmiştir.

                                                          
* Bu çalışmada her yazarın katkısı eşittir.
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1. Giriş
Ürünle ilgili pazarlama faaliyetleri içerisinde ambalajın çok

önemli bir yeri vardır. Ambalaj, bir taraftan maliyeti artıran bir unsur
olurken, diğer taraftan ürünün satışını etkileyen bir faktördür
(Prendergast ve Pitt, 1996).Bu nedenle firmaların ürün stratejileri
içerisinde karar vermeleri gereken önemli konulardan biri ambalajdır.

Ürünün ambalajı tüketicilerin satınalma kararını
etkilemektedir.  Bu nedenle ambalaj, içerisindeki ürün ve ürünün
hammaddesi hakkında tüketiciye bilgi verebilmeli, ürünün kullanım
bilgileri ambalajda yer almalı, satınalma noktasında tüketicileri ürüne
çekebilecek düzeyde fiziksel özelliklere sahip olmalı, ürünü korumalı
ve ürünün tekrar kullanımına imkan sağlamalıdır.

Ambalaj, günümüzde üreticiler tarafından kullanılan etkili bir
pazarlama aracıdır ve ürün stratejisinin ayrılmaz bir unsurudur. İyi
dizayn edilmiş bir ambalaj, müşteriler için kolaylıklar sağladığı gibi,
üreticiler için ise promosyon faaliyetlerinin bir parçasıdır. Pek çok
pazarlamacı, ambalajı; fiyat, ürün, dağıtım ve tutundurma ile birlikte
pazarlamanın beşinci P’ si olarak değerlendirmektedir.  Günümüzde,
ambalajın pazarlama aracı olarak kullanımında çeşitli faktörlerin etkisi
olmuştur. Bunlar, kendinden seç al yöntemi, tüketicilerin demografik
özelliklerinde meydana gelen değişimler, tüketicilerin yaşam tarzının
değişmesi, firma ve marka imajı gibi faktörlerdir.  Günümüzde
süpermarketlerin ve hipermarketlerin sayısında meydana gelen artışlar
nedeniyle, tüketiciler herhangi bir ürünü satınalırken satış elemanı ile
değil ürünün ambalajı ile karşı karşıya gelmektedir. Tüketici satın
almalarının belli bir kısmının ani bir dürtünün tesiri ile gerçekleştiğini
düşünürsek etkili bir ambalajlamanın “beş saniyelik reklam” işlevini
görmekte olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, ambalaj tüketicinin
dikkatini çekecek nitelikte olmalı, ilgi uyandırmalı, ürünün özellikleri
ile ilgili olarak tüketicilere bilgi vermeli, tüketici güvenini sağlamalı
ve tüketici zihninde ürünle ilgili olarak olumlu bir izlenim
bırakmalıdır. Bunun yanısıra, ambalajın bir firmanın ya da markanın
anında tanınmasında katkısı bulunmaktadır (Kotler, 2000).

Ambalajın çeşitli fonksiyonları ve yararları vardır. Bunlar;
ambalajın ürünü korumak fonksiyonu, ambalajın tutundurma
fonksiyonu, ambalajın fiyat ayarlama fonksiyonudur. Ambalajın temel
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amacı, ürünü fiziksel olarak korumak ve muhafaza etmektir. Ürün
dağıtım kanalının en başında yer alan üreticiden kanalın en son üyesi
olan tüketiciye ulaştırılırken bir yerden diğer bir yere taşınmaktadır.
Bu nedenle ambalaj ürünü fiziksel olarak zarar verebilecek etkilerden
koruyabilecek nitelikte olmalıdır (Boone ve Kurtz, 1998).

Koruyuculuk fonksiyonun özellikle gıda ürünlerinin
ambalajlanması konusunda gittikçe artırıldığı görülmektedir.
Ülkemizde süt, meyve suyunun ambalajı ürünün korunması, kullanım
kolaylığı sağlaması bakımından önceleri yeterli değildi. Ancak bu
ürünler günümüzde cam, karton ve plastik ambalajlarda satılmaktadır.
Bu ürünler açıldıktan sonra tekrar kullanabilme özelliğine sahiptirler.
Ambalajın ürünü koruma fonksiyonunun yanısıra ürünün pazarlama
faaliyetlerine yardımcı olabilmesi gibi bir fonksiyonu da
bulunmaktadır. Gittikçe artan sayıda yeni ürünlerin tüketicilerin
beğenisine sunulması, tüketicilerin yaşam tarzlarında ve satınalma
alışkanlıklarındaki değişimler ve firmaların pazarı artık daha küçük
segmentlere ayırıp pazarlama faaliyetlerini küçük pazar segmentlerine
odaklaması gibi faktörler ambalajın firmalar tarafından bir tutundurma
aracı kullanımının önemini artırmıştır. Bir çok firmanın ambalajla
ilgili kararlarında tüketicilerin ambalajın yeniden kullanılabilir ve
çevre dostu olmasına önem vermelerini dikkate almaktadır. Bunun
yanısıra, süpermarketlerde ve hipermarketlerde bir çok ürün ve marka
tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır (Boone ve Kurtz, 1998). Bu
nedenle ürünün ambalajı çok sayıda ürün içerisinden tüketicinin
dikkatini çekecek nitelikte olmalıdır. Ambalajla ilgili karar verilirken
şekli, rengi, dizaynı gibi fiziksel görünümünün ürünü rakip ürünlerden
ayıracak, farklılaştıracak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.

Ambalajın, aynı marka altında satılan ürünler için ortak bir
kimlik oluşturması gibi bir fonksiyonu da bulunmaktadır. Marka adı
gibi, ambalaj da tüketicinin zihnindeki ürün imajını etkilemektedir.
Bunlara ilaveten ambalajın fiyat ayarlama fonksiyonu da vardır.
Ambalajın büyüklüğünde yapılan değişikliklerle ürünün fiyatı
ayarlanmaktadır (Schoorsman ve Robben, 1997). Ülkemizde
ekonomik kriz dönemlerinde temizlik ürünlerinin ambalajları
küçültülerek fiyat ayarlaması yapılmaktadır.

Geçmişte ambalajla ilgili olarak yapılmış çalışmalar, genellikle
ambalaj dizaynının rolü ve genel özellikleri, ambalajın tüketicilerin
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ürünü değerlemesi üzerindeki etkisi ile ilgilidir(Mc Daniel ve Baker,
1977). Ayrıca, ambalajla ilgili olarak geçmişte yapılmış çalışmaların
bir kısmı da, ambalajın ürün kalitesi algılaması üzerindeki etkisi ile
ilgilidir. Bunların yanısıra son yıllarda ambalajla ilgili olarak yapılan
araştırmalar ambalajın fiziksel özelliklerinin tüketicilerin satınalma
davranışı üzerindeki etkisini tespit etmeye çalışmışlardır (Garber,
2000; Underwood, Klein ve Burke, 2001).

Ülkemizde de gerek tüketicilerin yaşam tarzlarında meydana
gelen değişimler, gerek teknolojik alanda ve pazarlama alanında ki
değişimler sonucunda firmalar ürün ambalajını etkili bir pazarlama
aracı olarak kullanmaktadır. Değişen çevresel ve ekonomik koşullar
içerisinde ambalajlamanın ve bu konuda yapılan çalışmaların önemi
gittikçe artmaktadır. Bu araştırma kapsamında,  tüketicilerin ambalaja
ilişkin tutum ve davranışları belirlenmeye çalışılmıştır.

2. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI ve KISITLARI
Günümüzde ürün özellikleri fonksiyonel anlamda birbirine çok

benzemektedir. Pazarlama bilimi ile uğraşanlar ya da pazarlama
konusunda karar alanların ürünlerini etkin bir şekilde
konumlandırmaları ve faaliyetlerinde etkinlik sağlamalarında,
ürünlerini diğer ürünlerden ayıracak bir şekilde konumlandırmalarının
önemi büyüktür. Bu konuda ambalajlamanın ürünü rakiplerinkinden
ayırmada, farklılaştırma da  büyük katkısı olacaktır. Bir diğer konuda
ambalajın ürünü tanıtma, ürün ve içeriği hakkında bilgi verme,
üreticiden nihai tüketiciye kadar olan dağıtım kanalında ürünü fiziksel
olarak koruma, tutundurma faaliyetlerine yardımcı olma gibi
fonksiyonlarının tüketicinin istek ve ihtiyaçlarının tatmininde büyük
önem taşımaktadır.

Bu bağlamda araştırmanın amacı, gıda ambalajı
fonksiyonlarının tüketici tarafından değerlemesi ve ambalajlamaya
ilişkin genel kanaatler, davranış ve beklentilerin belirlenmesidir. Bu
genel amaca bağlı olarak cam, teneke kutu, karton ve plastik olmak
üzere dört farklı ambalaj çeşidi araştırmamıza dahil edilmiştir. Ayrıca,
araştırma kapsamına ürün grubu olarak yalnızca gıda maddeleri dahil
edilmiştir. Araştırma örneği bakımından farklı gelirine sahip üç
değişik ilçede uygulama yapılmıştır. Bu araştırmaya sadece İstanbul il
merkezinde ve farklı gelir düzeyine sahip üç ilçede yapılmış olması
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araştırmanın en önemli kısıtını oluşturmaktadır. Ancak araştırma
sonuçlarının Türkiye için genellenmesi gibi bir amaç sözkonusu
değildir. Bu kısıtlara rağmen,  ambalaj konusunda yapılmış olan bu
çalışmanın konuyla ilgili olarak daha sonra çalışacaklara da faydalı
olacağı düşünülmektedir. Belirtilen faydalar gözönüne alınarak
araştırmanın yapılmasına karar verilmiştir.

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
3.1. Örnekleme Süreci

Tüketicilerin ambalaja ilişkin  tutumlarını ölçmeye yönelik olarak
yapılan bu çalışmada 250 kişiyle yüzyüze anket yapılmıştır. Verilerin
toplanmasında 63 soru içeren bir anket formu kullanılmıştır ve anket,
seçilen bir grup üzerinde  uygulanmıştır. Hazırlanan anket formu
kolayda örnekleme metoduna göre seçilen 20 kişiye uygulanarak test
edilmiştir. Bu test sonucunda ankete son şekli verilmiştir. Uygulama
gerekli eğitim verilerek işletme fakültesi son sınıf öğrencileri
tarafından İstanbul il merkezinde bulunan ve farklı gelir gruplarını
temsil ettiği düşünülen Bakırköy, Kadıköy ve Avcılar ilçelerinde
uygulanmıştır. Yapılan  değerleme sonucunda analize elverişli
olmayacak şekilde eksik ve hatalı doldurulan anketlerin elenmesiyle,
analize elverişli anket sayısı 187 olarak gerçekleşmiştir. Veriler SPSS
11.0 istatistik paket programında analize tabi tutulmuştur.

3.2. Araştırma Modeli

Tüketicilerin Demografik
Özellikleri
• Yaş
• Cinsiyet
• Gelir seviyesi
• Meslek
• Aile büyüklüğü
• Öğrenim durumu

Ürün Çeşidi
• Gıda maddeleri

ÜRÜN TERCİHİ
• Cam ambalaj
• Teneke kutu
• Karton
• Plastik

Satınalma
Kararı
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3.3. Araştırmanın Hipotezleri
 H1:Tüketicilerin ambalaj  tercihleri, ambalajın fonksiyonlarına

karşı tutumlarına göre farklılık göstermektedir.

3.4. Araştırma Örneğinin Demografik Özellikleri

Tablo 1: Örneğe Giren Bireylerin Bazı Demografik Özellikleri
YAŞ N % GELİR DURUMU n %
18-20
21-23
24-26
27-29
30-32
33 ve üstü

26
44
45
19
16
37

13,9
23,5
24,1
10,2

8,6
19,7

400 milyon ve altı 401-800
milyon
801-1 200 milyon
1 201-1 600 milyon
1 601 milyon ve üstü

19
45
58
21
44

10,2
24,1
31,0
11,2
23,5

Toplam 187 100 Toplam 187 100

MESLEK ÖĞRENİM DURUMU

Serbest Meslek
Emekli
Tuccar/Sanayici
Ev Hanımı
Esnaf
Isci
Memur
Diger
Toplam

27
25
28
17
22
30
32

6
187

14,4
13,3
14,9

9,1
11,8
16,0
17,1

3,2
100

Lise ve öncesi
Üniversite ve yüksek okul
Lisans üstü
Toplam

54
113
20

187

28,9
60,4
10,7
100

CİNSİYET AILE BÜYÜKLÜĞÜ

Kadın
Erkek

Toplam

68
119

187

36,4
63,6

100

1 kişi
2 kişi
3 kişi
4 kişi
5 kişi
6 kişi
Toplam

12
25
43
58
27
22

187

6,4
13,4
23,0
31,0
14,4
11,8
100

Tablo 1’de cevaplayıcıların yaş, cinsiyet, meslek, gelir
durumu, öğrenim durumu ve aile büyüklüklerine göre dağılımları
görülmektedir. Tablo 1’e bakıldığında cevaplayıcıların yaklaşık %
50'sinin 21-26 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Cevaplayıcıların
mesleki dağılımlarına bakıldığında % 41,4’ünün ev hanımı olduğu,
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%28,9’unun memur olduğu ve yine %7,0’ının diğer meslek
gruplarında çalıştığı anlaşılmaktadır. Cevaplayıcıların gelir
durumlarına bakıldığında ise % 55,1’inin 800-1200 milyon orta gelir
düzeyi sayılabilecek bir gelire sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca
cevaplayıcıların  %60,4’ünün üniversite ve yüksek okul eğitimi aldığı
görülmektedir. Cevaplayıcıların aile büyüklüğüne ilişkin dağılımları
da tablo 1’de görülmektedir. Cevaplayıcıların %54’ünün 3 - 4 kişilik
aile büyüklüğüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma örneğinin
mesleklere göre dağılımına bakıldığında yaklaşık % 15 lik bir oranla
meslek gruplarının dağıldığı görülmektedir.

4. ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
Araştırmada tüketicilerin ambalajın fonksiyonlarına karşı

tutumları itibariyle ambalaj tercihleri bakımından birbirinlerinden
ayırılıp ayrılamayacağını test etmek için araştırmanın bu bölümünde
diskriminant analizinden yararlanılmıştır.

Tablo 2: Kanonik Diskriminant Fonksiyonu
Özdeğerler

Fonksiyon Özdeğer Varyans Kümülatif % Kanonikal Korelasyon
1 ,845(a) 48,1 48,1 ,677
2 ,508(a) 28,9 77,1 ,580
3 ,403(a) 22,9 100,0 ,536

Wilks' Lambda

Fonksiyonların Testi Wilks'
Lambda Ki-Kare df Anlamlılık Düzeyi

1 through 3 ,256 213,141 165 ,007
2 through 3 ,473 117,292 108 ,255
3 ,713 52,990 53 ,475

Tablo 2’de görüldüğü gibi, kanonik diskriminant fonksiyonları,
toplam varyansın % 100’ünü açıklamaktadır. Kanonikal korelasyona
bakıldığında, birinci fonksiyonun kanonikal korelasyonu 0,677, ikinci
fonksiyonun 0,580 ve üçüncü fonksiyonun 0,536’dır.  Wilks’ Lambda
ile yapılan denetimde birinci fonksiyonun Wilks’ Lambda değeri



260

0,256, ikinci fonksiyonun 0,473 ve üçüncü fonksiyonun 0,713’tür. Bu
fonksiyonlardan yalnızca ilki 0,007anlamlılık değeri ile istatistiki
bakımdan anlamlı bulunmuştur.

Tablo 3: Yapı Matrisi
Fonksiyonlar
1 2 3

V34Ürünün ambalajı üzerinde yazılı olan tüm
bilgiler doğru olmalıdır ,295(*) ,178 ,142

V28Ambalajlar ürünü sağlıklı bir şekilde
korumaya uygun üretilmelidir ,226(*) ,225 ,162

V53Ambalajın görünüşü ,199(*) -,119 ,045
V3Aynı çeşit ürünlerden ambalajı ilgimi çekeni
tercih ederim. ,188(*) ,092 -,009

V12Ürünün reklamlarında ambalajı veya
ambalajlı hali ile görüntülenmeli ,170(*) -,029 ,092

V47Ambalajın  ürünü koruyucu özellikleri ,166(*) ,139 ,140
V52Ambalajın şekli ,150(*) -,005 -,049
V57Ambalajın çekiciliği ,148(*) -,089 ,142
V38Üretim ve son kullanma tarihi ,135(*) ,044 -,065
V24Ürünlerin ambalajlarının kaliteli olması
fiyatlarına yansır ,124(*) -,094 ,058

V36Ürün ambalajından dolayı daha fazla fiyat
ödemeye razı değilimdir ,120(*) -,047 ,092

V39Ürünün içerdiği maddeler -,118(*) ,071 -,085
V43Ambalajın görünüşü ve rengi ,117(*) ,088 -,091
V26Ürünün ambalajının çekici olması onun
daha kaliteli olduğu anlamına gelmez ,081(*) ,027 -,041

V1 Ürünlerin ambalajları ürün reklamının bir
parçasıdır ,021(*) -,017 ,010

V40Ürünün kullanılabileceği yerler -,121 ,295(*) -,107
V48Ambalajın çevreye dönüşümlü olup
olmaması ,045 ,258(*) -,046

V7Ambalajında ürünlerin içerdiği maddeler
hakkında bilgi veren ürünleri satınalırım -,045 ,252(*) ,017

V19Ürünün ambalajı ürün lezzetini etkiler ,008 ,245(*) ,057
V17Ambalajsız ürünleri satınalmam -,018 ,241(*) ,146
V32Ambalaj açıldıktan sonra tekrar
kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır ,090 ,231(*) ,147
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V30Ambalaj ürünü kolay tanımamı sağlar (
hammadde, marka vb) -,051 ,223(*) ,068

V11Ambalaj üzerinde tüketici danışma
merkezinin adresi olmalı ,188 ,216(*) ,148

V5Ambalaj üzerinde yazan kullanım talimatına
uyarım. ,084 ,203(*) ,066

V15Zararlı madde içerdiğini ambalajında
okuduğum ürünleri satınalmam ,103 ,192(*) ,172

V29Ambalajlı ürünleri daha güvenilir bulurum ,019 ,184(*) ,179
V4 Belli ambalajlar bana belli bazı markaları
hatırlatır. ,098 ,174(*) -,051

V49Ürünün üretildiği yer -,036 ,174(*) -,010
V44Tüketici danışma merkezi adres veya
telefonu -,044 ,173(*) ,024

V18Ürünü tükettikten sonra ambalajını
kullanırım -,130 ,172(*) -,104

V9Ürünün çekiciliğinde ambalajın da rolü
vardır ,124 ,171(*) -,036

V14Ürünlerin içerebilecekleri sağlığa zararlı
maddelerin ambalajda yazılı olup olmadığını
kontrol ederim

-,023 ,165(*) ,135

V45Kalite belgesi işaret ve yazıları ,022 ,160(*) ,038
V16Ambalaj üzerinde yazılı olan
promosyonları takip ederim ,049 ,141(*) ,117

V55Ambalajın kullanım kolaylığı ,052 ,139(*) ,041
V46Ambalajın ikincil( tükettikten sonra başka
amaçlarlada kullanılabilmesi) kullanımı -,068 ,133(*) -,043

V58Ambalajın ürünü koruyucu nitelikte olması ,069 ,118(*) ,108
V37Ambalajlı satılan ürünler ambalajlı
olmayan ürünlere göre daha pahalıdır -,055 ,104(*) ,028

V6Ambalaj üzerinde yazan üretim ve son
kullanma tarihini okurum ,152 ,191 ,267(*)

V56Ambalajın dayanıklılığı -,043 ,221 ,256(*)
V2Ürünleri satınalırken ambaj üzerinde yazılı
bilgileri okurum ,038 ,169 ,246(*)

V41Çevreye duyarlı olduğunu belirten bilgi ve
işaretler -,058 ,192 -,236(*)

V8Ürünün çekiciliğinde ambalajın da rolü
vardır ,024 ,077 ,221(*)
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V35Ürün ambalajının rengi satın alma kararını
etkiler ,014 -,170 -,172(*)

V10Ambalaj üzerinde ürünün kullanımı ile
ilgili bilgiler bulunmalıdır ,041 ,077 ,168(*)

V13Ambalaj üzerinde ürünün kullanılması ile
ilgili etiketleri okurum ,005 ,118 ,165(*)

V31Ürün ambalajlarının kullanım kolaylığı
olmalıdır ,003 ,088 ,161(*)

V59Ambalajın bilgilendirici olması ,074 ,047 ,143(*)
V27Kaliteli ürünler kaliteli ambalajlarda satılır -,026 ,071 -,136(*)
V42Ürünün gramajı -,017 -,073 ,124(*)
V51Ürünün kullanımı ile ilgili talimatlar ,087 ,111 ,124(*)
V50Üretici firma adı -,111 ,099 ,115(*)
V33Ambalaj ürünü koruyucudan öte, bir
reklam aracıdır -,043 -,052 -,111(*)

V25Ambalajlı satılan ürünlerin daha kaliteli
olduğunu düşünürüm ,029 ,026 -,111(*)

V54Ambalajın rengi ,089 -,025 ,108(*)

Yukarıdaki tablo incelendiğinde mutlak değer itibariyle en
büyük olan katsayı, değişkenin hangi fonksiyonda en iyi şekilde
ayırıcı özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Yapı matrisinde
gösterilen değişkenler, tüketicilerin ambalaj özelliklerine karşı
tutumlarına göre farklılıkları anlamlı olarak ayırmada kullanılan
değişkenleridir.

Tablo 4: Ambalaja İlişkin Tutumlar İtibariyle Wilks’Lambdası, F
Değerleri ve Anlamlılık Düzeyleri

Wilks'
Lambda F df1 df2 Sig.

Ürünlerin ambalajları ürün reklamının
bir parçasıdır. ,999 ,033 3 183 ,992

Ürünleri satınalırken ambalaj üzerinde
yazılı bilgileri okurum. ,961 2,447 3 183 ,065

Aynı çeşit ürünlerden ambalajı ilgimi
çekeni tercih ederim. ,967 2,090 3 183 ,103

Belli ambalajlar bana belli bazı
markaları hatırlatır. ,976 1,491 3 183 ,218

Ambalaj üzerinde yazan kullanım
talimatına uyarım. ,972 1,742 3 183 ,160
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Ambalaj üzerinde yazan üretim ve
son kullanma tarihini okurum. ,937 4,087 3 183 ,008

Ambalajında ürünlerin içerdiği
maddeler hakkında bilgi veren ürünleri
satınalırım.

,967 2,082 3 183 ,104

Ürünün çekiciliğinde ambalajın da rolü
vardır. ,977 1,413 3 183 ,241

Ürünlerin ambalaj kalitesi satınalmamı
etkiler. ,972 1,730 3 183 ,162

Ambalaj üzerinde ürünün kullanımı ile
ilgili bilgiler bulunmalıdır. ,984 ,967 3 183 ,409

Ambalaj üzerinde tüketici danışma
merkezinin adresi olmalı ,941 3,816 3 183 ,011

Ürünün reklamlarında ambalajı veya
ambajlı hali ile görüntülenmeli ,973 1,718 3 183 ,165

Ambalaj üzerinde ürünün kullanılması
ile ilgili etiketleri okurum ,982 1,102 3 183 ,349

Ürünlerin içerebilecekleri sağlığa zararlı
maddelerin ambalajda yazılı olup
olmadığını kontrol ederim.

,979 1,322 3 183 ,269

Zararlı madde içerdiğini ambalajında
okuduğum ürünleri satınalmam ,962 2,413 3 183 ,068

Ambalaj üzerinde yazılı olan
promosyonları takip ederim ,983 1,079 3 183 ,359

Ambalajsız ürünleri satınalmam ,963 2,346 3 183 ,074
Ürünü tükettikten sonra ambalajını
kullanırım ,967 2,063 3 183 ,107

Ürünün ambalajı ürün lezzetini etkiler ,969 1,942 3 183 ,124
Ürünlerin ambalajlarının kaliteli olması
fiyatlarına yansır. ,981 1,151 3 183 ,330

Ambalajlı satılan ürünlerin daha kaliteli
olduğunu düşünürüm ,994 ,368 3 183 ,776

Ürünün ambalajının çekici olması onun
daha kaliteli olduğu anlamına gelmez ,994 ,399 3 183 ,754

Kaliteli ürünler kaliteli ambalajlarda
satılır ,989 ,649 3 183 ,585

Ambalajlar ürünü sağlıklı bir şekilde
korumaya uygun üretilmelidir ,926 4,859 3 183 ,003

Ambalajlı ürünleri daha güvenilir
bulurum ,970 1,856 3 183 ,139

Ambalaj ürünü kolay tanımamı sağlar ( ,972 1,786 3 183 ,151
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hammadde, marka vb)
Ürün ambalajlarının kullanım kolaylığı
olmalıdır ,986 ,874 3 183 ,456

Ambalaj açıldıktan sonra tekrar
kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır ,959 2,594 3 183 ,054

Ambalaj ürünü koruyucudan öte, bir
reklam aracıdır. ,992 ,485 3 183 ,693

Ürünün ambalajı üzerinde yazılı olan
tüm bilgiler doğru olmalıdır ,911 5,953 3 183 ,001

Ürün ambalajının rengi satın alma
kararını etkiler ,974 1,630 3 183 ,184

Ürün ambalajından dolayı daha fazla
fiyat ödemeye razı değilimdir ,984 1,021 3 183 ,385

Ambalajlı satılan ürünler ambalajlı
olmayan ürünlere göre daha pahalıdır ,992 ,509 3 183 ,677

Üretim ve son kullanma tarihi ,982 1,100 3 183 ,351
Ürünün içerdiği maddeler ,983 1,047 3 183 ,373
Ürünün kullanılabileceği yerler ,942 3,738 3 183 ,012
Çevreye duyarlı olduğunu belirten
bilgi ve işaretler ,958 2,685 3 183 ,048

Ürünün gramajı ,991 ,560 3 183 ,642
Ambalajın görünüşü ve rengi ,982 1,145 3 183 ,332
Tüketici danışma merkezi adres veya
telefonu ,983 1,037 3 183 ,377

Kalite belgesi işaret ve yazıları ,986 ,849 3 183 ,469
Ambalajın ikincil( tükettikten sonra
başka amaçlarlada kullanılabilmesi)
kullanımı

,987 ,832 3 183 ,478

Ambalajın ürünü koruyucu özellikleri ,961 2,501 3 183 ,061
Ambalajın çevreye dönüşümlü olup
olmaması ,965 2,215 3 183 ,088

Ürünün üretildiği yer ,984 1,003 3 183 ,393
Üretici firma adı ,980 1,255 3 183 ,291
Ürünün kullanımı ile ilgili talimatlar ,982 1,146 3 183 ,332
Ambalajın şekli ,980 1,214 3 183 ,306
Ambalajın görünüşü ,960 2,536 3 183 ,058
Ambalajın rengi ,988 ,714 3 183 ,545
Ambalajın kullanım kolaylığı ,987 ,783 3 183 ,505
Ambalajın dayanıklılığı ,950 3,220 3 183 ,024
Ambalajın çekiciliği ,970 1,877 3 183 ,135
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Ambalajın ürünü koruyucu nitelikte
olması ,984 ,963 3 183 ,411

Ambalajın bilgilendirici olması ,986 ,852 3 183 ,467

Tablo 5: Grup Ortalamaları
Cam Teneke

kutu
Plastik Karton

Ambalaj üzerinde yazan üretim ve
son kullanma tarihini okurum.

4.62 4.20 4.55 4.09

Ambalaj üzerinde tüketici danışma
merkezinin adresi olmalı

4.40 3.84 4.26 3.97

Ambalajlar ürünü sağlıklı bir şekilde
korumaya uygun üretilmelidir

4.74 4.24 4.65 4.38

Ürünün ambalajı üzerinde yazılı olan
tüm bilgiler doğru olmalıdır

4.75 4.12 4.74 4.41

Ürünün kullanılabileceği yerler 4.24 4.20 3.58 4.12
Çevreye duyarlı olduğunu belirten
bilgi ve işaretler

4.02 3.64 4.26 4.03

Ambalajın dayanıklılığı 4.56 4.52 4.35 4.15

Ambalaj tercihleri dikkate alındığında, cam ambalaj tercih
edenlerin ambalaj fonksiyonlarına ilişkin tutumları daha yüksek olarak
görülmektedir. Bunu sırasıyla plastik, karton, teneke ambalaj tercihi
takip etmektedir. Ambalajın dayanıklılığı dikkate alındığında
tüketiciler teneke ambalajı tercih etmektedir.

Tablo 6: Sınıflandırma Sonuçları

Tahmini Gruplar

Cam Teneke
kutu Plastik Karton

Toplam

Cam 81 6 5 5 97
Teneke 6 18 1 0 25
Plastik 10 0 19 2 31

Count

Karton 15 1 0 18 34
Cam 83,5 6,2 5,2 5,2 100,0
Teneke 24,0 72,0 4,0 ,0 100,0
Plastik 32,3 ,0 61,3 6,5 100,0

Original

%

Karton 44,1 2,9 ,0 52,9 100,0
72,7% doğru sınıflandırılmıştır
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Grupların ön olasılıkları itibariyle dağılımları aşağıdaki gibidir.

                Tablo 7:Grupların Ön Olasılık Değerleri

Elde edilen fonksiyonlar yardımıyla yapılan sınıflandırma
analizi sonucunda cam ambalajı tercih grubunda bulunan 97 kişiden
81’i, teneke kutu ambalajı tercih grubunda  bulunan 25 kişiden 18’i,
plastik ambalajı tercih grubunda 31 kişiden 19’u, karton ambalajı
tercih grubunda 34 kişiden 18 doğru olarak sınıflandırılmıştır. Test
grubu için diskriminant fonksiyonunun tartılı ortalama olarak doğru
sınıflandırma oranı %72,7’dir. Ayırma fonksiyonunun örneğe
uygulanması sonucunda elde edilen doğru sınıflandırma oranının
herhangi bir tesadüfi sınıflandırmadan elde edilecek doğru
sınıflandırma oranından istatistiksel olarak anlamlı derecede büyük
olup olmadığını test etmek gerekir (Kurtuluş, 1998: 477-478).
Morrison şans modeline göre;

P(Doğru)= 0,273

P (Doğru) hesaplandıktan sonra, ayırma fonksiyonunun test
örneğindeki doğru sınıflandırmaların oranının, P (Doğru) oranından
istatistiksel olarak büyük olup olmadığını oran testi ile test etmek
gerekir (Kurtuluş, 1998: 477-478).  Ayırma fonksiyonundan elde
edilen 0,727 oranının tesadüfi modelden elde edilen      oranından
istatistiksel olarak önemli derecede büyük olup olmadığı % 1 önem
derecesinde, oran testi yapılarak kontrol edilmelidir. Buna göre;

Hesaplanan Z değeri (13,8), teorik Z değerinden (2,33) çok
büyüktür. Buna göre H0 hipotezi red edilecektir. Bu sonuca göre
diskriminant fonksiyonu, tesadüfi ayırmadan çok daha iyi
ayırmaktadır.

Ön Olasılıklar Analize Giren
 Örnek Sayısı

Cam ,519 97
Teneke ,134 25
Plastik ,166 31
Karton ,182 34
Toplam 1,000 187
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Bütün bu analiz sonuçları ile tüketicilerin ambalaja karşı
tutumları ve ambalaj çeşidi tercihleri itibariyle farklı özelliklere sahip
olduğu ve tüketicilerin ambalaj fonksiyonlarına tutumlarına yönelik
ayırıcı değişkenler vasıtası ile tahmini grup üyeliğine ilişkin anlamlı
tahminler yapılabileceği istatistiki olarak belirlenmiştir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan çalışmada  ambalajın fonksiyonlarına göre

tüketicilerin ambalaj tercihlerinde en fazla ayırdedici değişkenlerin,
ambalajın bilgilendirme fonksiyonu üzerinde yoğunlaştığı
görülmektedir. Yapılan çalışmada ürün grubu olarak gıda
maddelerinin alınması da, tüketicilerin gıda maddeleri satınalırken çok
duyarlı olduklarını, ambalajın bilgi verme özelliğinden
yararlandıklarını, ambalajın ürünü sağlıklı korumaya elverişli
olmasına özen gösterdikleri, çevreye karşı duyarlı oldukları
anlaşılmıştır. Araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise, tüketicilerin
gıda ürünlerinde ambalaj tercihi olarak öncelikli olarak cam ambalajı
ve sonra sırasıyla karton, plastik ve teneke ambalajı tercih ettikleri
tespit edilmiştir.

Rekabet ortamında ambalajı etkin bir pazarlama aracı olarak
kullanmak isteyen gıda ürünü üreticileri ve bu konuda karar alıcıları
ambalaj üzerinde ürün hakkında gerekli bilgileri vermeleri, ambalaj
çeşidi olarak cam ambalajı tercih etmeleri pazarlama faaliyetlerinde
etkinlik ve verimlilik sağlayacaktır.

Zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı, çalışmada örnek
büyüklüğü 187 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu çalışma ileride ürün
grubu dikkate alınarak yapıldığında daha detaylı bilgilere ulaşılacaktır.
Bu çalışmada sosyo-ekonomik ve demografik verilere ilişkin bir
değerlendirme yapılmamıştır. Buna yönelik ayrıntılı bir araştırma
dizayn edilip uygulandığı takdirde çalışmayı tamamlayıcı nitelikte
olacaktır.
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Tüketici Risk Alma Davranışı Üzerine Bir Çalışma

Ertuğrul Gödelek*

Özet

Bu çalışmada risk alma davranışı yaklaşımını temele alarak
tüketicinin yeni ürünleri denemek konusundaki istekliliği
araştırılmıştır. “Tüketici Risk-alma Modeli” bağlamında,  yeni
ürünleri deneme konusundaki istekliliğin ifade edilmesi, bilişsel bir
süreç olarak kabul edilen risk alma boyutu ile yeni ürünleri deneme
konusunudaki isteklilik arasında bir ilişkinin kurulması, ve satın
almada isteklilik ve risk-alma davranışı arasındaki ilişkinin test
edilmesi araştırmanın irdelediği belli başlı konulardır. Araştırmaya
Mersin Üniversitesinde öğrenci olan 100 denek katılmıştır. Araştırma
sonucunda dört temel bulgu elde edilmiştir. Bunlar:  1. Her iki cinsiyet
grubunda da kategori genişliği ve yeni ürünleri sınamak konusundaki
isteklilik değişkenleri arasında bir ilişkinin olduğu görülmüştür. 2.Dar
kategorileyici erkek deneklerin, belli bir ürün grubunda yer alan
ürünler arasındaki küçük farklılıkları algılamaya daha duyarlı
oldukları, buna karşın, geniş kategorileyici erkek deneklerin, belli bir
ürün grubunda yer alan ürünler arasındaki büyük farklılıkları
algılamaya daha duyarlı oldukları sonucuna varılmıştır. 3. Geniş
kategorileyici kadın deneklerin, belli bir ürün grubunda yer alan
ürünler arasındaki küçük farklılıkları algılamaya daha duyarlı
oldukları, buna karşın, dar kategorileyici kadın deneklerin, belli bir
ürün grubunda yer alan ürünler arasındaki büyük farklılıkları
algılamaya daha duyarlı oldukları sonucuna varılmıştır. 4. Ürünler
arası fark algısına dayalı olarak yeni bir ürünü sınamak konusunda
istekli olmak cinsiyet değişkeni bağlamında farklılık göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Kategori genişliği, tüketici, risk alma

                                                
* Yrd.Doç.Dr. Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü.
Çiftlikköyü Kampüsü, Mersin. E-Mail: ertugrulg@hotmail.com
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Abstract

This study takes as its purpose an attempt to explore the phenomenon
of willingness to try new products in terms of risk-taking behavior.
Specifically, an attempt will be made to: 1. express willingness to try
new products in terms of a consumer risk-taking model, 2. draw a
relationship between willingness to try new products and an
hypothesized risk-taking dimension of cognitive style, and 3. Test the
relationship or willingness to buy and risk-taking. An ancillary
purpose of this research will be the generation of avenues of possible
future research. A total of one hundred and twenty subjects were run
through the study, twenty as part of the pilot test and the remainder in
the study proper. Subjects in the pilot test were not included in the
analysis of the data because each received only part of the entire
battery of questionnaire. Main findings in this study are: 1. For men
and women the general direction of the relationship between breadth
of categorization and expressed willingness to try new products is one
which associates broad categorizers with a greater willingness than
narrow categorizers. 2. For men there is a tendency for broad
categorizers to be associated with perceptions of smaller differences
between brands or products while broad categorizers are associated
with perceptions of larger qualitative differences.3. Females were
shown to exhibit behavior which related narrow categorization with
perceptions of smaller qualitative differences between brands while
narrow categorization was associated with perceptions of large
differences.4. Relating willingness to buy new products to the extent
to which differences were perceived between brands showed distinctly
different directions between males and females. Males tended to be
more willing to try a new product when the differences between the
new and the old product were perceived as being rather small.
Women, on the other hand, displayed behavior which related a higher
willingness to try a new product with perceptions of large qualitative
differences between the old and the new brands.

Key words: Category width, consumer, risk-taking
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Yeni ürünler geliştirmek ve piyasaya sürmek pazarlamada
başarılı olabilmenin temel koşulu olarak kabul edilmektedir. Bu
görüşü günlük yaşamda destekleyen en temel olgu süpermarketlerin
raflarının yeni ürünlerle dolup taşmasıdır. Tüketicinin yeni ürünleri
denemek konusundaki istekliliği çeşitli boyutlarıyla incelenmiş
olmasına rağmen, çok sayıda ürünün kısa bir süre yaşayabilmesi,
pazarlama araştırmacılarının tüketiciyi tam anlamıyla anlayamadığının
bir belirtisi olarak kabul edilebilir. Yeni bazı ürünlerin
başarısızlıklarının nedenleri arasında ürünün kendisi, pazar durumu,
ve pazarlamadaki yetersizlik sayılabilir. Tüketicinin yeni ürünleri
deneme konusundaki istekliliğinin daha iyi anlaşılabilmesi söz konusu
istekliliğin oluşturulabilmesi konusunda yeni pazarlama yöntemleri
geliştirilebilmesine aracılık edebilir.

Bu çalışmanın amacı, risk-alma davranışı yaklaşımını temele
alarak tüketicinin yeni ürünleri denemek isteme olgusunu
araştırmaktır. Daha özgül bir ifade ile, bu araştırma aşağıdaki üç
konuyu irdelemektedir.1.“Tüketici Risk-alma Modeli” bağlamında,
yeni ürünleri deneme konusundaki istekliliğin ifade edilmesi, 2.
Bilişsel bir süreç olarak kabul edilen risk alma boyutu ile yeni ürünleri
deneme konusunudaki isteklilik arasında bir ilişkinin kurulması, ve 3.
Satın almada isteklilik ve risk-alma davranışı arasındaki ilişkinin test
edilmesi.

1. Tüketici Davranışı Boyutu Olarak Risk-alma

Pazarlama araştırmalarına getirilen yeni bir disiplinler-arası
yaklaşım da, tüketici davranışını bir çeşit risk alma davranışı olarak
kavramsallaştırma yaklaşımıdır. Burada hemen bir noktanın
belirtilmesinde yarar vardır. Bu yaklaşım, yani tüketici davranışını
risk-alma davranışı olarak kabullenen yaklaşım, pazarlama
araştırmalarında  satın alma davranışı için esas kabul edilen “denklerin
değişimi” klasik yaklaşımı ile çelişki içerisinde değildir. Bu klasik
kurama göre, satın alma anında bireyin satın alınan ve ödenen
arasında bir denklik kurması gerekir. Tüketici risk alma davranışı ise
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satın alma anından çok önce gerçekleşen bir olgudur bu nedenle
“denklerin değişimi” sürecinden farklı zamanlarda gerçekleşir. Bu
nedenle “denkelerin değişimi” sürecine doğrudan ya da dolaylı olarak
etkide bulunmaz.

Bu araştırmada tüketici risk alma davranışı, istatistiksel “risk”
kavramından farklı bir yaklaşımla bilişsel bir olgu olarak kabul
edilmektedir (Duncan, 1990; Nosal, 1985; Bauer, 1960). Bu oldukça
önemli bir ayırımdır çünkü riskin tanımlanışı farklılıklar gösterebilir.
Tüketici bağlamında, bilişsel bir süreç olarak risk, “satınalma kararı
verirken tüketici tarafından algılanan riskin miktarını ve doğasını
ifade etmektedir” (Cox ve Rich, 1964) Bu bağlamda araştırmanın
yürütülmesi sırasında gerekli bir dizi sayıltıya yer verilmiştir: 1.Bir
dizi satınalma hedefini gerçekleştirebilmek için, tüketiciler satınalmak
konusunda güdülenmişlerdir. 2.Satınalma sırasında tüketici satın
aldığı ürünün gerçek gereksinimlerini karşılayabileceğinden bütünüyle
emin değildir bu nedenle her zaman bir risk faktörü söz konusudur.
3.Risk artıkça tüketicinin satınalma sürecini tamamlama olasılığı
azalır.

2. Risk Etkisi Altında Yeni Bir Ürünün Benimsenmesi
Risk algısı ve yeni ürünü denemede isteklilik arasında bir ilişki

kurabilmek için, yeni ürünün benimsenmesi ile ilgili literatürde yer
alan önemli bazı araştırma bulguları aşağıda ele alınmıştır (Settle ve
Alreck, 1989; Jacoby ve Kaplan, 1972; Roselius, 1971).

ORC (Opinion Research Corporation) (1959) nin bir
araştırmasına göre, yeni ürünün benimsenmesinde etkili olan üç temel
faktör söz konusudur. Bunlar coğrafyaya, ekonomiye, ve eğitime
ilişkin  hareketlilik faktörleridir. Sosyal ve profesyonel iletişim ağında
fiziksel anlamda merkezde olmak da yeni ürünleri kullanma
konusundaki istekliliği etkileyen bir etmen olarak karşımıza
çıkmaktadır (Slovic, 1962, Katz ve Lazarfeld, 1995, Advertisinig Age,
1959).

Yeni ürünün benimsenmesindeki risk alma boyutuna ilişkin
yorumu Hermann (1955) bir adım öteye taşımıştır. Hermann’ a göre
yeni ürünün başarısının ne olacağı tüketiciyi bir anlamda
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ilgilendirmez. Tüketici için önemli olan, söz konusu ürüne ilişkin
bireysel yaşantısıdır. Hermann’ a göre tüketici bu satın alma davranışı
sırasında kendi kendisiyle bir anlamda oyun oynar. Tüketici yarı
bilinçli olarak  söz konusu ürünü denerken şansının ne olduğu
sorusunu kendisine sorar (ürünün gerçek gereksinimlerini ne ölçüde
karşılayabileceğini değerlendirir).

3. Psikolojik Risk-alma Değişkenleri
Risk alma davranışının bilişsel, güdüleyici, ve kişiliği

ilgilendiren boyutları olduğu öne sürülmüştür. Slovic’ e göre, risk
alma davranışı bir kişilik boyutu olarak kabul edilebilir (Slovic, 1962,
Slovic, 1964 ). Slovic’ e göre, risk alma davranışı, hernekadar çok
sayıda araştırmacı tersine inansa da,  bir boyutlu değildir. Slovic risk
alma davranışına ilişkin yorumunu bir adım öteye götürerek, risk alma
davranışının subjektif boyutlarının olduğundan söz etmiş ve belki de
daha önemlisi risk alma davranışının çeşitli sayıda güdüsel ve buna
benzer diğer öğelerden etkilenebildiğini öne sürmüştür. Risk alma
davranışı ve bilişsel süreçler arasında bir ilişkinin olduğu ilk kez Cox
ve Rich’ in (1964) bir araştırmasında öne sürülmüştür.

Pettigrew (1958) tarafından öne sürülen “kategori genişliği”
kavramı, tüketici risk alma davranışının bir sonucu olarak ortaya
çıkan, yeni bir ürünü deneme ya da denememe davranışının ardında
yer alan bilişsel süreçleri açıklayabilme özelliğine sahiptir (Zbigniew,
1989; Jurcova ve Sarmany, 1993). Bu yargıya bir destek de Bruner  ve
arkadaşlarından (1956) gelmektedir. Kategori genişliğini tanımlamaya
çalışan ilk araştırmacılar Kogan ve Wallach (1964) dır. Kogan ve
Wallach’ a göre, kategori genişliği,  “aynı grupta yer alan ve ortak bir
adı paylaşan uyaranların genişlik aralığıdır.” Bu tanımda en önemli
vurgu, merkezi eğilim değerine yapılmaktadır. Birey ya merkezi
eğilim değerine yaklaşır ya da merkezi eğilim değerinden uzaklaşır.
Merkezi eğilim değerine yaklaşan birey dar, merkezi eğilim
değerinden uzaklaşan birey geniş kategorileyiciler grubunda yer alır.

Kategori genişliği ve risk alma davranışı arasındaki ilişkinin
doğası ilk kez Pettigrew (1958) tarafından açıklanmaya çalışılmıştır.
Pettigrew’ e göre, “ geniş kategorileyiciler “I. Tür Hataya” karşı
hoşgörülüdürler, yani en düşük olumlu durumu elde edebilmek için
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olumsuzluklara ilişkin riski göze alırlar. Buna karşın, dar
kategorileyiciler “II. Tür Hatayı” kabullenme eğilimindedirler, yani
olumsuz durumların sayısını düşürebilmek için kategori genişliklerini
daraltarak olumlu durumları arttırma eğilmindedirler.”

Kogan ve Wallach (1964)’ ın da işaret ettikleri gibi, kategori
sınırlarının oluşturulmasında kullanılan stratejiler arasındaki ilişki
oldukça açıktır. Bireyin geniş veya dar kategori genişliğine sahip
olması, içerme veya dışlama hatasına ilişkin tercihiyle yakından
alakalıdır.

Doğrudan değil de dolaylı bulgular dikkate alandığında risk
alma davranışı bir boyutluymuş gibi kabul edilebilir (Singer,1990). Bu
konuda yapılan ilk araştırmalar kadınların erkeklerden daha fazla dar
kategori aralığı kullandığını ortaya koymuştur (Pettigrew, 1958 ;
Wallach ve Caron, 1959). Kadının sosyalleşmesinin muhafazakar
yapısı dikkate alınarak, bu araştırma bulgusundan çıkarılacak sonuç,
dar kategorilemenin geniş kategorilemeden daha fazla muhafazakar
stratejiyi yansıttığıdır. Ama Kogan ve Wallach (1964) burada ilginç
bir noktaya dikkat çekmektedirler.  Kogan ve Wallach (1964)’a göre,
“ niteliksel yönden farklı iki seçim yapma durumunu gerektiren bir
bilişsel görevin görünür risk alma değişkenleri ile doğrusal bir
biçimde ilişkili olması gerektiği konusunda akılsal bir nedenin
olabileceğini söylemek olanaksızdır. Hatta önerilen yönelimle
doğrusal bir ilişki içerisinde olduğu bile söylenemez”. Gereçekte
ilişkinin doğası kadın denekler için bütünüyle ters yönlüdür ve bu
durum araştırma verilerinde de açıkça görülmektedir. Yani dar
kategorileyici kadın deneklerin, geniş kategorileyici erkek
deneklerden çok daha fazla miktarda risk alma davranışı sergiledikleri
bulunmuştur (Kogan ve Wallach, 1964).  Kategori genişliğinin nasıl
işlediği ve kategori genişliğinin nelerden etkilendiği de oldukça
önemli bir konudur. Walker ve Gibbinsin (1989), Bruner ve Tajfelin
(1959) araştırmaları bu konuya açıklık getirir özellikler taşımaktadır.
Örneğin Bruner ve Tajfelin araştırması çevresel değişikliklerin
kategori genişliğini değiştirdiğini hatta yönlendirdiğini ortaya
koymaktadır.



275

4. Hipotezler
Buraya kadar ele alınmış olan tüketici davranışı literatürü

dikkate alındığında, “sınayıcıların” ve “sınamadan kaçınanların” satın
alma davranışlarına bağlı olarak farklı riskleri benimseme eğilimi
gösterdikleri görülmektedir. Yeni ürünleri sınayanların satın alma
hedeflerini gerçekleştirmeyecek veya kendilerine doyum
sağlamayacak ürünleri satın almaya ilişkin riski göze almak
konusunda istekli oldukları gözlenmektedir. Öte yandan, sınamadan
kaçınanlar ise, sanki eski ürünleri kullandıklarında hiçbir zaman
doyumsuzluk yaşamamışlar gibi davranmaktadırlar. Denemeden
kaçınanlar kendilerini daha çok tatmin edebilecek yeni ürünleri
deneme riskine girmeyip eski satın alma alışkanlıklarını tekrarlayarak
doyum aramaktadırlar.

Bu tür satın alma davranışları ile istatistiksel karar kuramı
arasında ilginç bir benzerlik varıdır. Karar aşamasında, birey (a)
hipotezi gerçekte doğru olduğunda yanlış olarak kabul etmek
konusunda  ve (b) gerçekte yanlış olduğunda doğru olarak kabul
etmek konusunda isteksiz davranmaktadır. Örneklemden alınan
istatistiksel verileri evren parametresini yordamada kullanma gibi
belirsizlik gösteren durumlarda, karar veren kişi I. tür hata ve II. tür
hata sınırlarını ifade etmek durumundadır. Tüketici karar-verme süreci
için de buna benzer bir durumdan söz edilebilir. Yeni ürünleri sınama
konusunda istekli olanların I. tür hataya ilişkin toleranslarının yüksek
olduğundan söz edilebilir. Bunun anlamı satın alma davranışı
sonrasında doyum sağlamayacak bir ürünü doyum sağlayacakmış  gibi
kabullenmek konusunda istekli olmaktır. Bu tür tüketicilerin II. tür
hataya toleranslarının da düşük olduğundan söz edilebilir. Çünkü söz
konusu tüketicilerde satın alma davranışı sonrasında doyum
sağlayabilecek bir ürünü doyum sağlayamayacağı kaygısıyla
reddetmek eğilimi vardır. Sınamadan kaçınanlarda ise yukarıda
özetlenen durumun tam tersi bir süreç söz konusu olmaktadır. Yani bu
tür tüketicilerin II. tür hata için yüksek, I. tür hata için ise düşük
tolerans düzeyleri vardır.  (Aruna ve Ram, 1978; Donnelly, Etzel ve
Roeth, 1973;  Donnelly ve Etzel, 1973).

Bu araştımanın hipotezleri şu şekilde özetlenebilir: 1. Yeni ürünleri
sınamak ile kategori genişliği arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki geniş
kategorileyicilerin yeni ürünleri sınamak konusundaki istekliliği
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biçiminde ifade edilebilir. Bu durumun tersi de doğrudur, yani dar
kategorileyiciler yeni ürünleri sınamak konusunda istekli değildirler.
2. Farklılığın niteliksel algılanışı ile kategori genişliği arasında bir
ilişki vardır. Geniş kategorileyiciler ürün grubu içerisinde yer alan
ürünler arasındaki  niteliksel farklılıkları dar kategorileyicilerden daha
düşük düzeyde algılarlar.

5. Yöntem

5.1. Örneklem ve Pilot Çalışma
Denekler, Mersin Üniversitesine kayıtlı öğrenciler arasından

rastlantısal yolla seçilmiştir. Araştırmada toplam yüz denekten
yararlanılmıştır. Bu deneklerin 50 si kadın 50 si erkektir.Araştırma
başlamadan önce 20 denek  pilot çalışmaya katılmıştır. Pilot
çalışmaya katılan deneklerden elde edilen puanlar araştırmada
kullanılmamıştır.

5.2. Veri Toplama Araçları
Kategori genişliğinin ölçülebilmesi için Pettigrew (1958) in

“Kategori Genişliği Öçeği” kullanılmıştır. Ölçek 20 maddeden
oluşmaktadır. Ölçeğin puanlanması ve uygulanması oldukça kolaydır.
Deneklerden beklenen , değişik olgularla  ilgili olarak minimum,
maksimum değerlendirmesi yapmalarıdır. Minimum ve maksimum
değerlendirmelerinin herbirisi için dört yanıt seçeneği sunulmuştur.

Satın almada isteklilik ölçümü elde edilmek için altı farklı ürün
seçilmiştir. Bu ürünler arasında fotoğraf makinaları, deodoranlar,
hazır kahveler, volkmenler, şampuanlar, ve bisikletler yer almaktadır.
Ürünlerin seçimi; fiyat farklılıkları, satın alma sıklığı, ve ürünün
kullanılması sırasındaki görünürlük gibi değişkenler dikkate alınarak
yapılmıştır. Ürünlerin seçiminde dikkat edilen bir diğer ölçüt de, söz
konusu ürünlerin öğrenci örnekleminin ilgisini çekeceği ve bu ürünleri
satın almak konusunda istekli olacaklarıdır. Ürünlerin seçimi sırasında
pazarlama konusunda uzman on yargıçtan da yararlanılmıştır.

Bu altı ürün türünün yanı sıra her ürün türü içerisinde niteliksel
yönden farklılık gösteren dört farklı marka yer almaktadır. Denekten
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istenen bu dört markadan birisini seçmesidir. Burada deneklere her bir
markanın “yenilik” ve “aşinalık” özelliklerine göre farklılıklar
gösterdikleri anlatılmıştır. Yenilikle anlatılmak istenen markanın yeni
bir yaklaşımla üretildiği, üretilme sırasında yeni bazı malzemelerin
kullanıldığı, ve/veya dizaynının yeni olduğudur. Aşina olmakla
anlatılmak istenen markanın veya ürünün ya da üretici firmanın
tüketici tarafından bilindiği, tanındığıdır. Böyle olunca da ürün
yeniliği için iki farklı düzey (yeni veya klasik), ürüne aşinalık için de
iki farklı düzeyden ( aşina olmak veya aşina olmamak) oluşmuş, 2X2
lik faktoriyel bir desen ortaya çıkmıştır. Böyle bir faktoriyel desenle
niceliksel olarak farklılıklar gösteren ve aynı ürün grubunda yer alan
dört farklı markayı karşılaştırabilmek olası hale gelmiştir. Puanlamaya
göre düşük puan satın almada istekli olmak anlamına gelmektedir.

Bu şekildeki bir ölçmede deneklerin yanıtları arasında büyük
farklılıkların olabileceği daha araştırmanın başında kabullenilen
varsayımlar arasındadır. Daha da önemlisi, deneklerin yanıtları
arasındaki söz konusu üst düzeydeki farklılıklar, ölçme işlemini var
olabilecek farkları yakalamak konusunda duyarsız hale getirebileceği
için, var olan farklılıklardan en azından bir kısmını ortadan
kaldırabilmek için deneklerin kendilerinin birer kontrol birimi gibi
kullanılmasına karar verilmiştir. Bu konuda aşağıda özetlenen biçimde
bir teknik geliştirilmiştir.

Bu tekniğe göre her bir denek için dört farklı markayı da
kapsayacak üç farklı “Satın Almada İsteklilik” puanı hesaplanmıştır.
Bu teknikte “aşina-eski” markanın diğer üç markadan farklarının elde
edilmesi anlamına gelmektedir. Böyle bir yaklaşımla, “aşina-eski” ile
“aşina-yeni”, “aşina olmayan-eski”, ve “aşina olmayan-yeni”
arasındaki farklara bakılabilmektedir. Her bir ürün için üç fark
puanının alınması şu şekilde bir doğurguyu da beraberinde
getirmektedir: Düşük, hatta negatif yönlü, fark puanları  yeni ürünleri
sınamak konusunda istekli olmak anlamına gelmektedir. Buna karşın,
yüksek fark puanları ise yeni ürünleri sınamak konusundaki
isteksizliğe işaret etmektedir. Deney sırasında ürün ve markaların
veriliş sırasından doğabilecek etikiyi ortadan kaldırabilmek amacıyla
ürün ve marka sunumları rastlantısal bir biçimde yapılmıştır.

Her bir ürün grubu için markaların birbirlerinden niteliksel
olarak ne kadar farklılık gösterdiğini belirleyebilmek amacıyla
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“Niteliksel Marka Farklılıkları Algısı Ölçeği” geliştirilmiştir. Ürünler
ve markalar bu ölçekte de deneklere sıra etkisini ortadan
kaldırabilmek amacıyla rastlantısal bir sıra ile sunulmuştur.

5.3. İşlem
Veri toplanması sırasında izlenen yol aşağıda özetlenmiştir:

Deneğin oluru alındıktan sonra birlikte çalışma odasına gidilmiş,
denek ve uygulayıcı yüz yüze bakacak şekilde masaya oturmuşlardır.
Kategori genişliğini ölçen araç deneğe tanıtılmış. Araştırmanın
amacının bilimsel olduğu kendisine anlatılmıştır. Denekten ölçeği
dikkatli bir biçimde okuması ve soruları içtenlikle yanıtlaması
istenmiştir. Ölçeğin denek tarafından yanıtlanmasından sonra
uygulama kısmına geçilmiştir. Deneklere, bu araştırmada satın-alma
davranış örüntülerinin incelendiği söylenmiş ve  deneklerden değişik
satın alma durumları ile ilgili olarak fikirlerini ifade etmeleri
istenmiştir. Bu sözde satın alma durumları ile ilgili olarak “satın
almada isteklilik formu” nu doldurmaları istenmiştir. Bu form bir dizi
koşula işaret etmektedir: a. bu ürünleri satın almayı düşünüyorum b.
bu ürünlerden herbirisini istiyorum ve/veya onlara gereksinimim var
c. bu ürünlerden herbirisini almak için yeterli param var ve d. bu
markalar için işaret edilen fiyatı ödemek konusunda istekliyim

Yukarıda işaret edilmiş olan sayıltıları ve buraya kadar
anlatılmış olanları deneklerin bütünüyle anlayıp anlamadıkları
sorulmuş. Bütünüyle anladıkları kanısına varıldıktan sonra deneklere
yanıtlamaları nasıl yapmaları gerektiği açıklanmıştır.

6. Bulgular

6.1. Sürece İlişkin Kontroller
Kategori genişliği ölçeği için araştırmaya başlamadan önce

test-tekrartest güvenirlik katsayısı (N=400) hesaplanmıştır. Cronbach
α katsayısı .773 olarak bulunmuştur. Test tekrar test korelasyon
katsayısı da hesaplanmış, r değerinin .847 (p<.001) çıktığı
görülmüştür.
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6.2. Satın Almada İsteklilik İlişkisi
Kadın ve erkek deneklerin tamamı dikkate alındığında 18

korelasyondan tamamı negatif yönlüdür. Tablo 1 te de görüldüğü gibi
korelasyon katsayıları SAİ-1 ve SAİ-2 için yüksek ve anlamlı olduğu
halde SAİ-3 için, deodorant, bisiklet, volkmen ve şampuan  dışında,
yüksek değildir. Ama korelasyonların yönlerinin tutarlı bir biçimde
negatif yönlü çıkmış olması dikkat çekicidir. Onsekiz korelasyon
katsayısından onbeşi p<.01 düzeyinde, biri de p<.05 düzeyinde
anlamlı çıkmıştır. SAİ-3 grubunda yer alan iki korelasyon katsayıları
anlamlı değildir.

Veri cinsiyete göre ikiye ayrılarak incelendiğinde de benzer
bulgular elde edilmiştir. Erkek örneklem grubunda (N=50), 18
korelasyonun tamamı negatif yönlüdür. Söz konusu onsekiz
korelasyondan ondördü anlamlıdır.  Erkek denek grubunda anlamlı
bulunan korelasyon katsayılarının önemli bir bölümünün SAİ-1 ve
SAİ-2 de yer alması, SAİ-3 de yer alan korelasyon katsayılarının
çoğunun anlamlı çıkmaması dikkat çekicidir. Dikkat çekici olan bir
diğer nokta da, erkek denek grubunda  SAİ-2 de “deodorant” ürünü
bakımından hesaplanan korelasyon katsayısını anlamlı çıkmamış
olmasıdır. Kadın denek grubunda da (N=50) onsekiz korelasyonun
tamamı negatif yönlüdür. Onsekiz korelasyondan sekizi  (p<.01)
anlamlıdır. Anlamlı korelasyonların tamamı SAİ-1 ve SAİ-2
gruplarında yer almaktadır.  Bunların da yönü, yukarıda da belirtildiği
gibi negatiftir. Kadın denek grupları için de iki dikkat çekici bulgu söz
konusudur. Bunlardan birincisi, SAİ-3 de yer alan korelasyon
katsayılarını hiçbirinin anlamlı olmayışıdır. Diğeri ise, SAİ-1 ve SAİ-
2 de yer alan “fotoğraf makinası” ve “bisiklet” için hesaplanan
korelasyon katsayılarının anlamlı çıkmamış olmasıdır. Erkek denek
grubunda “deodoran”, kadın denek grubunda ise “fotoğraf makinası”
ve “bisiklete” ilişkin korelasyon katsayılarının anlamlı çıkmamış
olması cinsiyet ve ürün türü arasında bir bağlantının olabileceği
düşüncesini uyandırmıştır. Bütün bu bulgular Tablo 2 ve Tablo 3 de
özetlenmiştir.
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Tablo 1  Toplam Grup Satın Almada İsteklilik ve Kategori Genişliği
Korelasyonları (N=100)
SAİ-1 SAİ-2 SAİ-3

BİSİKLET  -.415*** -.298*** -.323***
DEODORANT  -.671*** -.624*** -.475***
FOTOĞRAF MAKİNASI  -.398*** -.370***                 -.172
HAZIR KAHVE -.371*** -.396***                -.115
ŞAMPUAN -.582*** -.407***             -.203*
VOLKMEN -.686*** -.635*** -.272***

*p<.05 **p<..025 ***p<.01 (İki Yönlü Test)

6.3. Fark Algısı İlişkileri
Kategori genişliği puanları ile ürünler arasındaki farklılıkların

algılanmasına ilişkin puanlar arasındaki korelasyonların hem cinsiyete
dayalı karşılaştırmalarda hem de genel grupta yüksek ve anlamlı
korelasyonlar verdiği bulunmuştur. Korelasyon katsayılarının tüm
grup dikkate alınarak yapılan değerlendirmede ve kadın denek
grubunda tamamının pozitif yönlü olması, erkek denek grubunda ise
tamamının negatif yönlü olması dikkat çekicidir.

Tablo 4 , cinsiyet karşılaştırmasını ve genel olarak grubun
durumunu göstermektedir. Genel grupta altı farklı ürün türü için
hesaplanan korelasyon katsayılarının tamamı pozitif yönlüdür.
“Şampuan” ve “deodoran” için hesaplanan korelasyon katsayıları
p<.01, “hazır kahve” için hesaplanan korelasyon katsayısı p<.01
düzeyinde anlamlıdır.

Erkek denek grubu dikkate alındığında, tüm ürünler için
kategori genişliği puanları ile ürün farklılığı algısı puanları arasındaki
ilişkinin negatif yönlü ve anlamlı olduğu bulunmuştur.

Tablo 2  Erkek Denek Grubunda Satın Almada İsteklilik ve Kategori
Genişliği Korelasyonları  (N=50)

SAİ-1 SAİ-2 SAİ-3
BİSİKLET -.602*** -.597*** -.388***
DEODORANT -.343* -.215 -.337*
FOTOĞRAF MAKİNASI -.637*** -.588*** -.224
HAZIR KAHVE -.673*** -.505*** -.319*
ŞAMPUAN -.527*** -.407*** -.276
VOLKMEN -.552*** -.528*** -.271
*p<.05 **p<..025 ***p<.01 (İki Yönlü Test)
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Tablo 3  Kadın Denek Grubunda Satın Almada İsteklilik ve Kategori
Genişliği  Korelasyonları (N=50)

SAİ-1 SAİ-2 SAİ-3
BİSİKLET -.070 -.162 -.041
DEODORANT -.619*** -.586*** -.128
FOTOĞRAF MAKİNASI -.154 -.252 -.278
HAZIR KAHVE -.406*** -.542*** -.168
ŞAMPUAN -.636*** -.629*** -.025
VOLKMEN -.623*** -.673*** -.132

*p<.05 **p<..025 ***p<.01 (İki Yönlü Test)

Tablo 4  Kategori Genişliği ve Fark Algısı Puanları Arasındaki
Korelasyon Katsayıları

Örneklemin
Bütünü

(N=100)

Erkek
Denekler
(N=50)

Kadın Denekler
(N=50)

BİSİKLET .129  -.429***  .263
DEODORANT .353*** -.394*** .824***
FOTOĞRAF MAKİNASI .121 -.365*** .181
HAZIR KAHVE .206* -.288* .312*
ŞAMPUAN .279*** -.338* .727***
VOLKMEN .172 -.589***  .301*

FARK ALGISI ORTALAMASI .251*                                  -.458***
.583***

*p<.05 **p<.025 ***p<.01 (İki Yönlü Test)

Kadın  denek grubunda söz konusu değişkenler bakımından
toplam altı korelasyon katsayısının tamamı pozitif yönlüdür. Bu
korelasyonlardan “şampuan” ve “deodoran” için olanlar .01, “hazır
kahve” ve “volkmen” için olanlar ise .05 düzeyinde anlamlıdır.
Bisiklet ve fotoğraf makinesi için hesaplanan korelasyon katsayılarını
pozitif ama anlamlı olmadığı (.05) bulunmuştur.

Ürünlerin tümünü kapsayacak biçimde fark algısı ortalaması
hesaplanmış, bu değer ile kategori genişliği puanları arasındaki
korelasyon katsayıları da hesaplanmıştır. Söz konusu değerler tablo 6’
nın altında verilmiştir. Fark algısı ortalaması ve kategori genişliği
puanları arasındaki korelasyonlar incelendiğinde de benzer bulgular
elde edilmiştir. Örneklemin bütünü dikkate alındığında hesaplanan
korelasyon katsayısı pozitif yönlü ve anlamlıdır (p<.05). Cinsiyet
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grupları dikkate alındığında, erkek denek grubu için hesaplanan
korelasyon katsayısı negatif yönlü, buna karşın kadın denek grubu için
hesaplanan korelasyon katsayısı pozitif yönlüdür ve her iki değer de
anlamlıdır (p<.01).

6.4. Diğer İlişkiler
Yukarıda ifade edilmiş olan bulgulara ek olarak, diğer bazı

önemli sayılabilecek bulguların da elde edildiği analizler sırasında
gözlenmiştir.Bu kısımda bu bulgular ele alınmıştır.

Satın almada isteklilik ve fark algısına ilişkin puanlar
arasındaki korelasyonlar incelendiğinde dikkat çekici bulgular elde
edilmiştir. Bu karşılaştırmalar erkek denekler ve kadın denekler için
ayrı ayrı yapıldığında daha da açıklayıcı sonuçlara ulaşılabilmiştir.
Tablo 5 ve Tablo 6' de bu bulgular özetlenmiştir.

Tablo 5  Erkek Denek Grubunda Satın Almada İsteklilik ve Fark
Algısı Korelasyonları (N=50)

SAİ-1 SAİ-2 SAİ-3
BİSİKLET .321* .465***  .135
DEODORANT .072 .095 .042
FOTOĞRAF MAKİNASI .279* .328* .070
HAZIR KAHVE .291* .411*** .017
ŞAMPUAN .122 .011 .037
VOLKMEN .373*** .339* .258

*p<.05 **p<.025 ***p<.01 (İki Yönlü Test)

Tablo 6  Kadın Denek Grubunda Satın Almada İsteklilik ve Fark
Algısı Korelasyonları (N=50)

SAİ-1 SAİ-2 SAİ-3
BİSİKLET -.136 -.127 -.172
DEODORANT -.462*** -.450*** .065
FOTOĞRAF MAKİNASI -.182 -.057 -.171
HAZIR KAHVE -.293* -.270 -.080
ŞAMPUAN -.462*** -.445*** -.025
VOLKMEN -.347* -.441*** -.173
*p<.05 **p<.025 ***p<.01 (İki Yönlü Test)
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7. Tartışma
Yeni ürünleri satın almada isteklilik ile kategori genişliği

arasındaki ilişkilerin yalnızca büyüklükleri dikkate alındığında bile
söz konusu iki değişken arasındaki ilişki katsayılarının oldukça
yüksek oluşu dikkat çekici bir bulgudur. Toplam grup dikkate
alındığında SAİ-1 ve SAİ-2 değişkenleri ile kategori genişliği
arasındaki korelasyonların tamamının anlamlı olduğu bulunmuştur.
Cinsiyet değişkeni dikkate alınarak hesaplanan korelasyon katsayıları
için de benzer bulgular elde edilmiştir. Burada ürün türünün önemi
dikkat çekici bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani erkek
denek grubunda “deodoran”, kadın denek grubunda ise, “fotoğraf
makinesi” ve “bisiklet” değişkenleri ile kategori genişliği arasında
yüksek ve anlamlı korelasyon değerleri elde edilememiştir.

Araştırmaya girişmeden önce hipotez olarak geliştirilmiş olan
beklenen ilişkiye yönelik destek, ilişki katsayılarının tutarlı bir
biçimde aynı yönde çıkmış olmasından gelmektedir. İlişki
katsayılarının yönündeki bu tutarlılık, geniş kategorileyicilerin yeni
ürünleri denemek konusunda istekli olduklarını, buna karşın dar
kategorileyicilerin ise yeni ürünleri denemek konusunda pek de istekli
olmadıklarını ifade etmektedir. Bu Ostlund ve Tellefsen (1974)’ in
araştırma bulgusuyla da tutarlılık içerisindedir. İlişki katsayılarının
yönündeki bu tutarlılık ve aynı zamanda söz konusu tutarlılığın yanı
sıra değerlerin anlamlı çıkmış olması, araştırmaya başlamadan önce de
hipotezleştirildiği gibi, kategori genişliği ve yeni ürünleri satın alma
arasında bir ilişkinin var olduğunun bulunması ile doğrulanmıştır.

İlişkinin gücünün cinsiyet ve ürün farklılığından etkilendiği de
elde edilen bulgular arasındadır. Bu bulgular Tablo 2 ve Tablo 3 de
özetlenmiştir. Örneğin kadın denek grubunda “fotoğraf makinesi” ve
“bisiklet” ürünleri için hesaplanan korelasyon katsayılarının düşük ve
anlamlı olmadığı (p>.05), buna karşın erkek denek grubunda söz
konusu ürünler için hesaplanan korelasyon katsayılarının yüksek ve
anlamlı oldukları (p<.01) bulunmuştur. “Deodoran” ürünü için ise
SAİ-2 yönünden tam tersi bir durum söz konusudur.

Ürünün kullanımındaki görünürlük boyutu ürünler arası
karşılaştırma sonrasında kendine özgü bir pazarlamacılık boyutu
olarak ortaya çıkmıştır. Kadın denekler için “bisiklet” ve “fotoğraf
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makinesi”, erkek denekler için ise “deodoran” daha az görünürlük
özelliğine sahip olduğu için, korelasyon değerleri anlamlı bulunmamış
olabilir. Buna karşın, “hazır kahve”, “volkmen”, “şampuan” gibi
ürünler söz konusu denek grubu için görece olarak daha görünür
olduğundan her iki cinsiyet grubunda da anlamlı korelasyon değerleri
elde edilebilmiştir. Özellikle bu durum “hazır kahve” ürününde
gözlemlenmiştir. “Hazır kahve” kullanımı her iki cinsiyet grubunda da
bir prestij olarak algılanmaktadır. Deneklerle bire bir yapılan
mülakatlarda bu durum açık bir biçimde gözlenmiştir.

Yukarıda özetlenmiş olan bulguların tüketici risk alma
davranışıyla bağlantısı gösterilmedikçe bir değer taşımayacağı açıktır.
“Katma hatası” yapma konusunda istekli olan tüketiciler, “dışlama
hatası” yapma konusunda istekli olan tüketicilerden çok daha fazla
yeni ürünleri kabullenmek konusunda istekli görünmektedirler. Bu
açık eğilimin satın alma davranışına da etki etmesi beklenebilir.
Ancak bu yordamanın bu araştırmadaki verilere dayanarak
yapılabileceğini söylemek güçtür. Ancak korelasyon katsayılarının
yüksekliği ve belli bir yöndeki tutarlılığına dayanarak, belli çevresel
koşullar altında, belli satın alma davranışlarının ortaya çıkabileceğini
ifade etmek çok da yanlış olmaz.

Kategori genişliği ile satın almada isteklilik arasındaki ilişkinin
daha açık bir biçimde anlaşılabilmesini, altı ürün grubu için
hesaplanmış olan üç farklı satın almada isteklilik puanı arasındaki
korelasyon katsayıları sağlamaktadır. Tablo 1 de görüldüğü gibi, ilgili
korelasyon katsayıları yüksek, üst düzeyde anlamlı ve daha da
önemlisi tutarlı bir biçimde pozitif yönlüdür. Cinsiyet değişkeni
dikkate alındığında, her bir satın almada isteklilik puanı ve fark algısı
değişkeni bakımından ürünler arası iç korelasyon katsayıları
hesaplandığında, elde edilen değerlerin de tutarlı bir biçimde pozitif
yönlü ve üst düzeyde anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu bulgular  Tablo
5 ve Tablo 6 da özetlenmiştir.

Verilerden elde edilen  sonuca göre, herhangi bir ürün grubunda,
tüketiciler yeni ürünleri sınamayı ifade etme  konusunda açık bir
tutarlılık göstermişlerdir. Yani bir ürün grubu içerisinde yer alan yeni
bir ürünü sınamak ya da bir ürün grubu içerisinde yer alan yeni bir
ürünü sınamamak konusunda oldukça tutarlı yanıtlar vermişlerdir.
Ama bu ilişki ürün grupları ile ilgili olarak statik bir durum ortaya
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koymamaktadır. Bunun anlamı yeni bir deodoranı sınamak konusunda
istekli olan birisi aynı zamanda yeni bir hazır kahveyi de sınamak
konusunda istekli değildir. Cinsiyet grupları ve ürün gruplarının her
ikisi için yapılan gözlemlerde bu bulgunun elde edildiği bulunmuştur.

Kategori genişliği ve ürünler bazında hesaplanan fark algısı
puanları arasındaki korelasyonlar irdelendiğinde hipotezi destekleyen
bulguların elde edildiği görülmüştür (Tablo 4). Yine aynı tabloda
erkek ve kadın denek grupları için ayrı ayrı kategori genişliği ve fark
algısı korelasyonlarına bakılmıştır. Bu karşılaştırmalarda da hipotezi
destekleyen bulguların elde edildiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
hesaplanan korelasyon katsayılarının erkek denekler için tutarlı bir
biçimde negatif yönlü, kadın denek grubu için ise yine tutarlı bir
biçimde pozitif yönlü olduğu görülmüştür. Cinsiyetler arası bu terslik
fark algısı ortalaması ile kategori genişliği arasında hesaplanan
korelasyon katsayısında da kendisini göstermiştir. Cinsiyetler
arasındaki bu zıt yönlülüğün kendisini fark algısı ve satın almada
isteklilik puanları arasındaki korelasyonlarda da göstermesi
beklenmiş, nitekim tablo 5 ve tablo 6 incelendiğinde bu bulgunun elde
edildiği görülmüştür. Söz konusu tablolar incelendiğinde, erkek denek
grubu için hesaplanan korelasyon katsayılarının pozitif, kadın denek
grubu için hesaplanan korelasyon katsayılarının negatif yönlü olduğu
görülecektir. Farklılık yalnızca kendisini korelasyon katsaylarının
yönünde değil ama şiddetinde de göstermektedir.Bu verilere göre
sanki erkek deneklerin “Şampuan” ve deodoran” gibi ürün grubunda
yer alan yeni bir ürünü sınamak için aradaki farkı oldukça geniş
algılaması gerekmektedir.Buna karşı kadın denek grubunda, “hazır
kahve”, “şampuan”,  “volkmen” ve “deodoran” ürün gruplarındaki
geniş fark algısı onları yeni ürünü sınamaya yönlendirmekteymiş gibi
görünmektedir.

Kategorileme davranışı ile yeni ürünü sınamada isteklilik
arasındaki ilişkiyi yalnızca fark algısının bir sonucu olarak açıklamak
yeterli olmaz. Ancak bu çalışmada, her iki cinsiyet grubunda da geniş
kategorileyicilerin aynı zamanda uyaranlar arasındaki farkları düşük
düzeyde algıladıkları, dar kategorileyicilerin ise, uyaranlar arasındaki
farkları yüksek düzeyde algıladıkları bulunmuştur. Bu bulgunun yanı
sıra, kadın deneklerin kategori genişliğinin erkeklerden daha düşük
olduğu yani kadınların erkeklere kıyasla daha dar kategorileyiciler
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oldukları görülmüştür. Ürünler arası farkı algılamada ise, yine kadın
deneklerin erkek deneklerden daha fazla farka duyarlı oldukları
bulunmuştur. Belki de kadın deneklerin farkı algılamaya olan bu
duyarlılıkları onların daha dar kategorileyiciler olmalarına yol
açmıştır. Ancak bunu bu araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak
öne sürmenin imkanı yoktur. Gelecekte yapılacak araştırmaların bu
konu üzerine yönelmesi önemli katkılar sağlayabilecektir.

Cinsiyete dayalı elde edilmiş olan bu farklılığın bir olası
açıklaması, kadına toplumun yüklediği rol ile ilgili olabilir. Kadına
toplum edilgin ve muhafazakar bir rol yükleyerek, kadının  yaratıcı ve
yeni tepkiler vermesini engellemiş, bunun yerine kadının alışkanlık
tepkilerinin ön plana çıkmasına olanak sağlamıştır. Bu durumun bir
sonucu olarak kadın deneklerin bildik ürünleri yeğlemeleri durumu
ortaya çıkmış olabilir. Alışkanlık tepkisinden kurtulabilmenin haklı
bir nedeninin olması gerektiği düşünülebilir. İşte bu haklı neden
kendisini fark algısında ortaya koymaktadır.

Bu araştırmayla tüketici risk alma davranışının bir boyutu olarak
kategori genişliğinin incelenmesi, bazı temel bulguların elde
edilmesine olanak sağlamıştır. Ancak bu bulguların kesin kabul
edilmesi yanıltıcı olabilir. Gelecekte yapılacak başka araştırmalarla da
sınanmasında yarar vardır. 1. Her iki cinsiyet grubunda da kategori
genişliği ve yeni ürünleri sınamak konusundaki isteklilik değişkenleri
arasında bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Yani geniş
kategorileyicilerin, aynı zamanda yeni ürünleri sınamak konusunda da
istekli oldukları savı veriyle desteklenmiştir. 2. Dar kategorileyici
erkek deneklerin, belli bir ürün grubunda yer alan ürünler arasındaki
küçük farklılıkları algılamaya daha duyarlı oldukları, buna karşın,
geniş kategorileyici erkek deneklerin, belli bir ürün grubunda yer alan
ürünler arasındaki büyük farklılıkları algılamaya daha duyarlı
oldukları sonucuna varılmıştır. 3. Geniş kategorileyici kadın
deneklerin, belli bir ürün grubunda yer alan ürünler arasındaki küçük
farklılıkları algılamaya daha duyarlı oldukları, buna karşın, dar
kategorileyici kadın deneklerin, belli bir ürün grubunda yer alan
ürünler arasındaki büyük farklılıkları algılamaya daha duyarlı
oldukları sonucuna varılmıştır. 4. Ürünler arası fark algısına dayalı
olarak yeni bir ürünü sınamak konusunda istekli olmak cinsiyet
değişkeni bağlamında farklılık göstermektedir. Erkek denekler yeni ve
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eski ürün arasındaki fark algısı düşük olduğunda, söz konusu ürünü
kullanmak konusunda isteklilik davranışı göstermektedir. Öte yandan
kadın denekler, yeni ve eski ürün arasındaki niteliksel farklılık algısı
büyük olduğunda söz konusu ürünü sınamak konusunda isteklilik
göstermektedir
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ÖZET
Deodorant kullanan tüketicilerin kendi aralarında belirli

özelliklere sahip segmentlerde toplanıp toplanmadıklarının incelendiği
tanımlayıcı nitelikteki araştırmada, tüketicilerin deodorant satın
alırken önem verdikleri unsurlar ve davranışsal, demografik ve sosyo
kültürel özellikleri irdelenmektedir. 171 tüketici ile dolaysız soruların
yer aldığı anket formu aracılığıyla yüzyüze görüşmeler yapılmıştır.
Kümeleme Analizi sonucunda, deodorant kullananların, deodorant
satın alırken önem verdikleri unsurlara göre anlamlı olarak iki
segment oluşturdukları sonucuna ulaşılmıştır. Bulunan iki segmentin
davranışsal, demografik ve sosyo kültürel özelliklerinin tanımlanması
için Ayırma Analizi kullanılmıştır. Ayırma analizi sonuçlarına göre
segmentlerin profilleri tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Çevreci Satın Alma Davranışı,
Deodorant, Tüketici Davranışı

ABSTRACT
The overall goal of this descriptive study is to determine users

of deo-spray according to the points while they are buying and to find
variables, which identify these consumer segments. Data is collected
from a sample of 171 consumers by using a face-to-face
questionnarie. At first, Cluster Analysis is used in order to reach the
first objective mentioned above and than Discriminant Analysis is
used to reach the second objective. This study intends to summarize
conclusions of the cluster analysis run for identifying these two
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segments according to the points while they are buying deo-spray and
also to summarize conclusions of the Discriminant Analysis run for
identifying consumer profile of these two segments.

Key Words: Marketing, Green Purchasing, Deo-spray, Consumer
Behavior

1. Giriş
Son yıllarda, pazarlamanın çevre ile ilişkisiyle ilgili konular

pazarlama alanında çalışan akademisyenlerin ilgisini çekmiştir. Yeşil
pazarlama (green marketing) konusu üzerine yazılmış çeşitli kitap
(Ottman 1993, Peattie 1995, Wasik 1996, Charter ve Polansky 1999),
makale ve özel sayılar (Journal of Public Policy and Marketing, fall
1999; Journal of Advertising, Vol.24/2 1995; Journal of Marketing
Management, Vol. 14/6 1998) bulunmaktadır (Crane, 2000).
İşletmelerin sosyal sorumluk anlayışlarını işletme yönetimine hakim
kılma yarışına paralel olarak,  akademisyenler de yeşil pazarlama
çalışmalarına katkıda bulunmak ve yön verebilmek amacıyla bu konu
üzerinde çalışmışlardır.

Üretici ve tüketiciler, çevre dostu ürün kullanımında geçmiş
dönemlere kıyasla daha duyarlı ve bilinçli bir düzeydedir (Neunar,
2000). İşletmeler yoğun rekabetin hakim olduğu bir ortamda öne
çıkmak için çevre dostu birtakım stratejileri uygulamaktadırlar. Ayrıca
tüketicilerin de çevre dostu ürün taleplerini daha şiddetli bir şekilde
dile getirdikleri gözlenmektedir (Johri, Sahasakmontri, 1998).
Tüketiciler, çevre dostu ürünlere ilişkin tercihlerini, ilgilerini ya
yüksek bir sesle dile getirme veya bu tür  ürünleri üretmeyen firmaları
boykot etme yoluna gitmektedirler. Bu davranışlar üretici firmaların
çevre dostu ürün üretme yönünde daha istekli olmaları yönünde baskı
oluşturmaktadır (Neunar, 2000). 21. yüzyılda işletmeler, çevresel
baskılara karşı çözüm üreterek rekabet avantajı sağlayacak özellikleri
kullanmaya başlamışlardır (Straughan ve Roberts, 1999). Bunun
sonucunda bireylerin ve işletmelerin faaliyetlerini  çevre sorumluluğu
bilinci ile sürdürmeleri gereği daha da önem kazanmıştır. Tüketicilerin
artan çevre bilinçleri ve duyarlılıkları işletmeleri çevre temelli
pazarlama programı geliştirmelerini zorunlu kılmıştır.
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Çevre temelli pazarlama programı ile kastedilen, işletmelerin
ürettiği veya üreteceği mamul veya mamul hatları için çevre dostu
ürün üretme felsefesini temel alarak kişisel ve örgütsel tatmini
sağlayacak pazarlama planları, politikaları, taktik ve uygulamalarıdır.
Bu programın başarılı olup olmadığını açık bir şekilde gösterecek
noktalar; pazarda farklı olma, ürün veya ürün hattı için pazar
kabulünün olması ve artan satış hacmidir. (Anil Menon, Ajay Menon,
Chowdhury, Jankovich, 1999).

Çevre temelli pazarlama programını uygulayan işletmelerde
pazar payı artış göstermiştir. İsveç kağıt üreticisi Svenske Cellulose,
İngiliz pazarına toksik klorin gazı içermeyen ürünü ile girdiğinde
satışlarını %10-13 düzeyinde artırmıştır. Özellikle batı ülkelerinde
yeşil tüketici hareketi çevre dostu ürün üretimini zorunlu hale
getirmektedir (Neunar 2000).  Çevre temelli pazarlama programının
uygulanabilmesi için sahip olunması gereken işletmenin çevresine
ilişkin kriterlerden olan müşteri beklentisi, müşterilerin çevre duyarlı
ürünlere ilişkin beklentilerini ve bu tür ürünlere ilgilerinin ne düzeyde
olduğunun bilinmesinin önemini vurgulamaktadır.

Çevre dostu ürünler ile, işletmeler özellikle olgunlaşmış
pazarlarda büyüme ve gelişme yönünde yeni pencereler açacaktır.
Bütün bunlar yapılırken buna uygun yasal çevre düzenlemeleri
yapılmalı ve işletmenin organizasyon yapısı çevre duyarlılığına önem
verecek şekilde oluşturulmalıdır. Çevre korumasına ilişkin örgüt
kültürünün oluşturulması ve çevre temelli pazarlama programının
gerçekleştirilebilmesi için süreçler, politikalar ve organizasyon el
kitaplarının hazırlanması gereklidir.

Yeşil pazarlama faaliyetlerinin işletme içerisinde öneminin
artması ve çevre bilincine sahip tüketicilerin sosyal baskısı, işletmeleri
ve pazarlama yöneticilerini buna uygun yapılanmaya yönlendirmiştir
(Baumann, Boons, Bragd, 2002). Günümüzde tüketici pazarlarında
çevre dostu ürünlere ilişkin talep artmış ve bu pazar büyüme trendi
içerisine girmiştir. Bu trend, işletmeleri çevre temelli program,
politika ve iş akışlarına sahip olmaya itmiştir. İşletmelerin sosyal
amaçlı faaliyetleri yanında işletmelerin karlılığı ve rekabet gücü
açısından da çevre duyarlılığına sahip pazarlama programının
bulunması oldukça önemlidir. Son yıllarda işletmelerin pazarlama
yöneticileri, çevre duyarlılığı perspektifinden bakarak pazarlama
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bileşenlerine ilişkin strateji geliştirmeleri gerektiğini ve çevre
duyarlılığını gözardı edemeyeceklerini daha iyi anlamaya
başlamışlardır.

2. Araştırmanın Amacı, İçeriği ve Sınırları
Araştırmada, deodorant kullanan tüketicilerin, deodorant satın

alırken  çevrecilik unsurlarına önem verip vermediklerine göre farklı
gruplar altında toplanıp toplanmadıkları incelenmiştir. Bunun yanısıra
araştırmaya katılan bireylerin davranışsal, demografik ve sosyo
kültürel özellikleri hakkında da bilgi elde edilmiştir. Araştırma konusu,
bu sektörde faaliyette bulunan pazarlama yöneticilerine hedef
kitlelerini tanıtıcı, onların istek ve ihtiyaçlarını anlayabilmelerine yol
gösterici niteliktedir.

Araştırmada; ana kütlenin tamamına ulaşmak emek, zaman ve
maliyet açısından güç olduğu için, tesadüfi olmayan kolayda
örnekleme yöntemi seçilmiş ve 171 birimlik bir örnek ile çalışılmıştır.
İyi oluşturulmuş, amaca uygun bir tesadüfi olmayan örnekleme,
tesadüfi örneklemeye oranla daha geçerli ve güvenilir sonuçlar
verebilir (Kurtuluş, 1998) düşüncesinden hareketle ve araştırmamızın
pilot niteliği taşıması nedeniyle bu tür bir örnek seçimine gidilmiştir.

Veri ve bilgilerin toplanmasında  İ. Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Fakültesi, Bilimsel Hazırlık sınıfı ve Pazarlama
Yüksek Lisans öğrencileri anketör olarak kullanılmışlardır. Uygulama
öncesinde anketörlere gerekli eğitim verilmiştir.

3. Araştırmanın Metodolojisi

3.1. Araştırmanın Ön Çalışmaları
Araştırmaya başlamadan önce, kullanılacak olan değişkenleri

göz önünde bulunduran taslak anket formu oluşturulmuşur. Taslak
anket formu hazırlama çalışmalarından önce, açık sonlu sorulardan
oluşturulan bir ön anket yapılmıştır ve 30 birimlik bir örnek kitle
üzerinde uygulanmıştır. Bu işlemler  sonucunda elde edilen bilgiler
ışığında taslak form gerekli düzeltmeler yapılarak son şeklini
almıştır.
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3.2. Araştırmanın Değişkenleri ve Modeli

  
        

Deodorant satın alınırken önem verilen unsurlar araştırmanın
kriter değişken grubunu oluşturmaktadır. Deodorant kullananların
davranışsal, demografik ve sosyo kültürel özellikleri de tahmin
değişkenleri grubunu  meydana getirmektedir. Araştırma modelinin
ilk safhasından elde edilen, deodorant satın alırken önem verilen
unsurlara göre oluşturulmuş kümeler, kategorik (araya giren)
değişken olarak modelde yer almaktadır.

Araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan modelde,
değişkenler ve değişkenler arasındaki ilişki incelenerek konu ile
ilgili tanımlamalar yapılması amaçlanmıştır. Esas itibari ile
tanımlayıcı nitelikteki araştırma modeli Şekil 1’de gösterildiği
gibidir.

Deodorant
Kullanan
Tüketicilerin
Davranışsal,
Demografik ve
Sosyo Kültürel
Özellikleri

Deodorant Satın Alırken
Önem Verdikleri Unsurlar:
Kendisi için yeni bir koku
olması

Eskiden beri kullandığı bir
marka olması

Kullandığı parfüm/traş losyonu
ile aynı marka olmasını
istemesi

Ozon tabakasına zarar
vermeyen gaz içeren bir
marka olması

Alkol içermemesi

Antiperspiran içermesi

Sadece kokusunun hoşuna
gitmesi
Markaya bakmaksızın
ambalajında çevre dostu
olduğunu belirten işaretler
bulunması

Bildiği markalar arasından
çevre dostu olduğunu
bildiklerini alması

Deodorant
Satın Alırken
Çevrecilik
Unsurlarına
Önem Veren
Tüketiciler

Tüketicilerin
Davranışsal,
Demografik
ve Sosyo
Kültürel
Özellikleri

Deodorant
Satın Alırken
Çevrecilik
Unsurlarına
Önem
Vermeyen
Tüketiciler

Tüketicilerin
Davranışsal,
Demografik
ve Sosyo
Kültürel
Özellikleri

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
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3.3. Araştırmaya Katılan Bireylerin Özellikleri
Araştırmanın amacına uygun olarak elde edilmek istenilen

veri ve bilgiler, tesadüfi olmayan kolayda örnekleme yöntemi ile
toplanmıştır. Tablo. 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan
cevaplayıcıların %53,8’ ini erkekler oluşturmaktadır. Eğitim
seviyelerinin fakülte-yüksek okul ve lisansüstü-doktora seviyesinde
yoğunlaşması, memur ve öğrenci çoğunluğu, aile büyüklüğü
ortalama 3-5 kişiden oluşanların fazlalığı, 22-31 yaş grubunda
olanların diğer yaş gruplarına göre yüksekliği ve gelir seviyeleri
bakımından 1,5 milyar ve aşağısı gelire sahip bulunanların ağırlıkta
olması cevaplayıcıların göze çarpan diğer özelliklerini
oluşturmaktadır.

Cevaplayıcıların, çevre kirliliğine neden olan unsurları ne
ölçüde bildiklerini belirlemek amacıyla daha önceki çalışmalarda
geliştirilmiş bir test bataryası kullanılmıştır (Straughan & James,
1999). Bunun sonucuna göre çevre ile ilgili bilgisi yüksek, orta ve
düşük olarak nitelenebilecek üç grup bulunmuştur. Cevaplayıcıların
% 42,1’inin bilgi düzeyleri düşük seviyededir.

Araştırmaya başlamadan önce yapılan literatür çalışmasında,
tüketicilerin politik görüşleri ile çevreci yönde davranışlar
göstermeleri arasında ilişki bulunduğuna yönelik sonuçlarla
karşılaşılmıştır. Bu nedenle, cevaplayıcıların demografik ve sosyo
kültürel özelliklerinin belirlenmesinde politik görüşlerine de yer
verilmiştir. Yapılan anket çalışması sonucunda politik bakımdan
merkezde ve sol kanatta bulunan cevaplayıcı sayısının sağ görüşe
yakın olanlardan daha fazla oranda oldukları bulunmuştur.
Cevaplayıcıların % 53,8’i, çevreye zarar vermeyecek bir ürün satın
almak için mevcut ürün fiyatının % 15 ve daha fazlasını da
ödeyebileceklerini bildirmişlerdir.
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3.4. Veri ve Bilgi Toplama Yöntem ve Aracı
Araştırmada veri ve bilgilere ulaşmada oluşabilecek araç

etkisini ortadan kaldırmak amacı ile, yüzyüze anket yöntemi
kullanılmıştır. Söz konusu formun cevaplayıcılar tarafından kolay
anlaşılabilir olması dikkate alınarak sorularda ve cevap
alternatiflerinde en uygun şekilde sadeleştirmeye gidilmiştir.

CİNSİYET

Erkek % 53,8
Kadın % 46,2

AİLE BÜYÜKLÜĞÜ
1-2 Kişi % 17,5
3-5 Kişi % 69,6
6 ve üzeri % 12,9

YAŞ
21 ve altı % 19,9
22-31 % 51,4
32-41 % 17,0
41 ve üstü % 11,7

FAZLA FİYAT ÖDEMEYİ KABUL
EDENLER
%15 ve altında % 46,2
%15 ve üzeri % 53,8

GELİR DURUMU
750 milyon ve altı %34,5
750000001-1500000000 %39,8
1500000001-2250000000 %11,1
2250000001 ve üstü %14,6

BİLGİ DÜZEYLERİ

Düşük % 42,1
Orta % 25,7
Yüksek % 32,2

EĞİTİM DURUMU
Lise ve öncesi % 15,8
Fakülte/Yüksekokul % 53,8
L.üstü ve Doktora % 30,4

POLİTİK GÖRÜŞ

Sol Görüş % 39,8
Merkez % 38,0
Sağ Görüş % 22,2

MESLEK
Serbest Meslek % 18
Tüccar/Sanayici % 1,2
Emekli % 3,5
Ev Hanımı % 3,5
Esnaf % 1,2     
Memur % 30,4
İşçi % 1,8       
Öğrenci % 35,1
Özel Sektör % 4,1        
Çalışmıyor % 1,2

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Bireylerin Özellikleri
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3.5. Araştırmanın Hipotezleri
Deodorant kullanan tüketicilerin bu ürünleri satın alırken önem

verdikleri unsurlar açısından ortaklıklar oluşturacak segmentlerde
toplandıklarını belirlemek amacıyla (HA1) araştırma hipotezi
geliştirilmiştir. Farklı segmentlerde toplanan tüketicilerin davranışsal,
demografik ve sosyo kültürel özelliklerini aydınlatmak amacıyla da
(HA2) hipotezi geliştirilmiştir.

HA1: Deodorant Kullanan Tüketiciler Deodorant Satın Alırken
Önem Verdikleri Unsurlara Göre  Farklı Segmentlerde
Toplanmaktadırlar.

HA2: Farklı Segmentlerde Toplanan Deodorant Kullanıcıları
Farklı Davranışsal, Demografik ve Sosyo Kültürel Özelliklere
Sahiptirler.

4. Araştırmanın Sonuçları

4.1. Araştırma Verilerinin Analizi
Araştırma modelinde yer alan kriterler açısından, deodorant

kullanan tüketicileri benzerliklerine göre segmentlere ayırabilmek için,
çok değişkenli istatistik analiz tekniklerinden biri olan kümeleme
analizi kullanılmıştır. Kümeleme analizi türlerinden biri olan K-
Ortalamalar yöntemi seçilmiştir.

Örnekte yer alan tüketicileri benzerliklerine göre segmentlere
ayırabilmek için araştırma modelinde de görülen değişken grupları
temel alınmıştır. Bunlar, “deodorant satın alırken önem verilen
unsurlar” ile ilgili değişkenlerdir. Deodorant kullanan tüketicilere
ilişkin olarak yeni segmentlerin belirlenmesi için yapılan çalışmada
grup sayısı cevaplayıcıların demografik ve sosyo kültürel özellikleri
dikkate alınarak K=2 için gruplama yapılmıştır. Bu gruplama
sonucunda 91 cevaplayıcı 1. kümeye, 80 cevaplayıcı 2. kümeye
atanmıştır. Tablo.2’de, K=2 için yapılan analiz sonucunda elde edilen
kümelerde yer alan cevaplayıcı sayıları görülmektedir.
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Tablo. 2   Her Kümede Bulunan Birey Sayısı

( Number of Cases in each Cluster )

1. Küme 91
Küme (Cluster)

2. Küme 80

Geçerli Sayı (Valid) 171

Kaybolan Sayı (Missing) 0

Varyans Analizi
(ANOVA )
Sonuçları

Küme (Cluster)

Anlamlılık

(Sig.)

Tablo.3    Nihai Küme Merkezleri (Final Cluster Centers)
1.

Küme
2.

Küme

,029 Benim için yeni bir koku olması o markayı alma
nedenim olur 2,19 2,51

,000 Ozon tabakasına zarar veren gaz içermeyen bir
marka olmasına özen gösteririm 3,67 2,34

,001 Antiperspiran içermesi benim için önemli değildir 1,98 2,50

,000 Sadece kokusunun hoşuma gitmesi önemlidir 2,73 3,46

,000
Markaya bakmaksızın ambalajında çevre dostu
olduğunu belirten işaretler bulunanlar arasından bir
seçim yaparım

2,67 1,81

,000 Bildiğim markalar arasından ambalajlarında çevre
dostu olduğunu gösteren işaretler bulunanı seçerim 3,44 2,23

Tablo.3’e bakıldığında 6 değişken için hesaplanan F
değerlerinin, belirtilen serbestlik derecesinde ve 0.05 anlamlılık
düzeyinde tablo değerinin üzerinde kaldığı görülmektedir. Bu
değişkenlerden elde edilen veriler iki kümenin belirleyici özelliklerini
oluşturmaktadır. “Eskiden beri kullandığı markayı satın almak
istemek” , “Kullandığı parfüm/traş losyonu ile aynı marka olmasını
istemek” ve “Alkol içermeyen bir marka olmasına önem vermek”
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değişkenleri dışında kalan değişkenler, kümelerin deodorant satın
alırken önem verdikleri unsurlara göre tanımlanabilmelerini
sağlamaktadırlar.

Tablo.3’te kümeleme analizi ile elde edilen iki kümenin
deodorant satın alırken önem verdikleri unsurlara göre belirleyici
özellikleri de yer almaktadır. Buna göre: HA1  hipotezi büyük bir
oranda kabul edilmiştir. Bulunan kümelerden birincisinin çevreci
yönde satın alma unsurları, ikincisinin ise, sadece ürünle ilgili kriterler
olarak isimlendirilebilmesi mümkündür.

Farklı segmentlerde toplanan deodorant kullanıcısı
tüketicilerin davranışsal, demografik ve sosyo kültürel özelliklerini
belirlemek amacıyla geliştirilen (HA2: Farklı Segmentlerde
Toplanan Deodorant Kullanıcıları Farklı Davranışsal,
Demografik ve Sosyo Kültürel Özelliklere Sahiptirler.) hipotezi
test etmek için, elde edilen kümelerde bulunan cevaplayıcıların
oluşturduğu kategorik değişken ile davranışsal, demografik ve sosyo
kültürel özellikler arasında fark olup olmadığı Ayırma Analizi
aracılığıyla belirlenmiştir.

Araştırmada gerekli testler sonrasında indirgeme ile bir
kanonikal diskriminant fonksiyonu elde edilmiştir (Tablo. 4).

Tablo 4. Deodorant Kullanan İki Farklı Kümenin Davranışsal,
Demografik ve Sosyo Kültürel Özelliklerin Kanonikal Diskriminant
Fonksiyonlarının Özeti

Özdeğerler (Eigenvalues )

Fonksiyon

(Function)

Özdeğer

(Eigenvalue)

Varyans
Yüzdesi

(% of Variance)

Kümülatif
Yüzde

(Cumulative %)

Kanonikal Korelasyon

(Canonical Correlation)

1 ,201(a) 100,0 100,0 ,409
A First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Kanonikal diskriminant fonksiyonu, toplam varyansın %
100’ünü açıklamaktadır. Kanonikal korelasyona bakıldığında (,409)
dur ve Wilks’ Lambda ile yapılan denetimde (Wilks’ Lambda ,833)
bulunan kanonikal diskriminant fonksiyonu anlamlıdır (Anlamlılık
,003).
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Wilks' Lambda

Fonksiyon(ların) Testi

(Test of Function(s))
Wilks' Lambda Ki-Kare Df Anlamlılık.

1 ,833 29,879 12 ,003

Tablo 5. Deodorant Kullanan İki Farklı Kümenin Davranışsal,
Demografik ve Sosyo Kültürel Özelliklerin Standart Kanonik
Diskriminant Fonksiyonu Katsayıları ve Yapı Matrisi

Standart Kanonik
Diskriminant Fonksiyonu

Fonk.

1

Yapı Matrisi

(Structure Matrix)

Fonk.

1

Anlamlılık

*Yapı
Matrisi’ne

Göre

Bulunduğu mevsim itibarıyle,
ne kadar sıklıkta Deodorantt
satın alıyor

,014 Çevre kuruluşlarının isimlerini
biliyor mu? ,440 ,011

Bulunduğu mevsim itibariyle,
gün içerisinde ne kadar sıklıkta
Deodorantt kullanıyor

-,418 Politik görüş -,417 ,016

Çevre kuruluşlarının isimlerini
biliyor mu? ,392

Çevreye zararı olabilecek bir
ürün yerine, çevreye zarar
vermeyen bir ürün satın almak
için, ne kadar fazla fiyat
ödemeye razı?

,411 ,018

Toplam bilgi puanı ,097 Yaş ,326 ,059

Politik görüş -,414 Aile toplam aylık geliri -,288 ,095

Cinsiyet ,200 Toplam bilgi puanı ,286 ,097

Yaş ,401
Bulunduğu mevsim itibariyle, gün
içerisinde ne kadar sıklıkta
Deodorantt kullanıyor

-,278 ,107

Aile toplam aylık geliri -,303 Öğrenim Durumu ,225 ,191

Aile büyüklüğü ,015 Cinsiyet ,208 ,226

Öğrenim Durumu ,115 Aile büyüklüğü -,168 ,330

Çevreye zararı olabilecek bir
ürün yerine, çevreye zarar
vermeyen bir ürün satın almak
için, ne kadar fazla fiyat
ödemeye razı?

,516
Bulunduğu mevsim itibarıyle, ne
kadar sıklıkta Deodorantt satın
alıyor

,091 ,596

171 cevaplayıcı ile yapılan analiz sonucunda elde edilen diskriminant
fonksiyonu ile en yüksek korelasyona sahip değişkenler yapı
matrisinde sıralanmaktadırlar (Tablo.6). Bu değişkenlerin dışında
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kalanların diskriminant fonksiyonundaki katsayıları düşük ve
dolayısıyla iki kümenin özelliklerini ayırıcı nitelikleri azdır. İki
kümeyi ayıran diskriminant fonksiyonunun, Wilks’ Lambda istatistiği
ile testi, bu fonksiyonun anlamlı olduğunu göstermektedir. Buna göre,
Tablo. 5 Yapı Matrisi bölümünde sıralanmış değişkenler, daha önce
belirlenmiş bulunan iki kümeyi birbirinden anlamlı olarak ayırmada
kullanılabilmektedirler.

Tablo 6.Deodorant Kullanan İki Farklı Kümenin Davranışsal,
Demografik ve Sosyo Kültürel  Özelliklerinin Dağılımı

Grup İstatistikleri (Group Statistics)
Ortalama

Standart

Sapma

Geçerli

Örnek

Sayısı

Çevre kuruluşlarının isimlerini biliyor mu? 1,5714 ,90851 91

Toplam bilgi puanı ,5714 ,18070 91

Politik görüş 1,6923 ,74075 91

Yaş 30,5714 10,24927 91

Aile toplam aylık geliri 1502307692
,3077

1951445661,7
9542 911.

 K
Ü

M
E

Çevreye zararı olabilecek bir ürün yerine, çevreye zarar
vermeyen bir ürün satın almak için, ne kadar fazla fiyat
ödemeye razı?

22,4725 17,24100 91

Çevre kuruluşlarının isimlerini biliyor mu? 1,2000 ,98598 80

Toplam bilgi puanı ,5232 ,19678 80

Politik görüş 1,9750 ,77908 80

Yaş 27,6875 9,51427 80

Aile toplam aylık geliri 2361375000
,0000

4413265028,5
2767 802.

 K
Ü

M
E

Çevreye zararı olabilecek bir ürün yerine, çevreye zarar
vermeyen bir ürün satın almak için, ne kadar fazla fiyat
ödemeye razı?

16,8500 12,73896 80

Çevre kuruluşlarının isimlerini biliyor mu? 1,3977 ,96088 171

Toplam bilgi puanı ,5489 ,18937 171

Politik görüş 1,8246 ,76979 171

T
O

PL
A

M

Yaş 29,2222 9,98810 171
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Aile toplam aylık geliri 1904210526
,3158

3354388844,5
0265 171

Çevreye zararı olabilecek bir ürün yerine, çevreye zarar
vermeyen bir ürün satın almak için, ne kadar fazla fiyat
ödemeye razı?

19,8421 15,51446 171

Tablo. 6’de iki kümenin grup istatistikleri görülmektedir. İki grubu
birbirinden anlamlı olarak ayıran değişkenlerin, ait oldukları gruplara
göre ortalama değerleri bu tablodan görülebilmektedir.

Deodorant satın alırken önem verilen unsurlara göre
belirlenen iki farklı küme arasındaki önemli farklılıkları ayıran
diskriminant fonksiyonuna göre yapılan sınıflandırmada; 1. kümede:
91 tüketiciden 68’i, yani % 74,7’si, 2. kümede: 80 tüketiciden 50’si
yani % 62,5’i doğru olarak atanmıştır.Test grubu için diskriminant
fonksiyonunun tartılı ortalama olarak doğru sınıflandırma oranı %
69,0’dur (Tablo. 7).

Tablo 7. Sınıflandırma Sonuçları

Sınıflandırma Sonuçları
Tahmini Grup

Üyeliği

Kümeler 1. Küme 2. Küme Toplam

1. Küme 68 23 91
Sayı

2. Küme 30 50 80

1. Küme 74,7 25,3 100,0
Orjinal

Yüzde %
2. Küme 37,5 62,5 100,0

% 69,0 doğru sınıflandırılmıştır.

5. Sonuç ve Öneriler

Deodorant kullanan tüketicilerin deodorant satın alırken önem
verdikleri unsurlara göre oluşturdukları segmentlerin ve bu
segmentlerin davranışsal, demografik ve sosyo kültürel özelliklerini
ortaya çıkartmak amacıyla yapılan çalışmanın sonuçlarının özeti
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yapılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında cevaplayıcıların, Deodorant
satın alırken önem verdikleri unsurlara göre anlamlı olarak iki
segmentte yer aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. İki segmentin, çevre
koruma bilincinin var olup olmaması bakımından birbirinden farklılık
gösterdiği ve cevaplayıcıların satın alma davranışlarına da yansıdığı
sonucuna ulaşılmıştır.

Birinci segmenti oluşturan tüketiciler çevre koruma bilinci ile
hareket ettikleri için, deodorant gibi, içerisinde çevreye zarar verebilen
gaz içeren bir ürün satın alırken bu unsuru göz önünde
bulundurmaktadırlar. Bu sonuca da, cevaplayıcıların, “ozon
tabakasına zarar vermeyen gaz içeren bir marka olmasına özen
göstermek”, “markaya bakmaksızın ambalajında çevre dostu olduğunu
belirten işaretler bulunanlar arasından seçim yapmak” ve “bildiği
markalar arasından ambalajlarında çevre dostu olduğunu belirten
işaretler bulunanı seçmek” değişkenlerine verdikleri olumlu cevaplar
nedeniyle ulaşılmıştır.

Birinci segmenti oluşturan, çevre koruma bilinci ile hareket
eden tüketicilerin aksine, deodorant gibi, içerisinde çevreye zarar
verebilen gaz içeren bir ürün satın alırken bu unsuru göz önünde
bulundurmayan, yalnızca ürünün kendisi ile ilgili unsurları dikkate
alan bir grup tüketici ikinci segmenti oluşturmaktadır.
Cevaplayıcıların, “kendisi için yeni bir koku olmasının o markayı
alma nedeni olması”, “antiperspiran içermesinin önemli olmaması” ve
“sadece kokusunun hoşuna gitmesi” değişkenlerine verdikleri olumlu
cevaplar bu sonuca ulaşılmasına neden olmuştur.

Çevre bilinci ile hareket eden birinci segmentte yer alan
cevaplayıcıların davranışsal, demografik ve sosyo kültürel özellikleri
ikinci segmentte bulunanlarınkinden farklıdır. Birinci segmentteki
cevaplayıcıların çevre ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluşların
isimlerini ikinci segmenttekilere göre daha fazla bildikleri
görülmektedir. Çevre kuruluşlarının misyonlarına uygun hareket
etmeleri sonucu bir grup tüketicinin çevre ile ilgili bilinç düzeylerinin
arttığı, kendilerini çevre korumaya karşı sorumlu hissetmeye
başladıkları, bunun sonucunda da deodorant gibi bir ürün satın alırken
ozon tabakasına zarar vermek istememeleri nedeniyle çevreci yönde
unsurlara önem verdikleri ileri sürülebilir.
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Araştırmaya katılan bireylerin özellikleri bölümünde daha
önce açıklandığı gibi, cevaplayıcıların, çevre kirliliğine neden olan
unsurları ne ölçüde bildiklerini belirlemek amacıyla daha önceki
çalışmalarda geliştirilmiş bir test bataryası kullanılmıştır. Bunun
sonucuna göre çevre ile ilgili bilgisi yüksek, orta ve düşük olarak
nitelenebilecek üç grup bulunmuştur. Birinci segmentte bulunanların
testleri, ikinci segmenttekilere göre daha yüksek puanlarla
sonuçlanmıştır. Yani birinci segmentte yer alan cevaplayıcıların çevre
konuları hakkındaki bilgi düzeyleri daha yüksektir. Çevre
kuruluşlarının düzenledikleri faaliyetler sonucunda tüketicileri
bilinçlendirdikleri bir kez daha söylenebilir. Bununla beraber, çevre
koruma bilincinin gelişmiş olduğu sonucuna varılan birinci segment,
çevreye zararı olabilecek bir ürün yerine, çevreye zarar vermeyen bir
ürün satın almak için, ailenin aylık ortalama toplam geliri ikinci
segmente göre daha düşük olmasına rağmen, daha fazla fiyat ödemeye
hazır olduğunu da belirtmektedir.

Birinci segmentin yaş ortalamasının ikinciye göre daha yüksek
olduğu göz önüne alınırsa, yaş ile beraber sorumluluk duygusunun da
yükselmesi nedeniyle çevreye karşı sorumluluklarının da arttığı
sonucuna ulaşılabilir. Politik görüş ile ilgili elde edilen sonuç ise
literatür ile tamamen paralellik göstermektedir.

Öneriler:
 Üretimlerini çevreci yönde gerçekleştiren firmalar, çevre

kuruluşları ile paralel hareket ettiklerini hem kuruluşlara hem de
tüketicilere pazarlama iletişimi ile bildirmelidirler.

 Bu yönde hareket eden firmalar, çevre kuruluşlarının faaliyetlerine
maddi olarak katkıda bulunmalıdırlar.

 Deodorant tüplerinin üzerine çevre bilincini harekete geçirmek
için çarpıcı mesajlar yazılmalıdır. Mesajla birlikte, ozon
tabakasına verilen zararın insanlık için ne gibi tehlikeleri
beraberinde getireceği ile ilgili bilgiler ve uyarılar da yer almalıdır.

 Reklam filmlerinde, ozona zarar vermeyen gaz içeren bir markayı
kullanan insanın huzuru teması işlenmelidir. Çekirdek ürün olarak
ozon tabakasına zarar verilmemesi fikri ileri sürülmelidir. Ürünün
koku, ambalaj, fiyat vb. gibi diğer özellikleri ise geliştirilmiş ürün
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katmanında kullanılabilecek diğer önemli unsurlar olarak ele
alınabilir ve pazarlama iletişiminde kullanılabilirler.

 Ozon tabakasına zararsız gaz içeren deodorantın diğerlerinden
daha pahalı olmadığı mesajı altı çizilerek vurgulanmalıdır.

 Gençlere yönelik yapılacak reklam kampanyalarında da çevre
bilinçlerini yükseltici nitelikte mesajlar verilmeli ve bu tür bir
ürünün diğerlerinden pahalı olmadığı mesajı verilmelidir.
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ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA
MÜŞTERİLERİN TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDA

BİLİNÇ DÜZEYİ VE BUNUN YOLCU TAŞIYAN FİRMALARA
ETKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Gül BAYRAKTAROĞLU (1)

ÖZET
Tüketici hakları, müşteri yönlü pazarlama çerçevesinde

“Müşteri Daima Haklıdır” ilkesinden yola çıkarak müşterilere sağlık
ve güvenliğin korunması, temel gereksinimlerin karşılanması,
ekonomik çıkarların korunması, tazmin edilme, bilgi edinme ve
eğitim, seçme, temsil edilme ve sağlıklı bir çevrede yaşama
konularında birtakım haklar sunmaktadır. Ancak tüketiciye tanınan bu
hakların kullanılabilmesi ve amacına ulaşabilmesi için tüketicinin
öncelikle haklarını, bunları ne zaman ve nasıl kullanacağını, olumsuz
bir durum karşısında haklarını savunmak için hangi mecralara
başvuracağını bilmesi gerekmektedir. Tüketicilerin hakları
konusundaki bilinç düzeyi yükseldikçe firmalar tüketicilerine daha
duyarlı uygulamalarda bulunacaklar ve kalitelerini iyileştirmek
durumunda kalacaklardır. Bu çalışmada şehirlerarası yolcu
taşımacılığında otobüs (ŞYTO) hizmetinden yararlanan tüketicilerin
hakları konusunda bilinç düzeyleri incelenmektedir. Bu kapsamda
ŞYTO hizmetini satın alan müşterilerin hangi haklarından haberdar
oldukları, hak ihlali durumundaki tepkileri, şikayetlerini dile
getirmede hangi faktörlerin etkili olduğu araştırılmaktadır.

ABSTRACT
Consumer rights have been driven from the consumer oriented

marketing perspective. Consumer rights provide consumers a series of
                                                
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, Üretim
Yönetimi ve Pazarlama A.B.D., Kaynaklar Yerleşkesi, Buca- 35160, İZMİR, e-
mail: gul.bayraktar@deu.edu.tr, Tel: +90 (232) 453 50 42 (3143), Fax: +90 (232)
453 50 62



308

rights on protection of health and safety, meeting basic needs,
protection of economic benefits, redress, being informed, education,
choice, representation and living in a healthy environment. However,
consumers need to know their rights, when and how to use their rights,
where to apply when they are faced with an unsatisfactory or
undesirable situation. Consumers who are informed and conscious
about their rights will be the driving force for the firms to improve
their total quality and to become customer-oriented. This study aims
to analyze whether the consumers using intercity bus transportation
service are conscious about their rights, which consumer rights they
know, reactions they give in case of violation of their rights, and the
factors which affect their redress behavior.

1. Giriş
Modern pazarlama anlayışının hareket noktası müşteri

memnuniyeti kavramıdır. Modern pazarlamada firmalar ürün ya da
hizmetlerini üretmeden önce hedef kitlelerinin istek ve beklentilerini
öğrenmekte; pazarlama karmalarını bu doğrultuda düzenlemektedirler.
Satın alınan ürün ya da hizmetin, tüketici beklentilerini karşılaması,
tüketicinin ürün/hizmetten, dolayısıyla da firmadan memnun
kalmasını sağlamaktadır. Memnun kalan müşteri, firmanın ürettiği
diğer ürün ya da hizmetleri satın alarak, çevresine tavsiye ederek ya da
ihtiyacın tekrarlanması durumunda aynı ürünü tercih ederek firmanın
satışlarını arttırmaktadır.

Bu durumda firma üretimini arttırmak zorunda kalmakta,
böylece kapasitesini daha verimli kullanmaktadır. Maliyetler ve
ürünün fiyatı düşmekte, firmanın pazar payı artmaktadır (Milli
Prodüktivite Merkezi, 2002). Tüketici haklarının tüketiciler tarafından
bilinmesi ve kullanılması,  hem tüketicilerin refah seviyesini
arttıracak, hem de firmaları ve ülke ekonomisini daha kaliteli ve
verimli kılacaktır. Nitekim OECD raporunda (OECD Raporu, 1994)
“Hangi hizmetin, ne şekilde sunulduğunu sorgulayan ve daha iyi
hizmet sunumunu talep eden tüketicilerden gelen baskılar, kamuyu
verimli olmaya ve kaliteli hizmet vermeye zorlayan faktörlerin
başında gelmektedir” denilmektedir. Özetle “müşteri memnuniyeti” ya
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da “müşteri mutluluğu” firmalar ve genelinde ülke ekonomisi için
büyük önem taşımaktadır.

Müşteri memnuniyetine önem veren tüketici-yönlü firmaların
bu davranışı sosyal sorumluluk çerçevesinde ahlaki bir yaklaşımdır.
Diğer bir deyişle, firma iş ahlakı çerçevesinde ürün ya da hizmeti
sattığı müşterilerine karşı sorumludur ve bu sorumluluğun bilincinde
davranmak zorundadır. Bu şekilde davranmak maliyetleri arttırabilir
ancak müşteri memnuniyetsizliğinin yol açacağı zarar ve maliyetler
daha büyüktür. Bu nedenle firmadaki yönetici ve çalışanların da bu
sorumluluk bilincinde olmaları, bu konuda eğitilmeleri ve tüketici
yönlü firma kültürünün oluşmuş olması gerekmektedir. Ancak firma
kültürünün oluşmasında firmanın içinde bulunduğu sektörün
yaklaşımı ve tutumu da etkili olmaktadır (Engel, Blackwell &
Miniard, 1990).

Müşteri memnuniyeti konusu tüketici açısından incelendiğinde
ise memnuniyetin sağlanabilmesi için birtakım şartların var olması
gerekmektedir. Örneğin; müşteri satın almayı düşündüğü ürün
hakkında bilgi edinebilmeli, müşteriye çeşitli ürün seçenekleri
sunulmalı ve bunların arasından seçim yapma şansına sahip
olabilmeli; ürünün bozuk çıkması durumunda ekonomik zararlarının
giderilebilmelidir. Tüketiciler ürünler hakkında daha fazla bilgi
edinmeyi, firmaların tüketiciye ve çevreye zararlı uygulamalarından
korunmayı ve dolayısıyla daha fazla hak ve garanti edinmeyi
istemektedirler (Galbraith, J.K., 1958; Kotler, 1972). Bu ve bunun gibi
haklar “tüketici hakları” olarak adlandırılmaktadır.

Bu çalışma pilot bir çalışma niteliğinde olup tüketicilerin genel
olarak tüketici haklarından hangilerini bildiklerini, tüketici
haklarından yararlanma durumlarını, haklarını arama durumlarında
karşılaştıkları sonuçlar, hak ihlalinde başvurdukları merciler, bildikleri
tüketici örgütlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ancak çalışmanın asıl
amacı şehirlerarası yolcu taşımacılığında (ŞYTO) tüketicilerin
(yolcuların) özellikle bilgi edinme ve tazmin haklarını kullanımı
konusundaki durumlarını belirlemektedir.
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1.1. Tüketici Haklarının Doğuşu Ve Evrensel Tüketici
Hakları

Geçmişte başarılı uygarlıkların müşteri haklarına duyarlı
oldukları görülmektedir (Hekimci, 2002). Günümüzde de A.B.D.,
Avrupa, Japonya gibi ülkelerin gelişmelerinde tüketici haklarına
duyarlı olmalarının etkisi vardır. Nitekim, tüketici hareketleri ilk
olarak 1900’lü yılların başlarında A.B.D.’de başlamış, 2. Dünya
Savaşı sonrasında da Avrupa’da yayılmıştır (Antonides &  Van Raaij,
1998).

Türkler’de de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Ahilik
Örgütleri’nin müşteri odaklı çalıştıkları görülmektedir. Müşteri
memnuniyetinin önemi “Müşteri Velinimettir” sözü ile
vurgulanmaktadır. Ahilik Örgütü’nde esnaflar “bol, kaliteli, ucuz
üretim ve tüketicilerin korunmasını” ilke edinmişlerdir (Özdemir,
1999).

Ancak modern tüketicilik hareketi ilk olarak 1963’te A.B.D.
Başkanı John F. Kennedy’nin 4 maddeden oluşan tüketicinin
korunması ile ilgili tüketici haklarını kongreye sunması ile başlamıştır.
Bu haklar (Consumer Advisory Council, 1963: 5-8):

• Güvenlik Hakkı,

• Bilgi Edinme Hakkı,

• Seçme Hakkı,

• Tazmin Edilme Hakkı’dır.

Daha sonra bu dört hakka “Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede
Yaşama Hakkı” ile “Fakir ve Diğer Azınlıkların Çıkarlarının
Korunması Hakkı” da eklenmiştir (Engel, Blackwell & Miniard,
1990). Günümüzde evrensel olarak kabul görmüş 9 adet tüketici
hakkından söz edilmektedir (Tüketici Hakları Derneği El Kitabı,
1998):

a. Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı- Bu konu genelde
devleti ilgilendirmektedir. Tüketicinin konut, sağlık, eğitim gibi
temel ihtiyaçlarının karşılanmasında devlet, çeşitli politikalar
geliştirmeli, tüketicilerin bu hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmalı
ve hızlandırmalıdır (Kurtuldu, 2002).
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b. Sağlık ve Güvenlik Hakkı- Tüketicilerin hayatlarına ve
sağlıklarına zararlı olan ürün ya da hizmetlerden korunmaya
hakları vardır

c. Bilgi Edinme Hakkı- Hileli, aldatıcı veya yanıltıcı bilgiden,
reklamdan, etiket ya da diğer uygulamalardan tüketicilerin
korunması ve bilgilendirilmiş bir seçim yapabilmesi için gerekli
gerçeklerin tüketiciye iletilmesi gerekmektedir. Tüketiciye ne
miktarda bilgi verileceği ya da bu bilginin aldatıcı ya da yanıltıcı
olup olmadığı kişiden kişiye değişse (Gardner, 1976) de bir
denetim mekanizmasının kurulmasını gerektirmektedir.

d. Örgütlenme, Sesini Duyurma ve Temsil Edilme Hakkı- Çeşitli
tüketici örgütleri, tüketicilerin sorunlarını dinleyip, tüketicilerin
haklarının korunması yolunda çalışmalar yapmalıdır. Türkiye’de,
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Tüketici Hakları
Derneği (THD), Tüm Tüketici Koruma Derneği (TTKD), Tüketici
Koruma Birliği Vakfı, Tüketiciyi Koruma Vakfı, Türkiye
Tüketicileri Koruma ve Eğitim Vakfı gibi tüketici örgütleri
bulunmaktadır. Bunların yanında bölgesel ya da kentsel tüketici
dernekleri de bulunmaktadır. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, Belediyeler ve Devlet Planlama Teşkilatı da
tüketicilerin korunması konusunda çalışan devlet kurum ve
kuruluşlarıdır.

e. Eğitilme Hakkı- Tüketicilerin okul çağlarından itibaren
bilgilendirilmesi, çeşitli seminer, sempozyum gibi toplantılar
yoluyla bilinçli tüketiciler haline gelmesi gereklidir.

f. Seçme Hakkı- Tüketicilerin çeşitli ürün ve hizmetlere istedikleri
zaman ulaşabilmeleri sağlanmalıdır. Rekabetin işlemediği bazı
sektörlerde ise devletin koyacağı birtakım yasalar ya da
düzenlemeler tüketicilerin tatmin edici kalitede, adil fiyatlarla ürün
ve hizmetlere ulaşımını sağlamalıdır. Tüketicinin bu hakkı da
rekabetin serbestliğini öne sürmektedir (Oktav, Tatlıdil & Tanyeri,
1989; Tatlıdil, 1989). Rekabet serbest olduğu zaman ürün ve
hizmet çeşitliliği de artacak bu da tüketicilerin seçme serbestisini
doğuracaktır (Mowen &  Minor, 1998).
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g. Tazmin Edilme Hakkı-  Tüketicinin hatalı mal ya da hizmetten
kaynaklanan zararının telafi edilmesi hakkıdır. Firma birtakım
garantiler vererek, tüketicinin şikayette bulunduğu ürünü geri
alarak tüketicinin uğradığı zararı telafi edebileceği gibi tüketici
yasal haklarını kullanıp firmanın cezalandırılmasını da isteyebilir
(Engel, Blackwell & Miniard, 1990).

h. Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı- Ağır kredi
şartlarından, baskıcı satış yöntemlerinden, aldatıcı yanıltıcı
reklamlardan, eksik bilgilendirilmeden dolayı tüketici, uğrayacağı
ekonomik zarara karşı korunmalıdırlar (Satıcı, 1991).

i. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı- Çevre kirliliği yaratan
ambalaj ve ürünün imha edilmesi, ürün içeriklerinden çevreye
zararlı olanların çıkarılması, estetik kirliliğe yol açan afişlerin,
gürültünün azaltılması gerekmektedir. Bilinçli tüketicilerin
çevreye daha az zararlı ürünler için daha yüksek fiyat ödemeye
istekli olduğu söylenebilir (Runyon & Stewart, 1987).

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

2.1. Araştırmanın Kapsamı ve Önemi
Çalışma, deneklerin tüketici haklarından ne derecede haberdar

olduklarını ve bu haklarını, hizmet satın alımında (şehirlerarası yolcu
taşımacılığında otobüs hizmetleri) ne derecede kullandıklarını ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Tüketici hakları konusunda Türkiye’de
yapılmış bazı araştırmalar olduğu halde (Aksulu, 1996, 2001; Baydaş
& Tan, 1998; Borak, 1995)2 ŞYTO sektöründe tüketici hakları ve
bilinci konusunda herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu
nedenle çalışma tanımlayıcı bir pilot çalışma niteliği taşımaktadır.
Bulgular sadece örneklem grubu açısından değerlendirilebilir, Türkiye
geneline yorumlanamaz.  Çalışmada ŞYTO hizmetini satın alan
yolcuların tüketici hakları ve bilinci konusundaki durumunu ortaya
koymak amaçlanmaktadır. Ancak evrensel tüketici haklarının
sayısının çok olması tek bir çalışma ile tüm haklar konusunda bir
                                                
2 Bu çalışmaların yanında Birçok yayınlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri de
mevcuttur (Bkz. http://www.yok.gov.tr:8080/YokTezSrv?USER=INTERNET)
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durum analizi yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle çalışmada
temel olarak bilgi edinme ve tazmin hakları incelenmektedir.

2.2. Örneklem Yöntemi
Çalışmanın ana kütlesi Türkiye’de ŞYTO hizmetinden

yararlanan yolculardır. Ancak tüm ana kütleyi örneklem kapsamına
almak vakit ve maddi sınırlamalar nedeniyle mümkün
olamayacağından örneklem bireyleri İzmir ilindeki otobüs
terminalinde şehirlerarası yolculuk yapacak ya da yapmış olan bireyler
arasından kolayda örneklem yöntemiyle seçilmiştir.

Toplam 322 yolcuya yüz yüze soru formu uygulanmıştır. Elde
edilen 322 soru formunda bazı soruların eksik ve yanlış doldurulması
sonucunda kullanılabilecek soru formu sayısı 300 olarak
belirlenmiştir. Soru formlarının uygulatılmasında D.E.Ü İşletme
Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinden 5 gönüllü öğrenci anketör olarak
kullanılmıştır. Seçilen anketörlere çalışmanın amacı, uygulama,
deneklerle konuşma teknikleri gibi konularda eğitim verilmiştir.

Soru formları 16-29 Aralık 2002 tarihinde saat 9:00 ile 20:00
arasında uygulanmıştır

2.3. Soru formu
Soru formu dört bölümden oluşmaktadır. Soru formunun ilk

bölümünde deneklerin yaş, cinsiyet, eğitim, meslek ve aylık kişisel
gelir düzeylerine yönelik kapalı uçlu, çoktan seçmeli sorulara yer
verilmiştir.

İkinci bölüm, deneklerin tüketici hakları konusunda genel bilgi
ve duyarlılıklarına ilişkin soruları kapsamaktadır. Deneklerin
bildikleri tüketici hakları, haklarını kullanıp kullanmadıkları, haklarını
arayan deneklerin nasıl bir sonuçla karşılaştıkları, haklarını
aramayanların haklarını aramama nedenleri kapalı uçlu (çoktan
seçmeli) sorularla; hak ihlalinde başvuracakları merciler ve bildikleri
tüketici örgütleri açık uçlu sorularla sorulmuştur.

Üçüncü bölümde, deneklerin ŞYTO hizmetlerini satın alan
yolcuların tüketici haklarını kullanmalarına ilişkin sorulara yer
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verilmiştir. ŞYTO hizmetlerinde tüketicinin haklarının bilinirliği,
hakların kullanılmasını etkileyen faktörler araştırılmıştır.

Dördüncü ve son bölümde ise firmaların tüketici haklarına
duyarlılığı konusunda iki soru sorulmuştur. Birinci soruda ŞYTO
firmalarının tüketici haklarına saygılı olup olmadıkları fikrine katılma
dereceleri 5 aralıklı Likert ölçeği ile sorulmuştur.  İkinci soruda ise
ŞYTO firmalarının müşteri şikayetlerini dikkate alıp almadıkları
sorulmuştur.

SPSS bilgisayar istatistik programı yardımıyla yanıtların
frekans ve yüzde dağılımları alınmıştır.

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

3.1. Deneklerin Demografik Özellikleri
Deneklerin demografik özellikleri ile ilgili dağılımlar

Tablo1’de verilmektedir. Örneklemin %53,0’ü (n=159) 32 yaş ve
altında kişilerden oluşmaktadır. %32,0’si (n=96) ise 33-52 yaşları
arasında orta yaşlı denekleri kapsamaktadır. Geriye kalan % 15’lik
(n=45) bir bölüm ise 53 yaş ve üzeri, diğer bir deyişle orta yaşın
üzerindeki deneklerden oluşmaktadır. Özetle, örneklem grubunun
çoğunluğu gençlerden oluşmaktadır.

Örneklem bireylerinin yarısından fazlası (n=165, %=65)
erkektir. Geriye kalan yaklaşık üçte birlik (n=105, %=35) bir bölüm
ise kadındır.

Örneklem bireylerinin eğitim düzeyleri incelendiğinde ilkokul
ve ortaokul gibi daha düşük eğitim3 düzeyinde eğitim görmüş
deneklerin sayısı 56’dır. Bu da örneklemin %22’sini oluşturmaktadır
(nİ=18, %İ=6,0; nO=48, %O=16,0). Lise mezunlarının sayısı 114
kişidir ve örneklemin % 38,0’ini oluşturmaktadır. Üniversite ve üzeri
eğitim almış olan bireylerin toplamı 120’dir ve örneklemin
%40,0’ıdır. Bu veriler örneklem grubunun eğitim düzeyinin yüksek

                                                
3 İlkokul ve ortaokul mezunlarının eğitim düzeylerinin düşük olarak
değerlendirilmesinin nedeni zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılıp ilk ve orta okulların
birleştirilerek ilköğretim olarak adlandırılmasıdır.
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olduğunu göstermekle beraber tüketici haklarından daha fazla
haberdar olabileceklerinin bir göstergesi olabilir.

Tablo 1 Örneklemin Demografik Özellikleri
TOPLAMÖZELLİKLER
n %

YAŞ  (n=300) 22 yaş ve altı 51 17,0
23-32 yaş 108 36,0
33-42 yaş 36 12,0
43-52 yaş 60 20,0
53-62 yaş 24 8,0
63 ve üzeri yaş 21 7,0

CİNSİYET (n=300) Kadın 105 35,0
Erkek 195 65,0

EĞİTİM  (n=300) İlkokul Mezunu 18 6,0
Ortaokul Mezunu 48 16,0
Lise Mezunu 114 38,0
Üniversite Mezunu 105 35,0
Lisansüstü 15 5,0

MESLEK (n=285) Öğrenci 42 14,7
Öğretmen 33 11,6
Ev Hanımı 30 10,5
İşçi 27 9,5
Emekli 30 10,5
Mühendis 18 6,3
Serbest 57 20,0
Memur 12 4,2
Doktor 6 2,1
Diğer (*) 30 10,5
300 ve daha az 33 11,5
301-450 102 35,4
451-600 69 24,0

AYLIK KİŞİSEL GELİR
(milyon TL)  (n=288)

600’den fazla 84 29,1
• Diğer grubuna dahil edilen meslekler eczacılık, mimarlık, teknisyenlik,

öğretim üyeliği, ressamlık, yöneticiliktir.

Denekler meslekleri açısından değerlendirildiğinde serbest
meslek sahiplerinin en büyük kitleyi oluşturduğu görülmektedir.
(n=57, %=20,0). Serbest meslek sahiplerini sırasıyla %14,7’lik (n=42)
bir oranla öğrenciler, %11,6 (n=33) ile öğretmenler izlemektedir. Ev
hanımları, emekliler ve diğer meslek sahipleri %10,5’luk (nevhanımı,
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emekli, diğer=30) bir orana sahiptirler. İşçi, mühendis, memur ve doktor
deneklerin toplamı ise 63 olup örneklemin % 22,1’ini oluşturmaktadır.

Deneklerin yarısından fazlası (n=171, %59,4) 301-600 milyon
TL. arasında bir kişisel gelire sahip olduğunu bildirmiştir. Örneklemin
%29,1’i ise 600 milyon TL’den fazla kişisel gelire sahipken %11,5’i
300 milyon TL ve daha az bir gelire sahiptir.  Özetle örneklemin
çoğunluğu orta, üçte birine yakın bir bölümü yüksek, çok küçük bir
bölümü de düşük gelirlidir.

3.2.  Deneklerin Tüketici Hakları Konusundaki Bilgi
Sahipliği

Deneklere açık-uçlu olarak tüketici haklarından hangilerini
bildiği sorulmuştur. Yanıtların bilinçli verilip verilmediğini kontrol
amacıyla bildiği tüketici haklarını açıklamaları istenmiştir. Verilen
yanıtlar evrensel tüketici hakları başlıkları altında gruplandırılmıştır.
Alınan yanıtlar Tablo 2 ve Tablo 3’te yer almaktadır. 129 denek
(%=43,0) tüketici haklarından haberdar olmadığını belirtirken,
örneklemin yarısından biraz fazlası (n=171, %=57,0) tüketici
haklarından haberdardır.

Tablo 2 Deneklerin Tüketici Hakları Konusunda Bilgi Sahipliği
TÜKETİCİ HAKLARI n %

Bilmiyor 129 43,0
Biliyor 171 57,0
Toplam 300 100,0

Tüketici haklarını bildiğini belirtmiş olan deneklerin hangi
haklardan haberdar olduğu ile ilgili dağılım Tablo 3’tedir. Deneklerin
verdiği yanıtlar “Tazmin Hakkı”, “Seçme Hakkı” ve “Bilgi Edinme
Hakkı” olmak üzere sadece 3 tüketici hakkı ile ilgili bulunmuş ve bu
başlıklar altında gruplandırılmıştır. “Tazmin Hakkı” deneklerin en
sıklıkla bildiklerini belirttikleri haklar olmuştur (n=219, %=93,6).
Tazmin Hakkı”nı sırasıyla “Bilgi Edinme Hakkı” (n=12, %=5,1) ve
“Seçme Hakkı” (n=3, %=1,3)  izlemektedir. Örneklem bireyleri
sırasıyla en sıklıkla iade hakkını, değiştirme hakkını, gerekli mercilere
başvurma hakkını, garanti hakkını, bilgi edinme hakkını en son olarak
da seçme hakkını bilmektedirler.
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Tablo 3 Deneklerin Bilgi Sahibi Oldukları Tüketici Hakları
TÜKETİCİ HAKLARI n %

Tazmin Hakkı 219 93,6
     Değiştirme Hakkı (*) 69 29,5
     İade Hakkı  (*) 78 33,4
     Gerekli Mercilere Başvurma Hakkı 42 17,9
     Garanti Hakkı (*) 30 12,8
Seçme Hakkı 3 1,3
Bilgi Edinme Hakkı 12 5,1
Toplam 234 100,0
• Bazı denekler hem iade hem değiştirme haklarını bildiğini belirtirken kimi
denekler de bu iki hakkın yanı sıra garanti hakkını da bildiklerini belirtmişlerdir. Bu
tablo, denek sayısına göre değil, bilinen hakların tekrarlanma sayısına göre
düzenlenmiştir.

3.3. Hakların Kullanılması
Deneklerin yarısından fazlası (%57,0) haklarını hiç

aramadıklarını belirtirken ancak %43,0’ü haklarını aradıklarını
belirtmişlerdir (Bkz. Tablo 4).

Tablo 4 Deneklerin Tüketici Haklarından Yararlanması
Şu ana kadar hiç hakkınızı aradınız mı? n %
Evet 129 43,0
Hayır 171 57,0
Toplam 300 100,0

Hakkını arayan deneklerden dörtte üçü (%76,7) olumlu bir
sonuç alırken %16,3’ü olumsuz bir sonuç ile karşılaşmıştır. Hakkını
arayan deneklerin sadece % 7,0’si hiçbir sonuç alamadıklarını
belirtmişlerdir (Bkz. Tablo 5).

Tablo 5 Haklarını Aramış Olan Deneklerin Aldıkları Sonuç
Alınan Sonuç n %
Olumlu 99 76,7
Olumsuz 21 16,3
Sonuç Alamayan 9 7,0
Toplam 129 100,0

Hakkını hiç aramamış olan deneklerin haklarını aramama
nedenlerinden en sık belirtileni deneklerin “durumu başvurmayı
gerektirecek önemde görmemesi”dir (%49,0). Bunu sırasıyla  “hakları
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yeterince bilmeme” (%19,6), “sonuç çıkmayacağını düşünme”
(%15,7), “vaktin olmaması” (%11,8) ve “nereye başvurulacağını
bilmeme” (%3,9) izlemektedir.

Tablo 6 Haklarını Aramamış Olan Deneklerin Hakkını Aramama
Nedenleri
Hakkını Aramama Nedenleri n %
Hakları Yeterince Bilmeme 30 19,6
Nereye Başvurulacağını Bilmeme 6 3,9
Vaktin Olmaması 18 11,8
Durumun Başvurmayı Gerektirecek Önemde Olmaması 75 49,0
Sonuç Çıkmayacağını Düşünme 24 15,7
Toplam 153 100,0

3.4. Hak İhlalinde Başvurulacak Merci
Deneklere hakları ihlal edildiğinde nereye başvuracakları

sorulmuş, alınan yanıtlar Tablo 7’de verilmiştir. Deneklerin dörtte biri
(%26,0) hakları ihlal edildiğinde nereye başvuracaklarını
bilmediklerini belirtirken nereye başvuracağını bilen denekler (%74,0)
farklı yerlere başvurmayı tercih etmektedirler. Deneklerin dörtte
birinden fazlası (%27,0) böyle bir durumda sivil toplum kuruluşlarına
başvurmayı tercih ederken, %20,0’si hak ihlaline sebebiyet veren
firmanın üst yöneticileri ile görüşmeyi; %11,0’i idari kuruluşlara,
%9,0’u da yasal yollara başvurmayı tercih edeceklerini belirtmişlerdir.

Tablo 7 Tüketici Haklarının İhlalinde Başvurulan Merci
BAŞVURULAN MERCİ n %
Bilmiyorum 78 26,0
Yasal Yol 27 9,0
İdari Kuruluşlar 33 11,0
Sivil Toplum Kuruluşları 81 27,0
Firma Üst Yöneticileri 60 20,0
Medya 21 7,0
Toplam 300 100,0

Tablo 6’da daha önce hak ihlali ile karşılaşmış, ancak hakkını
aramamış olan deneklerin hakkını aramama nedenleri içinde “nereye
başvurulacağını bilmeme” çok düşük bir dağılıma (n=6, %=3,9) sahip
iken Tablo 7’de hakları ihlal edildiğinde nereye başvuracağını
bilmediğini belirtenlerin sayısı daha fazladır (n=78, %=26,0). Bu da
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Tablo 6’da hak ihlaline uğrayan deneklerin haklarını aramama
nedeninin aslında “nereye başvurulacağını bilmeme” olduğu halde bu
gerçeği kendilerine ve/veya anketöre itiraf edemeyip başka nedenler
bulma yoluna gitmelerinden kaynaklanıyor olabilir.

Deneklerin %61,0’i hiçbir tüketici örgütünü bilmemekte,
%8,0’i ise tüketici örgütlerinin varlığını bildiği halde isimlerini
hatırlayamamaktadır. Deneklerin ancak %31,0’i tüketici örgütlerinden

Tablo 8 Deneklerin Tüketici Örgütleri Hakkındaki Bilgisi
TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ HAKKINDA BİLGİ n %
Bilmiyor 183 61,0
Varlığından Haberdar, Ancak İsim Hatırlayamıyor 24 8,0
Biliyor 93 31,0
     Tüketicileri Koruma Derneği 78 26,0
     Tüketici Derneği 15 5,0
Toplam 300 100,0

ikisinin ismini hatırlamışlardır. En çok bilinen dernek “Tüketicileri
Koruma Derneği” olurken (%26,0) “Tüketici Derneği” deneklerin
%5,0’i tarafından bilinmektedir. Denekler bu iki tüketici derneği
dışında başka bir tüketici örgütünün ismini hatırlayamamışladır.

3.5. ŞYTO Hizmetini Kullanan Tüketicinin Haklarından
Yararlanması

ŞYTO hizmetlerinde tüketicinin haklarından daha fazla
yararlanmasında etkili olan faktörler sorulmuştur. Alınan yanıtların
dağılımı Tablo 9‘da verilmektedir . “Bilet fiyatı” en sık tekrarlanan
yanıt olurken firmanın tüketiciye duyarlı olup (“Firmanın tüketici
şikayetlerini dikkate alan bir firma olması”) olmaması (“Hak ihlalinin
sürekli tekrarlanması”) da 2. ve 3. en sık tekrarlanan nedenler
olmuştur. “Firmayla yapılan yolculuk sayısının yüksek olması da
yolcunun haklarını kullanmasında etkili olan faktörler arasında
belirtilmiştir. “Hakları konusunda bilinçli olma”nın haklarından
yararlanmasında önemli bir etken olduğunu belirtenler tüm yanıtlar
içinde %12,5’lik bir dağılıma sahiptir. “Yolculuğun uzunluğu”
yanıtların sadece %5,1’lik bir bölümünü kapsamaktadır.
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Tablo 9 ŞYTO Hizmetlerinde Hakların Aranmasında Etkili Olan
Faktörler (*)

FAKTÖRLER n %
Bilet Fiyatı 96 23,3
Yolculuğun Uzunluğu 21 5,1
Firmanın Tüketici Şikayetlerini Dikkate Alan Bir Firma
Olması

90 21,9

Firmayla Yapılan Yolculuk Sayısının Yüksek Olması 72 17,5
Deneğin Hakları Konusunda Bilinçli Olması 51 12,5
Hak İhlalinin Sürekli Tekrarlanması 81 19,7
Toplam 411 100,0
• Denek birden fazla seçeneği işaretleyebildiğinden yanıtların toplamı, örneklem

büyüklüğünden (300) daha fazladır.

3.6. ŞYTO Hizmetini Kullanan Tüketicilerin Firmaları
Tüketici Haklarına Karşı Duyarlılık Açısından Değerlendirmeleri

Deneklere Türkiye’deki ŞYTO firmalarının tüketici haklarına
saygılı oldugu fikrine katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Alınan
yanıtlar Tablo 10’da verilmektedir. Buna göre deneklerin %18,2’si bu
firmaların tüketici haklarına saygılı olduğu fikrine kesinlikle
katılmazken, %33,3’ü bu fikre katılmadığını belirtmiştir. Diğer bir
deyişle, örneklemin % 51,5’i ŞYTO firmalarının tüketici haklarına
saygılı olduğuna inanmamaktadır. Buna karşın bu firmaları tüketici
yönlü bulanların (“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” diyenler)
yüzdesi 24,2’dir. Fikir belirtmeyenler ise örneklemin yaklaşık  dörtte
biridir (%=24,2).

Tablo 10 Deneklerin Türkiye’deki ŞYTO Firmalarının Tüketici
Haklarına Saygılı Oldugu Fikrine Katılma Durumları
KATILMA DERECESİ n %
Kesinlikle Katılmıyorum 54 18,2
Katılmıyorum 99 33,3
Fikrim Yok 72 24,2
Katılıyorum 66 22,2
Kesinlikle Katılıyorum 6 2,1
Toplam 297 100,0

ŞYTO firmalarının tüketici şikayetlerine duyarlı olduğuna
inanan 81 (%29,7) denek bulunmaktadır. Buna karşın örneklemin
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geneli (n=192, %70,3) ŞYTO firmalarının müşteri şikayetlerini
dikkate almadığı düşünmektedirler (BKz. Tablo 11).

Tablo 11 ŞYTO Firmalarının Müşteri Şikayetlerine Duyarlılığı
YANITLAR n %

Müşteri Şikayetlerinin Dikkate Alıyor 81 29,7
Müşteri Şikayetlerinin Dikkate Almıyor 192 70,3
Toplam 273 100,0

2. SONUÇ VE ÖNERİLER
Örneklem bireylerinin çoğu genç, eğitimli, erkek, serbest

meslek sahibi ve orta gelirlidir. Çalışmanın sonunda deneklerin en çok
tazmin ve bilgi edinme haklarından haberdar olduğu, çok az sayıda
kişinin de seçme hakkı konusunda bilgi sahibi olduğu görülmüştür.

Ancak deneklerin yarıdan fazlasının tüketici örgütleri hakkında
bilgisi yok ya da eksiktir. En fazla bilinen tüketici örgütleri de
Tüketici Koruma Derneği ve Tüketici Derneği’dir. Tüm bu bulgular,
deneklerin tüketici hakları konusunda bilgi eksikliği içinde olduğunu
göstermektedir.

Deneklerin çoğu tüketici haklarından yararlanmamaktadır.
Haklarını kullanmama nedenlerinden en sık olarak belirtilenler
“durumu önemli bulmama”, “haklarını bilmeme”, “sonuçsuz
kalacağını düşünme”dir. Ancak haklarından yararlananların dörtte
üçten fazlası olumlu sonuç almışlardır. Bu durumda deneklerin hakları
konusunda eğitilmeye, haklarını kullanmaları konusunda daha fazla
teşvik edilmeye gerek duyulmaktadır. Bunun gerçekleşmesinde
devlete, medyaya, eğitim kurum ve kuruluşlarına, tüketici örgütlerine
görev düşmektedir.

Deneklerin tazmin hakları konusunda daha bilgili ve deneyimli
oldukları söylenebilir. Bunun nedeni deneklerin üçte iki gibi bir
çoğunluğu hak ihlalinde nereye başvuracaklarını bilmektedir. Hak
ihlalinde denekler genelde sivil toplum kuruluşlarına ve firma
yöneticilerine başvurmayı tercih etmektedir.

Ancak deneklerin çoğu hiçbir tüketici örgütünden haberdar
olmadığını belirtmiş iken hak ihlalinde sivil toplum kuruluşlarına
başvuracaklarını belirtmeleri çelişki yaratmaktadır. Bu çelişki tüketici
örgütlerinin kendilerini tanıtacak faaliyetlerde yetersiz kaldıklarının
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bir göstergesi olabilir. Bu nedenle tüketici örgütlerinin tanıtım
faaliyetlerine ağırlık vermeleri, daha geniş halk kitlelerine ulaşmayı
hedeflemeleri gerekmektedir. Bunun yanında, birçok tüketici
derneğinin olması (yerel, bölgesel ve Türkiye genelinde) tüketicilerin
zihnini karıştırmakta, bu nedenle hem tüketici örgütlerinin ismini
hatırlamada zorlanmakta, hem de bu örgütlere nasıl ulaşılacağını, ne
konularda yardımcı olabilecekleri konularında da çekinceler
doğurmaktadır.

ŞYTO hizmetini kullanan tüketicilerin hak ihlali durumunda
haklarını aramalarında biletin fiyatı, firmanın tüketici şikayetlerine
duyarlı bir firma olması, hak ihlalinin tekrarlanması ve yolculuk
sayısının yüksek olması en önemli unsurlar olarak belirtilmiştir. Bu
yanıtlar içinde tüketici hakları konusunda bilinçli olmayı en önemli
etki olarak gören denek sayısının azlığı da tüketici hakları konusunda
bilinç düzeyinin düşük olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Deneklerin yarısından fazlası firmaların tüketici hakları
konunda saygılı olmadığını düşünmektedir. Deneklerin ancak dörtte
bire yakını ŞYTO firmalarını tüketici haklarına duyarlı bulmaktadır.
Deneklerin çoğu ŞYTO firmalarının müşteri şikayetlerine de duyarsız
olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgular ülkemizde ŞYTO firmalarının
henüz müşteri odaklı bir anlayışa sahip olmadıklarını göstermektedir.
Oysa firmaların satışlarının ve pazar paylarının artmasında,
verimliliklerinin ve kalitelerinin artmasında müşteri-odaklı bir firma
kültürüne sahip olmalarının büyük etkisi vardır (Engel Blackwell &
Miniard, 1990; Milli Prodüktivite Merkezi, 2002; OECD Raporu,
1994).

ŞYTO firmalarının, müşteri-odaklı olma, tüketici hakları,
kalite gibi konularda eğitime ihtiyaçları vardır. Bu da meslek odaları
yoluyla yapılabilir. Ancak ŞYTO hizmetinden yararlanan tüketicilerin
de tüketici hakları konusundaki bilgi eksikliği ve haklarını kullanmada
yetersiz, isteksiz ve bilgisiz kalmaları da firmaları müşteri-odaklı olma
konusunda tembelliğe itmektedir. Stoklanması, duyu organları ile
algılamanın değerlendirilememesi gibi hizmetin kendine has
özellikleri tüketicilerin hizmet hakkında bilgi edinme, olumsuz bir
durumda telafi edilme, hizmetin iadesi gibi konuları zorlaştırmaktadır.
Bu nedenle hizmet sektöründe tüketici haklarının bilinmesi ve
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hakların etkin olarak kullanılmasının yanı sıra firmaların da konuya
daha duyarlı olmaları beklenmektedir.

Bu çalışma sadece ŞYTO hizmetini kullanan sınırlı sayıda
deneğin belli başlı tüketici hakları konusundaki bilinç düzeyini ve
duyarlılığını ölçmeye yöneltir. Bu konudaki çalışmaların genellikle
fiziksel ürün pazarında yoğunlaştığı görülmektedir (Aksulu, 1996,
2001; Baydaş & Tan, 1998; Borak, 1995). Oysa bu çalışmada diğer
çalışmalardan farklı olarak hizmet sektöründe tüketici hakları
konusundaki tüketici bilinci ölçülmekte, dolayısı ile Türk
literatüründeki bu eksikliği gidermek adına bir katkı sağlandığı
düşünülmektedir.  Ancak çalışmanın pilot bir çalışma olduğu
gözönünde tutularak ileride bu konuda yapılacak çalışmalarda
soruların geliştirilmesinde, incelenecek hakların tek tek ele
alınmasında ve detaylı olarak incelenmesinde fayda görülmektedir.

Bunun yanında ŞYTO hizmetini kullananların tüketici hakları
konusundaki bilgi düzeyleri demografik açıdan da incelenebilir.
Bunun yanında benzer çalışmaların diğer sektörlerde de yapılması ve
alınan sonuçların sektörler arasında karşılaştırılması da hangi
sektörlerdeki tüketici ve firmaların bu konuda eğitilmeye ihtiyaç
duyduklarını ortaya koymakta yararlı olacaktır. Nitekim Engel,
Blackwell & Miniard (1990) sektörler arasında firmaların dolayısıyla
tüketicilerin konuya tutum ve yaklaşımlarında farklılık olacağını ileri
sürmektedir.
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ÖZET

Günümüz pazar şartları son derece dinamik bir yapıya sahiptir. Bu
dinamizm yoğun rekabetle birlikte yaşanmakta olan ekonomik krizlerle daha da
karmaşık hale gelmektedir. Bu çalışmada ekonomik kriz dönemlerinde tüketici
alışveriş harcamalarının ne yönde değiştiği ve özellikle de alışveriş alışkanlıkları
açısından tüketici davranışlarını şekillendiren temek faktörlerin neler olduğu ortaya
konmaya çalışılmaktadır. Araştırma üç ilde yürütülmüş olup, analizler
değerlendirilebilir 2009 anket üzerinden yapılmıştır. Bulgulara göre, ekonomik kriz
dönemlerinde harcamalardaki değişimin ürün gruplarına göre farklılık gösterdiği ve
bu farklılığın algılanmasında demografik faktörlerin önemli rol oynadığını ortaya
konmaktadır. Ekonomik kriz dönemlerinde ayrıca, başta fiyat olmak üzere temelde
alışveriş alışkanlıklarının  altı boyutunun olduğu ve krizin tüketici bilinçlenmesinde
rol oynadığı da gözlenmiştir.

ABSTRACT

Today’s markets are of great dynamic nature. Economic crises together
with fierce competition in the markets make this dynamism more complex. In this
study, spending behaviors of consumers during the economic crises periods are
examined, and, more specifically, the main factors affecting consumers’ puchasing
behavior are sought. The study is carried out in three provinces on 2009 people in a
questionnaire survey. Findings indicated that expenditure behaviors during
economic crises vary across product categories, and this variation is perceived
differently by consumers with varying demographic characteristics. It is pointed out
that, during crises periods, there are, including price, six dimensions of consumer
spending behaviors, and economic crises play a significant role in the sophistication
of consumers in today’s markets.

mailto:altunr@sakarya.edu.tr
mailto:torlak@ogu.edu.tr
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GİRİŞ

Gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olarak alışveriş,
tüketicilerin hızla alışkanlık ve davranış değişiklikleri gösterdikleri bir
alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hızlı değişikliğin ortaya
çıkmasında tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde etkili olan
dışsal ve içsel faktörler yanında gelişen yeni perakendecilik
uygulamaları ve teknolojinin de etkisi göz ardı edilemez.

Demografik trendlerdeki gelişmeler ve ev dışında yeme içme
alışkanlıklarındaki artışa paralel olarak tüketiciler, alışveriş ortamı,
alışveriş yerinin yakınlığı, ürün ve fiyat karşılaştırması kolaylıkları
sağlayan perakendecileri tercih etmeye başlamışlardır. Teknolojik
ilerlemelerin de katkısıyla mekanla sınırlı olmayan yeni bir
perakendecilik anlayışı gelişmiş ve bu etkileşim aynı zamanda
alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmiştir (Peterson ve
Balasubramanian, 2002). Ancak, gelişen yeni perakendecilik
uygulamalarının geleneksel perakendeciliği çok fazla olumsuz
etkileyemeyeceği yönünde de görüşler bulunmaktadır (Torlak, 2000).
Nitekim ABD’nde öğrenci ve veliler üzerinde hikaye anlatma tekniği
ile gerçekleştirilen bir çalışmada, cevaplayıcıların ve özellikle
öğrencilere oranla daha yaşlı olanların geleneksel perakendecilikten
çok farklı beklenti içinde olmadıkları ve görerek, güven ilişkisi içinde,
eğlenerek alışveriş yapma istekleri ön plana çıkmaktadır. Buna
karşılık,  elektronik ticarete daha fazla eğilimli ve daha genç yaştaki
tüketicilerin 2010 yılına ait alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili
öngörülerinde on-line alışveriş ve dükkansız perakendecilikle ilgili
zaman ve mekan sınırlamasından uzak beklentileri olduğu da
anlaşılmaktadır (Wood, 2002).

Bir yandan zaman baskısı diğer yandan da satıcılarla dikkat ve
güvene dayalı ilişki eksikliği yaşarken, günümüz tüketicisi aynı
zamanda kendine özel nadir isteklerin karşılanmasını da
beklemektedir. Bu faktörlerin etkisinde yeni tüketicinin bireysel,
bağımsız ve geçmişe oranla daha fazla bilgili olduğu varsayılır (Lewis
ve Bridger, 2001). Tüm bu gelişmelere rağmen, dışsal faktörlerdeki
değişim tüketicinin karar almasını zorlaştırmakta ve alışveriş
alışkanlıklarını değiştirmektedir. Hatta, tüketimin insanı gerçek
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hayattan tecrit edebilmesi rolüne de dikkat çekilmektedir (Karakaş,
2001).

Bu çalışmada dışsal bir faktör olarak ekonomik krizlerin
tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları üzerindeki etkileri belirlenmeye
çalışılmaktadır. Çalışmanın temel amacı; ekonomik kriz döneminde
değişik ürün grupları bakımından alışveriş miktarlarındaki değişimin
izlenmesi ve alışverişte dikkat edilen temel boyutların ortaya
konmasıdır. Böylece, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde
pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde işletme yönetimleri
açısından önemli ipuçları elde edilebileceği umulmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Alışveriş sosyal değişimlere paralel olarak değişim gösteren

bir eylem olarak karşımıza çıkar. Çünkü, insanlar doğumdan ölüme
çeşitli toplumsal grupların üyeleri olurlar ve davranışları bu gruplarca
oluşturulan normların etkisinde gelişir (Odabaşı ve Barış, 2002: 228).
Dolayısıyla, toplumsal normlar ve kültürel unsurların değişmesine
paralel olarak alışveriş alışkanlıkları da zamanla önemli değişime
uğramaktadır. Bu tür değişimler alışveriş yapan bireyin alışveriş
yaptığı yer ile sosyal mesafesini ayarlamasına neden olmaktadır.
Dickson ve MacLachlan (1990) alışveriş yapan birey ile alışveriş
yapılan mağazanın kişiye sağlayacağı sosyal statü arasındaki mesafe
açıldıkça bu tür mağazalardan bireyin alışveriş yapma sıklığının
azalacağını belirtmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda da alışveriş
yapanların alışveriş motivleri ile alışveriş yapılan mağazaların
sağladığı kolaylıklar ve alışveriş heyecanı arasında anlamlı ilişkiler
olduğu ortaya konmaktadır (Uncles, 1996; Jin ve Kim, 2001; Kim ve
Jin, 2001). Sosyal gruplar ve çekirdek aile yapısındaki değişimlerin
ise özellikle modern ve modern sonrası toplumlarda alışveriş yapan
bireylerin değişen bilişsel ve estetik değerlerini alışverişe yansıttıkları
ve bu noktada erkek ve bayan alışverişçiler arasında önemli
farklılıklar ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu gelişmede alışverişin dar
alanlardan geniş ölçüde sokağa yansıyan önemli bir eylem haline
gelmesinin rolünün önemi de işaret edilmektedir (Glennie ve Thrift,
1996). Karapazar(1993) tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir
çalışmada da alışverişte cinsiyet farklarına vurgu yapılmakta ve erkek
alışverişçilerin bayanlara oranla daha akılcı alışveriş yaptıkları, buna
karşılık plansız alışveriş eğilimlerinin düşük olduğu belirtilmektedir.
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Modern toplumdan postmodern topluma geçişte alışveriş
alışkanlıklarının hızla değiştiği ve modern toplumda tükettiği mal ve
hizmetlerle anılan tüketicinin postmodern toplumda kendisinin
tüketildiğinden bahsedilmektedir. Bu süreçte mal ve hizmetlerin
faydasından ziyade, semboller ön plana çıkmaktadır.  Ayrıca
postmodern toplumlarda tüketicilerin kendi özel isteklerinin
karşılanması bakımından kısmen üretici rollerine de vurgu
yapılmaktadır (Fırat vd., 1995). Bir başka ifadeyle postmodernizm,
tüketici bireyin oluşturulmasını önerir ve tüketim sürecinin fiziksel
unsurlardan sembolik unsurlara taşınmasına katkıda bulunur (Odabaşı,
1996). Mal ve hizmetlerin sembolik özelliklerine göre tüketilmesi ise
tüketicileri düşler dünyasına ve tüketim kültürüne, marka ve imaj
dünyasına doğru yönlendirir (Odabaşı, 1999). Dolayısıyla,
postmodernizm de kendi içinde yeni alışveriş alışkanlıkları getirir.

Tüm bu gelişmeler alışverişte faydacılık ve haz alma boyutunu
ön plana çıkarmakta (Babin vd., 1994), eğitim düzeyi azaldıkça
duygusal motivlerin rasyonel motivlere ağır bastığı anlaşılmaktadır
(Kavak, 1994). Bu noktada, satınalma gücündeki eksikliğin
tüketicilerin bir bölümü için hedonistik tüketim eğilimlerini
dizginleyebileceği (Karabulut, 1987), gelişmişlik düzeyinin ve aile
içinde çalışan birey sayısının artışına paralel olarak da alışverişin
heyecan boyutunun azalıp stres veren bir eylem olarak algılanmaya
başlandığı ifade edilmektedir (Fram ve Ajami, 1994). Diğer taraftan,
globalleşmeye paralel olarak pazarlarda yabancı markalı ürünlerin
artışı sonucunda ülke imajlarının güçlülüğü oranında markanın güçlü
algılamaya sahip olduğu da anlaşılmaktadır (Güdüm ve Kavas, 1993).

Oldukça farklı gelişmelerin etkisiyle değişen alışveriş
alışkanlıkları üzerinde önemli bir dışsal belirleyici faktör de ekonomik
krizdir. Bu tür etkilerin oluştuğu dönemlerde ürünlerin fiyatlarına
karşı hassasiyetin arttığı gözlenir. Haz alma vb. sembolik tüketim
alışkanlıklarında da değişimler ortaya çıkar. Bu durumda tüketicilerin
maliyete odaklı algıları üzerinde psikolojik etki oluşturmaya yönelik
fiyatlandırma yöntemleri ve kredi kartıyla ödemelerin teşvik edilmesi
etkili olabilir (Gourville ve Soman, 2002). Gelir düzeyinin
farklılaşmasına bağlı olarak, gıda ürünlerinde dahi fiyatın göreceli
algılanması, diyet ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler satınalma
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miktarlarını etkilemektedir (Jones, 1997). Başla bir ifadeyle,
ekonomik krizlerin fiyatlara yansıması ve fiyatlandırma stratejilerinin
farklılaştırılması yoluyla da alışveriş alışkanlıklarında değişim
yaşanabilmektedir.

Fiyat hareketleri, maliyet artışları ve talep daralmasına bağlı
olarak gelişen ekonomik krizlerin, küreselleşmenin etkisiyle finansal
hareketlere bağlı krizler haline dönüştüğü gözlenmektedir (Toprak,
2001). Ülkemiz gibi enflasyonun son yıllarda yoğun olarak yaşandığı
ve adeta ekonomik krizlerin yerleşik hale geldiği ekonomilerde
tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları da önemli ölçüde
değişebilmektedir. 2001 yılı başında ülkemizde yaşanan ekonomik
kriz de tüketicilerin harcama yapılarında ve dolaylı olarak da hayat
tarzlarında değişime neden olmuştur. Tasarruf etme eğilimi artarken,
ürün fiyatlarına karşı duyarlılıkların geliştiği ve promosyonlu ürünlere
karşı eğilimin arttığı gözlenmektedir. Tüketiciler gözünde fiyatın
kalitenin önüne geçtiği ve mümkün olduğunca taksitli alışverişlerden
kaçınıldığı da anlaşılmaktadır (Ekonomik Forum, 2002). Bir başka
çalışmada da tüketicilerin gıda ve temizlik ürünleri bakımından bakkal
dışındaki alışveriş yerlerini büyük ölçüde ekonomik olma kriterine
göre tercih ettikleri ve tüm alışveriş yerlerinden ucuzluk beklentisini
ön planda tutmuş olmalarının bu sonucu desteklediği görülmektedir
(Arasta, 2002).

Enflasyonun etkisiyle tüketicilerin bir “enflasyon psikolojisi”
içine girdikleri ve bu psikolojinin etkisiyle bir taraftan eski hayat
standartlarını korumaya yönelik daha fazla çalışma, bir taraftan da
kemer sıkmaya yöneldikleri görülür. İlginç olarak, diğer taraftan ise
yarın daha pahalı olacak düşüncesiyle bazı ürünlerle ilgili harcamalar
artar (Karafakioğlu, 1993). Nitekim, 2000 yılında yaşanan ekonomik
krize bağlı olarak 2001 yılının ilk yarısında özel tüketim
harcamalarının %7,5 azaldığı, buna karşılık dayanıklı tüketim
harcamalarının aynı dönemde kayda değer bir artış sergilediği
belirtilmektedir (Toprak, 2001:189). Dolayısıyla, ekonomik kriz ve
enflasyonun tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını farklı biçimlerde
değiştirebileceği anlaşılmaktadır.

Enflasyonist eğilimlerin arttığı dönemlerde alışveriş
alışkanlıklarında ortaya çıkabilecek değişimler şu şekilde
sıralandırılabilir:



332

- tüketiciler tercih ve alışkanlıklarını değiştirmeye uğraşır,

- ürün ve fiyat karşılaştırmaları daha fazla yapılır,

- tasarruf eğilimleri artar,

- rasyonel motivler ön plana çıkar,

- ürünlerden daha çok ve fonksiyonel yararlanma biçimleri
aranır,

- yenileme alımları geciktirilir.

Ancak tüm bu önlemlere rağmen, hedonistik eğilimlerin
yüksek ve gelir farklılıklarının fazla olduğu durumlarda tam tersi
durumlarla karşılaşılabilir (Karabulut, 1984). Bu nedenle, ekonomik
kriz dönemlerinde normal dönemlere oranla tüketici için alışveriş veya
ürünü kullanım becerilerini geliştirecek “kullanışlı bilgi” vermenin
önemi daha da artabilir (Aaker, 1982). Nitekim, Poser ve Shipchandler
(1979) yaptıkları çalışmada tüketicilerin daha az sıklıkta satın aldıkları
ürünlerle ilgili enflasyon oranlarındaki değişim hakkında daha az bilgi
sahibi oldukları anlaşılmaktadır.

Ekonomik kriz dönemlerinde alışveriş alışkanlıklarını
belirlemeye yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada, Şekil 1’de
gösterilen araştırma modeli kullanılmıştır.

Şekil 1:  Ekonomik Kriz ve Alışveriş Alışkanlıklarındaki Değişimle İlgili
Araştırma Modeli

Kişisel Özellikler
 ve

Önceki Deneyimler

Ekonomik Kriz

• Alışveriş   Harcamaları

• Alışverişte Dikkat
Edilen Konular
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YÖNTEM
Araştırma Eskişehir, Sakarya ve Afyon il merkezlerinde

hanelerden yüzyüze anket yöntemiyle veri toplanarak
gerçekleştirilmiştir. Anketler Şubat-Mayıs/2002 döneminde
uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi şehir merkezlerini temsil
kabiliyeti olan mahallelerden oluşturulmuş ve mahalle nüfuslarına
oranlanarak seçilmiştir.

Bu çalışmada kullanılan veriler araştırmacılarca yürütülmekte
olan daha geniş kapsamlı bir proje olan Tüketim Alışkanlıkları
Projesinin bir parçası olarak toplanmıştır. Anket formunda
cevaplayıcıların kişisel bazı özellikleri ile bazı ürün grupları
bakımından ekonomik kriz sonrası harcamalarında değişiklik olup
olmadığını belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Ankette ayrıca,
pilot bir araştırma ile test edilen alışverişte tüketici davranışlarını
temsil eden boyutları belirleme amacıyla oluşturulmuş bir soru
bataryası da bulunmaktadır.

Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizinde, frekans
dağılımları, ki-kare, t testi, Oneway ANOVA analizi ve faktör
analizleri uygulanmıştır.

BULGULAR
Eskişehir’de 1050, Sakarya’da 600 ve Afyon’da 550 anket

uygulanmış olup, hatalı ve eksik doldurulmuş anketler elendikten
sonra Eskişehir’de 974, Sakarya’da 547, Afyon’da ise 488 olmak
üzere toplam 2009  anket değerlendirmeye alınmıştır. Cevaplayıcıların
kişisel özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Cevaplayıcıların gelir düzeylerinin dağılımına bakıldığında
500 milyondan fazla gelir grubunda yoğunlaşma olduğu, bu
yoğunlaşmanın ise eğitim durumları ile açıklanabileceği
anlaşılmaktadır. Öte yandan, 500 milyondan fazla gelire sahip
olanların önemli bir kısmının kendilerini orta gelir düzeyinde
algıladıkları da görülmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınarak ilerideki
analizlerde algılanan gelir düzeyi dikkate alınacaktır.
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Cevaplayıcıların meslekler itibariyle dağılımına bakıldığında
ise, ilk sırada %25,4 ile memurlar gelmekte, onu sırasıyla %15,3 ile
serbest meslek, %14,4 ile ev hanımı, %13,0 ile işçi, %12,7 ile emekli
ve %8,2 ile esnafların izlediği gözlenmektedir.

Tablo 1:  Cevaplayıcıların Kişisel Özellikleri
Kişisel Özellikler f % Kişisel Özellikler f %
Cinsiyet Gelir Düzeyi
Erkek 1311 65,3 200 milyon ve altı 212 10,6
Bayan 698 34,7 201-300 milyon 308 15,3
Yaş 301-400 milyon 281 14,0
25 ve altı 264 13,1 401-500 milyon 322 16,0
26-35 528 26,3 501 milyon ve üstü 845 42,1
36-45 676 33,7 Belirtmeyen 41 2,0
46-55 396 19,7 Algılanan Gelir Grubu
56 ve üstü 145 7,2 Alt 196 9,8
Eğitim Durumu Alt orta 738 36,7
Okuryazar değil 7 0,3 Orta 789 39,3
İlköğretim 563 28,0 Ortanın üstü 183 9,1
Lise 801 39,9 Üst 22 1,1
Üniversite 638 31,8 Emin değil 81 4,0

Tablo 2’de değişik ürün grupları itibariyle tüketicilerin
ekonomik kriz sonrası harcamalarındaki değişimlerin dağılımları yer
almaktadır.

Tablo 2: Ekonomik Kriz Sonrası Bazı Ürün Grupları İtibariyle Tüketim
Harcamalarındaki Değişim

Tüketim Harcamaları  (%)Ürün Grupları N
Arttı Azaldı Değişmedi

Gıda 1950 16,5 49,0 34,5
Temizlik 1889 13,6 51,0 35,4
Kişisel Bakım 1699 6,1 57,3 36,6
Giyim 1851 10,0 67,4 22,6
Sigara 1678 11,1 42,6 46,3
Alkol 1535 5,7 42,9 51,4
Ulaşım 1760 18,6 44,4 37,0
Sağlık 1737 11,9 40,0 48,1
Eğitim 1777 15,0 39,7 45,3
Eğlence 1654 6,5 57,6 35,9
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Tablo 2’den de görülebileceği gibi, ekonomik kriz sonrası
tüketim harcaması arttı denilen ürün gruplarının başında ulaşım, gıda
ve eğitim gelmektedir. Buna karşılık tüketim harcamalarının azaldığı
ifade edilen ürün gruplarının ise sırasıyla giyim, eğlence, kişisel bakım
ve temizlik ürünleri olduğu görülmektedir. Ekonomik kriz sonrası
tüketim harcamalarının değişmediği belirtilen ilk üç ürün grubunun
alkol, sağlık ve sigara olduğu ifade edilmektedir.

Ürün grupları itibariyle ekonomik kriz sonrası tüketim
harcamalarındaki değişimin cinsiyete ve algılanan gelir düzeylerine
göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ki-kare analiz sonuçları
Tablo 3’de özetlenmektedir.

Tablo 3:  Ekonomik Kriz Sonrası Tüketim Harcamalarının
Cinsiyet ve Algılanan Gelir Düzeyine Göre Değişip Değişmediğine İlişkin

Ki-Kare Analizi Sonuçları
Cinsiyetle İlgili Sonuçlar Gelir Düzeyi ile İlgili Sonuçlar

Ürün Grubu Ki-Kare P Ürün Grubu Ki-Kare P
Gıda 25,882 .000** Gıda 98,921 .000**
Temizlik 17,893 .000** Temizlik 89,550 .000**
Kişisel Bakım 5,231 .073 Kişisel Bakım 22,939 .003**
Giyim 27,200 .000** Giyim 33,274 .000**
Sigara 8,370 .015* Sigara 29,889 .000**
Alkol 8,213 .016* Alkol 26,856 .001**
Ulaşım 6,879 .032* Ulaşım 33,216 .000**
Sağlık 4,915 .086 Sağlık 62,450 .000**
Eğitim 3,501 .174 Eğitim 69,831 .000**
Eğlence 5,498 .064 Eğlence 18,235 .020*
** p < .01;   * p < .05;

Tablo 3 incelendiğinde ekonomik kriz sonrası harcamalardaki
değişim açısından bayanlarla erkekler arasında anlamlı farklılıkların
olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar gıda, temizlik ve giyim ürün
gruplarında %1 anlamlılık düzeyinde, sigara, alkol ve ulaşım ürün
gruplarında ise %5 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. Kişisel bakım,
sağlık, eğitim ve eğlence harcamalarındaki değişim açısından
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cinsiyetler arasında, istatistiksel anlamda  farklılıkların olmadığı
gözlenmektedir.

Bu ilişkilerin kaynağına bakıldığında, ekonomik kriz
sonrasında gıda, temizlik, giyim, sigara, alkol, ulaşım, sağlık ve
eğlence ürün gruplarındaki tüketim harcamaları için artış gösterdiğini
belirten erkeklerin oranının bayanlara göre daha yüksek olduğu, buna
karşılık bayanların erkeklere oranla daha fazla bir kısmının ekonomik
kriz sonrası kişisel bakım ürünleriyle ilgili harcamalarının arttığı
gözlemlenmektedir.

Tüketicilerin ekonomik kriz sonrası tüketim harcamalarındaki
değişimin algılanan gelir düzeyine bağlı olarak da değiştiği
görülmektedir. Tablo 3’den de görüleceği gibi, eğlence harcamaları
için %5 olmak üzere, tüm harcama kalemlerindeki değişim %1
anlamlılık düzeyinde farklılığın olduğunu göstermektedir. Bu
farklılıklara daha yakından bakıldığında, oransal olarak, eğlence ürün
grubunda yüksek ve orta gelir düzeyindekilerin harcamalarındaki
azalışın düşük gelirlilere oranla daha fazla olduğu, buna karşılık diğer
tüm ürün grupları bakımından düşük ve kısmen orta gelir
grubundakilerin harcamalarının yüksek gelir gruplarındakilere oranla
daha fazla azaldığı görülmektedir.

Tüketicilerin satınalma davranışları, alışverişlerinde dikkat
edilen hususlar ve tüketim alışkanlıklarına ilişkin temel boyutları
ortaya çıkarmak amacıyla otuz maddeden oluşan alışveriş
davranışlarına ilişkin soru bataryasına Temel Bileşenler Faktör
(Principal Component Factor) analizi uygulanmıştır. Faktör analizi
sonuçları Tablo 4’de yer almaktadır.

Tablo incelendiğinde tüketici satınalma davranışlarında
üzerinde durulan temel boyutların altı tane olduğu ve bu altı faktörün
toplam varyansın %54,36’sını açıkladığı anlaşılmaktadır. Her boyuta
ilişkin güvenilirlik katsayısı 0,69 ile 0,80 arasında değişmekte olup, bu
sonuçlar boyutların oldukça güvenilir olduğuna işaret etmektedir.

Her bir faktörün varyanstaki açıklama değeri söz konusu
faktörlerin görece önemini ortaya koymaktadır. Buna göre, birinci
faktör toplam varyansın %29,79’unu açıklamakta olup, diğer tüm
faktörlerin toplamından daha fazla ağırlığa sahiptir. Bunun anlamı ise
tüketicilerin ekonomik krizle birlikte alışverişlerinde fiyat, promosyon
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ve miktar avantajı gibi parasal tasarruf sağlayıcı tedbirlere doğru
yöneldiklerini göstermektedir. Bu sonuç daha önce yapılan benzer
araştırma sonuçlarıyla (Ekonomik Forum, 2002; Arasta, 2002)
uygunluk göstermekte olup, tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları
bakımından ekonomik kriz sonrasında fiyata karşı duyarlılıklarının
artmış olduğunu kanıtlamaktadır.

Tablo 4:  Alışveriş Alışkanlıklarıyla İlgili Boyutlar (Varimax rotasyon)

Faktörler
Faktör
Yükleri

Açıklanan
Varyansın

% si
Cronbach

Alpha
Faktör 1:  Fiyat ve Miktar Avantajları 29,79 0,72
Benzer ürünlere göre fiyatının düşük olması
Büyük ve küçük ambalajları arasında fiyat farkının olması
Bütçenin yeterli olması
Benzer ürünlere göre miktarının farklı olması
Kredi kartı harcama limitinin yeterli olması
Promosyon uygulaması olması

.74

.64

.63

.59

.46

.43
Faktör 2:  Ürün 7,57 0,80
Ürünün çevre dostu olması
Üretici firmanın sosyal sorumluluk bilincine sahip olması
Ürün özelliklerinin ve faydalarının açıkça belirtilmiş olması
Ürün niteliklerinin anlaşılır olması
Ürün çeşidinin yeterli olması
Ürünün son kullanma tarihinin yazılı olması

.65

.63

.57

.57

.50

.47
Faktör 3:  Marka ve Güven 5,66 0,77
Her zaman alınan marka olması
Ürünün daha önce kullanılmış olması
Ürünün zevkle tüketilecek bir ürün olması
Ürünün markasının tanınmış olması
Mağazadan daha önce alışveriş yapılmış olması
Ürünün kullanımıyla sağlanacak faydanın bilinmesi

.68

.62

.59

.52

.49

.42
Faktör 4:  Mağaza ve Satış Elemanları 4,04 0,77
Satış elemanlarının güven duygusu sağlaması
Mağazada ürünlerin tanzim teşhirinin yeterli olması
Mağazanın fiziki koşullarının yeterli olması
Satış elemanlarının davranışlarının iyi olması

.69

.67

.66

.63
Faktör 5:  Referans Grupları 3,74 0,71
Ürün kullanıldığında arkadaş çevresinin göstereceği tepki
Aynı gelir grubundaki insanların ürünü kullanmaya bakışları
Satıcı firmanın aynı dünya görüşünde olması
Üretici firmanın yerli olması
Aile fertlerinin ürünü tasvip etmesi

.75

.75

.63

.56

.49
Faktör 6:  Tutundurma Çabaları 3,56 0,69
Ürünün reklamının yapılmış olması
Ürünün ambalajının çekici olması
Çevrede değer verilen insanların ürünü kullanıyor olması

.73

.70

.62

 K.M.O. Testi = 0.933

İkinci faktör ürün özelliklerinden oluşmakta ve toplam
varyansın %7,57’sini açıklamaktadır. Kriz sonrasında tüketicilerin



338

ürün özellikleri üzerinde daha fazla durmaya başladıkları ve
üreticilerin sosyal sorumluluk anlayışlarını sorgular hale geldikleri
görülmektedir. Marka ve güven alışveriş alışkanlıkları bakımından
üzerinde durulan üçüncü önemli faktör olarak görülmektedir.
Dördüncü faktör ise mağaza ve satış elemanlarıyla ilgili özellikleri
içermektedir. Beşinci faktör ise tüketicilerin alışverişlerinde referans
grupları etkilerini dikkate aldıklarına işaret etmektedir. Son faktör ise
tutundurma çabaları ile ilgili olup tüketicilerin alışverişlerinde
tutundurma faaliyetlerini izlediklerini ortaya koymaktadır.

 Bu sonuçlara göre, günümüz tüketicisinin ekonomik kriz
nedeniyle zorlaşan yaşam koşullarına ayak uydurmaya çalıştığı; bu
amaçla alışveriş alışkanlıklarında fiyat hassasiyetinin arttığı ve
tercihlerinde ürün özelliklerini daha fazla incelemeye çalıştığı
görülmektedir. Başka bir ifade ile, ekonomik kriz tüketicileri
alışverişlerinde daha temkinli davranmaya zorlamaktadır.

Cevaplayıcıların cinsiyetleri ile alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili
faktörler arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığına yönelik
uygulanan t-testi sonuçları Tablo 5’de özetlenmiştir.

Tablo 5:  Cevaplayıcıların Cinsiyetleri ile Alışveriş Alışkanlıklarıyla İlgili
Faktörler Arasındaki Farklılıklar

Faktörler t p

Faktör 1: Fiyat ve Miktar Avantajları - 3, 965 .000**

Faktör 2: Ürün 0,119 .905

Faktör 3: Marka ve Güven - 0,976 .339

Faktör 4: Mağaza ve Satış Elemanları 2,451 .014*

Faktör 5: Referans Grupları 1,585 .113

Faktör 6: Tutundurma Çabaları - 0,988 .323

** p < .01;   * p < .05

Analiz sonuçlarına göre sadece iki faktör açısından bayanlarla
erkekler arasında farklılığın olduğu görülmektedir. Ekonomik kriz
sonrasında bayanların erkeklere oranla fiyata karşı daha hassas
davrandıkları anlaşılmaktadır ki; bu sonucun daha önce ekonomik kriz
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sonrası erkeklerin bayanlara göre tüketim harcamalarının arttığını
gösteren sonuçlarla uyumlu olduğu söylenebilir. Diğer farklılık ise
mağaza ve satış elemanlarıyla ilgili alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili
olup, erkek tüketicilerin bayanlara oranla mağaza içi düzen ve satışa
elemanlarının davranışlarına karşı daha duyarlı hale geldikleri
gözlenmektedir.

Cevaplayıcıların yaş, eğitim durumu ve algılanan gelir
düzeyleri ile alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili faktörler arasında anlamlı
farklılıklar olup olmadığına yönelik uygulanan Oneway ANOVA
analiz sonuçları Tablo 6’da özetlenmektedir.

Tablo 6:  Cevaplayıcıların Yaş, Eğitim Durumu ve Algılanan Gelir Düzeyleri
ile Alışveriş Alışkanlıklarıyla İlgili Faktörler Arasındaki Farklılıklar

Yaş Eğitim Durumu Algılanan Gelir
DüzeyiFaktörler

F p F p F p

Faktör 1: Fiyat ve Miktar
Avantajları

2,773 .026* 5,189 .001** 3,212 .007**

Faktör 2: Ürün 1,956 .099 11,476 .000** 4,552 .000**

Faktör 3: Marka ve  Güven 7,139 .000** 4,222 .006** 2,415 .034*

Faktör 4: Mağaza ve Satış
Elemanları

1,204 .307 0,331 .803 6,917 .000**

Faktör 5: Referans Grupları 3,207 .012* 1,664 .173 2,269 .045*

Faktör 6: Tutundurma
Çabaları

3,674 .006** 5,798 .001** 8,406 .000**

** p < .01 ; * p < .05

Cevaplayıcıların yaşları ile mağaza ve satış elemanlarının
davranışlarına karşı tutum ile ürün özellikleri hariç, tüm faktörler
açısından anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Anlamlı
farklılıkların nedenlerini belirlemek amacıyla uygulanan Scheffe testi
sonuçları, 26-35 yaş grubundaki cevaplayıcılar ile 46 ve üzerindeki
yaş grubunda yer alanların fiyat ve miktar avantajlarıyla ilgili
hassasiyetlerinin 36-45 yaş grubunu oluşturan orta yaş grubuna göre
daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. İlginç bir sonuç olarak, orta
yaşın üzerindeki tüketicilerin marka ve güven unsurlarına genç
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tüketicilere göre daha fazla değer verdiği gözlenmiştir. Yine yaş
arttıkça alışverişlerde referans gruplarına verilen önemin de arttığı
gözlenmektedir. Çok genç ve yaşlı tüketicilerin orta yaşlı tüketicilere
göre tutundurma çabalarına ağırlık verdikleri anlaşılmaktadır. Bu
noktada gelir düşüklüğünün ve statü sembolü aramanın etkili olduğu
söylenebilir.

Eğitim durumuna bağlı olarak alışverişte dikkat edilen
hususların değiştiği görülmektedir.  Tablo 6’dan da görüleceği gibi,
alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili fiyat ve miktar avantajları, ürün, marka
ve güven ile tutundurma çabalarına karşı ilgi açısından farklı eğitim
grupları arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu
farklılıklarla ilgili gerçekleştirilen test sonuçlarına göre, fiyat faktörü
bakımından ilköğretim mezunu tüketicilerin lise mezunlarına oranla
daha yüksek düzeyde bir algılamaya sahip oldukları, buna karşılık lise
ve üniversite mezunu tüketicilerin ürün faktörüne ilköğretim mezunu
tüketicilere oranla daha fazla önem verdikleri anlaşılmıştır. Marka ve
güven faktörü açısından üniversite mezunları lise mezunlarına oranla
daha fazla önem verirlerken, tutundurma çabalarıyla ilgili alışveriş
faktörü açısından lise mezunları ilköğretim mezunlarına göre daha
yüksek bir algılamaya sahiptir.

Algılanan gelir düzeyleri ile alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili
yapılan Oneway ANOVA analizi sonucuna göre tüm faktörler
bakımından anlamlı farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Farklılıkların
nedenleriyle ilgili analiz sonuçlarına göre, fiyat ve miktar avantajları
bakımından düşük gelirlilerin algılamasının orta ve yüksek gelirlilere
göre daha fazla, ürün faktörü bakımından ise orta gelirlilerin
algılamasının düşük gelirlilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.
Marka ve güven ile mağaza ve satış elemanlarıyla ilgili üçüncü ve
dördüncü faktörlerin algılamasında ise orta, ortanın üstü ve üst gelir
grubundakilerin algılama düzeylerinin alt gelir grubundakilere oranla
daha yüksek olduğu, buna karşılık referans grupaları ve tutundurma
çabalarıyla ilgili faktörlerin alt gelir grubundakilerin orta ve ortanın
üstü gelir grubundakilere oranla daha yüksek düzeyde algılandığı
anlaşılmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle, gelir düştükçe
alışverişlerde  fiyat ve miktar avantajları, tutundurma çabaları ile
referans gruplarının etkisinin arttığı; gelir düzeyi arttıkça ürün, marka
ve mağazaya verilen önemin çoğaldığı söylenebilir.
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Tüm bu değerlendirmeler ışığında ve  Şekil 1’de gösterilen
araştırma modeline göre, tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları olarak
tüketim harcamaları ve alışveriş alışkanlıkları üzerinde kişisel
özellikler ve önceki tüketim tecrübeleri yanında ekonomik krizin de
önemli rol oynadığını söylemek mümkündür.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma bulguları daha önce yapılan araştırma bulguları ile

örtüşmektedir. Bulgular, ekonomik  krizin tüketim harcamaları
üzerindeki etkisinin ürüne göre değiştiğini (temel ihtiyaçlar veya
zorunlu olmayan ihtiyaçlar), bu değişikliğin farklı demografik
özelliklere sahip tüketici gruplarınca farklı oranda hissedildiği ve
algılandığını ortaya koymaktadır. Ekonomik kriz dönemlerinde krizin
doğası gereği, tüketicilerin üzerinde en fazla durdukları konunun fiyat
ve miktar avantajları, başka bir ifadeyle alım gücü olduğu ortaya
çıkmaktadır.

Ancak bunun da ötesinde, araştırma sonuçlarından hareketle,
ekonomik kriz dönemlerinin tüketiciyi harcamalarda kontrollü
davranmaya yöneltmenin ötesinde çok daha önemli değişimlere
yönelttiği söylenebilir. Bu da, tüketicilerin kriz sonrasında ürün
özelliklerine daha fazla dikkat ettikleri, alışverişlerinde olumsuz
sürprizler yaşamamak için daha önce denenmiş, bilinen ve güvenilir
markaları tercih etmeye başlamalarıdır. Kısacası, ekonomik krizler
dolayısıyla tüketiciler daha imtinalı ve seçici davranmaya başlamış
olup, karşımıza gün geçtikçe daha da bilinçlenen tüketici kitleleri
çıkmaktadır. Bu ise pazarlama açısından tüketici davranışlarındaki bu
değişimlerin daha yakından izlenmesini ve değişimlere uygun
pazarlama strateji ve programlarının yapılmasını kaçınılmaz
kılmaktadır. Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma
faaliyetlerinin daha mikro bazda ve seçici bir şekilde tasarlanması,
ekonomik  kriz dönemlerinde ve sonrasında da başarının anahtarı
olarak görülmelidir.
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ÖZET

Teknolojik gelişmelerin bankacılık sektöründeki en önemli
etkileri; coğrafi, endüstriyel ve yasal sınırları ortadan kaldırması, yeni
ürünler ve hizmetler yaratılmasına ve yeni pazar fırsatlarına olanak
sağlamasıdır. 1980’lerden sonra elektronik kartlar, ATM (Automatic
Teller Machine)’ler, telefon bankacılığı ve son olarak internet
bankacılığı ve televizyon bankacılığı gibi teknoloji temelli çok sayıda
ürün ve hizmet hayatımıza girmiştir. Teknolojik yeniliklerin
bankacılık sektöründe uygulamasının gelişmesi ile beraber,
tüketicilerin teknoloji temelli hizmetleri algılama biçimleri ve
kullanma istekleri, karar alıcılar ve bu hizmetlerin tasarlayıcıları için
önemli bir konu haline gelmiştir. Bu sebeple,  tüketicileri anlamak ve
daha yakından tanıyabilmek maksadıyla yapılacak çalışmaların katkısı
önemlidir. Bu çalışmada; hizmet sektörünün önemli bir kolu olan
bankacılık alanında teknolojik yenilik uygulamalarına tüketicilerin
bakışı ve kullanım eğilimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Yapılan
anket uygulaması ve analizler sonucu bankacılık hizmetlerini kullanım
özelliklerine göre müşteri profilleri –pilot çalışma kapsamında-
belirlenerek tanımlanmıştır.
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ABSTRACT

The most important impacts of technological innovation in
Banking Industry are the removal of the geographical, industrial and
legal constraints; creation and development of new products and
services and provision of new market opportunities. From 1980s
onwards, ATM (Automatic Teller Machine), Telephone Banking and
finally Internet Banking and Television Banking are added to the
repertoire of banking services as technological base products. In
paralel with the use of technological innovations in Banking sector,
consumers’ perception, use and demands for the technological base
products, became an important yardstick for decision makers and
designers of services. That is why, studies aiming to understand
consumer preferences about the technological base products will play
an important role in the shaping of future banking services. This study
aims to determine consumers’ views and user preferences on the new
technological applications of Banking Industry, which is an important
part of service sector. As a result of questionnaire and SPSS analysis,
consumer profiles were identified on the basis of which technological
base products consumers use.

GİRİŞ

Son yıllarda hizmet endüstrisinde faaliyet etkinliğine ulaşmada
ve ardından da ulaşılan etkinlik düzeyinin pazarlanmasında
yararlanılan en önemli enstrümanlardan biri, teknolojik yeniliklerin
faaliyet süreçlerine adaptasyonudur.

Yaratılan yeni faaliyetler, faaliyetlerin gerçekleştirilme
biçimleri ve yeniden biçimlenen amaçlar topluluğu açısından hızlı ve
köklü dönüşümler geçiren hizmet sektöründe, iki faktörün açıkça ön
plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; yeni işlem teknolojileri ve söz
konusu teknolojilerle desteklenen yeni dağıtım süreçleridir.

Bu iki faktör, aynı zamanda, tüketici algılama süreçleri ve
tüketici tavırları üzerinde de doğrudan etkileyici ve şekillendirici bir
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potansiyele sahiptir. Diğer bir ifade ile tüketicilerin algılamaları ve bu
algılamalar doğrultusunda geliştirdikleri tavırlar; işletmelerin sahip
oldukları teknolojik donanım ve bunların yarattığı kolaylık ve
üstünlüklerin  tüketicilere  yansıtılmasına bağlıdır.

Hizmet sektöründe teknolojik yeniliklerin en yoğun olarak
kullanıldığı faaliyet alanlarından biri olan bankacılık faaliyetlerinde
de, söz konusu faktörlerin belirleyiciliği göz ardı edilemeyecek
niteliktedir.

Teknolojik gelişmelerin bankacılık sektöründeki en önemli
etkileri; coğrafi, endüstriyel ve yasal sınırları ortadan kaldırması, yeni
ürünler ve hizmetler yaratılmasına ve yeni pazar fırsatlarına olanak
sağlamasıdır. 1980’lerden sonra elektronik kartlar, ATM (Automatic
Teller Machine)’ler, telefon bankacılığı ve son olarak internet
bankacılığı ve televizyon bankacılığı gibi teknoloji temelli çok sayıda
ürün ve hizmet hayatımıza girmiştir.

Teknoloji temelli yeniliklerin, finansal hizmetlerin dağıtımında
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ağlar yeniden organize edilmekte,
böylece şube ve eleman sayıları azaltılarak önemli maliyet tasarrufları
sağlanmaktadır. Söz konusu yeniliklerin maliyet azaltma ve hizmet
etkinliğini arttırmadaki avantajlarına rağmen, kurumsal tutundurmaya
yönelik uzun dönemli etkileri, ancak tüketicilerin sağlanan gelişme ve
iyileştirmeleri algılamalarına ve nihai davranışlarına bağlıdır.

Tüketicilerin teknoloji temelli hizmetleri algılama biçimleri ve
kullanma istekleri, karar alıcılar ve bu hizmetlerin tasarlayıcıları için
önemli bir konu haline gelmiştir. Bu noktada, genel olarak hizmetler
endüstrisinde ve finansal hizmet sağlayıcılığı alanında üzerinde
anlaşılan nokta; örgütsel amaçlara ulaşmada müşteri tatmini ve hizmet
kalitesinin anahtar rolü ve aynı zamanda da teknoloji temelli
hizmetlerin tüketicilerce algılanması ve anlaşılmasının önemidir.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Teknoloji ve Teknolojik Yenilik Nedir?

 Teknoloji nedir sorusunu Sarıhan (1998); teknoloji ticari bir
değer elde etmek için gerçekleştirilen bilimsel uygulamalardır
şeklinde cevaplamaktadır. Dinçer (1998), teknolojinin tanımını
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“girdileri arzu edilen çıktılara ve amaçlara dönüştürmeye yarayan
araçlar topluluğu” şeklinde açıklamıştır. Buna bağlı olarak da
teknolojiye üç farklı anlam yüklenebileceğini belirtmiştir:

i. Fiziki ürünler ve bunların üretiminde kullanılan
araçlar,

ii. Üretim yöntemlerini kapsayan süreç ve faaliyetler
iii. Belirli bir çıktıyı üretmek için kullanılan yöntemler,

araç ve gereçleri uygulamaya ve geliştirmeye
yarayan bilgi

Teknoloji geniş bir kavramdır, çok boyutludur. Farklı
boyutlara sahip olması nedeniyle farklı anlamları bünyesinde
bulundurabilmektedir. Resmi gazetede yayımlanan Araştırma
Geliştirme (Ar-ge) yardımına ilişkin kararda teknoloji; “teknik üretme
ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, makine ve
malzemeleri geliştirebilme bilgisidir” şeklinde tanımlanmaktadır (1
Haziran 1995). Teknoloji insan ve toplumun gelişmişliğinin evrensel
ölçütü olarak da değerlendirilmektedir (Sarıhan, 1998).

Son dönemde, özellikle örgütlerin içsel süreçleri açısından,
yenilik ve teknolojik değişim/yenilik konusu; verimlilik artışları,
maliyet iyileştirmeleri ve rekabetçilik konularında taşıdığı
potansiyelden dolayı artan bir şekilde dikkatleri üzerinde
toplamaktadır.

Bu noktada yenilik (inovasyon) nedir? sorusunu açıklamak
gerekmektedir. Bu konuda farklı tanımlamalar sözkonusudur.
Ekonomistler yeniliği; bir endüstride yeni olan süreç veya uygulama
olarak tanımlamaktadırlar. Bu tanımda; bir firmanın rakip firmalara
kıyasla sahip olduğu yenilikleri uygulama hızı vurgulanmaktadır.
Teknolojiyi makro değil işletme bazında ele alanlar ise firmalar için
yeni olan süreç veya ürünlere odaklandıklarından teknolojinin
büyüklüğünü vurgulamaktadırlar. (Gopalakrishnan, 2000)

Yenilik konusu üzerinde çalışan araştırmacı ve
akademisyenlerin ortak anlayışını yansıtan bir tanım şu şekilde
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yapılabilir: Yenilik, yeni fikir ve yaklaşımların başarılı bir şekilde
uygulama düzeyine çıkarılmasıdır (Davenport, 1993). Kabul gören
diğer bir yaklaşımda ise yenilik; bir öncekileri yerinden edecek ya da
önemlerini ve değerlerini azaltacak “daha iyi” fikir ve tarzlardır
(Rogers, 1983; Robinson, 1990). Bu çerçevede özellikle vurgulanan
yön; “daha iyi”yi temsil eden yaklaşım ve düşüncelerin uygulama
haline getirilebilmesidir.

Teknolojik yenilik ise, sadece ürün, üretim yönetimi, ürünün
kullanımında bir takım yenilikler ve iyileştirmeler yapmakla sınırlı
olmayıp yönetim, bilgi, organizasyon, finans gibi konulardaki yeni
gelişmeleri de içermekte ve bir süreç olarak değerlendirilmektedir.
Teknolojik yenilik yapma süreci bir dizi bilimsel teknolojik mali ve
ticari etkinliği kapsamaktadır. (Babacan, 2000) 

Hizmetler Sektöründe ve Bankacılıkta Teknolojik Yenilikler

Ulusal ve uluslararası alanda hizmet sektöründe dikkate değer
bir büyüme yaşanmaktadır. Hizmet sektöründeki bu hızlı gelişmenin
sebepleri arasında “yeni ürünlerin sayısının artması” ve özellikle
programlama, onarım ve zaman paylaşımı gibi bilgisayara dayalı
hizmetlerin gelişmesi önemli bir faktör olarak yer almaktadır (Öztürk,
2000).

Genel olarak işletme ve özel olarak pazarlama stratejileri ile
yenilikçi yaklaşımlar arasındaki ilişki üzerine oluşan literatüre
bakıldığında, spesifik bir endüstri çerçevesinde veya birkaç endüstri
arasında endüstriyel rekabet üzerinde odaklanıldığı görülmektedir
(Porter, 1990; Hamel ve Prahalad, 1994). Bu çerçevede teknolojik
gelişmenin önemi vurgulanmakta ve genellikle görece olarak yeni
olan telekomünikasyon, IT, biyoteknoloji gibi ileri teknoloji
endüstrilerinden getirilen örnekler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.
Yapılan çalışmaların hemen hemen tamamında, üretim işletmeleri ve
bu işletmelerin üretim süreçleriyle, somut çıktılarına yönelik analizler
gerçekleştirilmiştir. Ancak, hizmet endüstrilerindeki işletmelerin
faaliyetleri, bu faaliyetlerin daha iyi yerine getirilebilmesi bağlamında
sağlanan teknolojik gelişmelerin, gereksinimler ve hizmet
endüstrilerinin yeniden şekillenmesindeki potansiyel rolüne ilişkin ilgi
eksik kalmaktadır. Diğer yandan, somut ürünlerle, hizmet ürünlerinin



350

farklı karakteristiklerinden dolayı; somut ürünler ve endüstrileri
üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların, hizmet

endüstrileri için de geçerliliği şüphelidir. Hizmet pazarlaması
literatüründen iyi bilindiği gibi, mevcut ve potansiyel kullanıcılar için,
hizmetler gibi, somut olmayan birçok yönü bulunan aktiviteleri
değerlendirmek çok daha zordur ve hizmet kalitesini değerlendirme
çabalarında dikkat ve ilgi, asıl faktörlerden ikincil faktörlere –ürünün
daha somut yönleri veya tedarikçinin prestiji ya da şöhreti gibi- doğru
kayabilmektedir . Bundan dolayı, hizmetler sektörü sözkonusu
olduğunda farklı pazarlama bileşimi ve farklı etkiler beklenmelidir
(Frambach, 1998). Örneğin, yeni somut ürünlerin adaptasyonu ve bu
ürünlere adaptasyonla ilgili olarak “yeniliğin (inovasyonun) algılanma
güçlüğü” önemsiz olabilirken, yeni veya geliştirilmiş hizmetlerin ele
alınmasında önemli bir gösterge olarak kabul edilebilecektir. Aynı
durum diğer pazarlama değişkenlerine de –kullanıcı risklerinin
azaltılması, kullanım süreçlerinin kolaylaştırılması ve daha
fonksiyonelleştirilmesi, iletişim, tedarikçinin şöhreti gibi-
uyarlanabilir.

Hizmet firmaları, teknolojiye dayalı seçenekleri sunup
sunmama ve onları destekleyip desteklememe konusunda stratejik
bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. İşletmeler, tüketicilerin teknolojiye
dayalı yeniliklerin seçimi ve değerlendirmesi konusunda
kullanabilecekleri karar alma modellerine ilişkin bilgi eksikliğini
(Dabholkar, 1995) gidermek amacıyla teknolojiye dayalı seçeneklerin
özellikle bankacılık sektöründeki uygulamaları ve tüketicilerin
değerlendirmeleri konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir
(Marr, Prendergast, 1993; Barczak ve diğ., 1997; Ricard ve diğ.,
2001). Bunlar; bankacılıkta özellikle alternatif dağıtım kanalı olarak
kullanılan teknolojik yeniliklerin etkilerini farklı yönlerden
değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların dışında
tüm sektörler için geçerli, özellikle teknolojiye dayalı seçenekler
içinde bankacılık sektöründeki uygulamaları yine farklı yönleriyle
değerlendiren çalışmalar da mevcuttur. (Dabholkar, 1996; Meuter ve
diğ., 2000; Lee, Allaway; 2002). Bu çalışmaların tamamı
değerlendirilerek bankacılık sektöründe teknolojik yenilikler bazında
hangi alternatiflerin alındığına bakıldığında temel olarak self-servis
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teknolojiler kapsamında da değerlendirilen; ATM (otomatik vezne
makineleri), telefon bankacılığı, Internet Bankacılığı, Mobil telefon

bankacılığı (Wap bankacılığı), Televizyon bankacılığı sayılabilir.
Bunun dışında farklı bir gruplandırmada bankacılık sektöründeki
teknolojik yenilikler aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmiştir
(Ricard ve diğ.; 2001).

a)  Otomatik vezne makineleri (ATM’ler)

b)  Kredi Kartları

c)  Satış noktası terminalleri (POS) ve Satış noktası fon transfer
terminalleri (EFTPOS)

d)  Ev ortamından işlem imkanı sağlayan teknolojik yenilik
avantajları (Internet, telefon ve televizyon bankacılığı)

Uluslararası alanda farklı amaçlarla gerçekleştirilen
çalışmalarda değerlendirmeye alınan teknolojik yeniliklerin Türk
Bankacılık Sektöründeki durumuna bakıldığında aşağıdaki tabloyla
karşılaşılmaktadır (Gül,2001).

Türk Bankacılık Sektörü bilgi teknolojilerinin kullanımı
açısından dünya ölçeğinde ileri düzeydedir. Uzun yıllardır, müşterinin
hizmetine sunulmuş olan ATM (Otomatik Vezne Makinesi), POS
(Satış Noktası Terminali), telefon bankacılığı ve internet bankacılığı
gibi teknoloji yoğun hizmetler bulunmaktadır. Bankaların vizyonunda
önemli bir yer tutan elektronik bankacılık kavramı; müşteri
memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin arttırılması, maliyet tasarrufu
sağlaması amacıyla da yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. 2003 yılı
itibariyle Türkiye’de faaliyette bulunan 59 banka mevcuttur ve
teknoloji kullanım düzeyleri birbirine oldukça yakındır.

Türk bankacılık sektörü kendi operasyonlarında yoğun
teknoloji kullanımının yanı sıra bankalar arası işlemlerde de teknoloji
destekli işlemler gerçekleştirmektedirler. Bu kapsamda, elektronik çek
takas sistemi ve EFT(Elektronik Fon Transferi) sistemi bankalar arası
işlemlerde çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Türk Bankacılık Sektöründe ATM sayıları şube sayılarına
oranla çok hızlı bir şekilde artmıştır. Telefon bankacılığı hizmeti
veren banka sayısı ise sadece 11’dir. Türkiye’de Pamukbank’ın
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başlattığı telefon bankacılığı uygulaması hızla diğer bankalarına da
yayılmış ve bireysel bankacılıkla uğraşan büyük bankalar bu konuda
hizmet vermeye başlamışlardır. Kimi bankalar, oluşturdukları çağrı
merkezlerinde sadece müşteri temsilcisi bulundurmaktadırlar.

Internette üzerinde bankacılık yapılmasına olanak tanıyan
banka sayısı ise 20’dir. Internet bankacılığı yapan banka sayısının
telefon bankacılığı hizmeti veren banka sayısından fazla olması ilgi
çekicidir.

Bankalarda internette bankacılık hizmeti vermenin yanı sıra
başka hizmetleri de sunmaktadırlar. Örneğin, Vakıfbank, İş Bankası
ve Garanti Bankası sanal alışveriş yapılabilecek alışveriş siteleri
oluşturmuşlardır. Vakıfbank ayrıca internet erişim paketi de
pazarlamaktadır.

Mobil telefonlar üzerinden yapılan WAP bankacılığı da 9
banka tarafından uygulanmaktadır. Türkiye’deki mobil telefon
kullanımı yaygın olmasına rağmen WAP kullanımı henüz çok yaygın
değildir.

Türkiye’de alternatif dağıtım kanallarından biri de Televizyon
Bankacılığıdır. Pazar araştırmalarına göre Türkiye’de 2003 yılı
sonuna kadar dijital abone sayısının 6,5 milyon düzeyinde olması
beklenmektedir. Dijital televizyon kanalıyla yapılan televizyon
bankacılığı uygulamasına ilk başlayanlar Digitürk üzerinden Yapı
Kredi Bankası ve Pamukbank olmuştur.

Kart hizmetlerine baktığımız zaman ise 23 bankanın kredi kartı
hizmeti vermesine rağmen bunların sadece ikisinin piyasaya akıllı kart
sürdüğünü görmekteyiz. Bu noktada, bankaların gelişen e-ticarete
yönelik çıkardığı kartların da çeşitlenerek arttığını söylemek
gerekmektedir. Genellikle e-card olarak adlandırılan bu kartların
limitleri alışveriş öncesi belirlenip sonra sıfırlanabilmesi gibi
internette olabilecek muhtemel sorunlara karşı çeşitli güvenlik
yöntemleri içeren kartlardır.

Yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı bu dağıtım kanallarında
verilen hizmetler genellikle şunlardır: Hesap bakiye ve hareketlerini
inceleme, para transferi (EFT, virman), kredi kartı bilgileri ve
ödemeleri, çeşitli fatura ödeme, günlük finans bilgileri, hisse senedi,
tahvil, yatırım fonu gibi yatırım araçlarının alım-satımı.
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2. TEKNOLOJİK YENİLİKLERE DAYALI BANKACILIK
HİZMETLERİNİ KULLANIM ÖZELLİKLERİNE GÖRE
TÜKETİCİ TİPLERİNİN BELİRLENMESİ –PİLOT BİR
ÇALIŞMA

Teknolojideki gelişmeler ve artan işçi maliyetleri hizmet
firmalarını, tüketicilere teknolojiye dayalı seçenekleri sunma
konusunda teşvik etmektedirler. Henüz, tüketicilerin bu çeşit
seçenekleri nasıl değerlendirdiklerine ilişkin çok az şey bilinmektedir.
Tüketicilerin geliştirilen teknolojik yeniliklere bakışı temelde iki
faktörün etkisi altındadır: Tüketicilerin sunulan seçeneklerden ne
bekleyecekleri ve tüketicilerin genel teknolojiye bakışlarının ne yönde
gerçekleştiği... Yapılan araştırmalar, tüketicilerin teknolojiyle rahatlık,
uygunluk ve etkinliğin arttığını algılamaları durumunda adaptasyona
daha gönüllü olduklarını ifade etmektedir. Teknolojiye dayalı
seçeneklerle ilgili olarak, tüketicilerin hizmet kalitesi üzerindeki
değerlendirmelerini araştıran sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır
(Dabholkar, 1995).

Tüketicilerin teknolojilere adaptasyonu endüstriyel alıcılardan
farklılık göstermektedir. Tüketicilerin yeniliğe bakış derecesini
(innovativeness) temelde kişisel karakteristikler belirlemektedir.
Tüketicilerin yeniliğe bakışındaki ikinci önemli nokta ise bireysel
ihtiyaçları tatmin etme arzusu tarafından güdülenmeleridir (Frambach
ve diğ.; 1998).

Tüketicilerin yeniliğe tepkileri konusundaki ilk araştırmalar
tüketicilerin yeniliklere neden adapte olduklarını veya neden
reddettiklerini açıklamaya yöneliktir. Bu noktada teknolojik yenilik
kullanımının tüketiciler arasında nasıl ve niçin çeşitlendiğinin
anlaşılmasına odaklanılmamıştır (Barczak ve diğ.; 1997).
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3. ARAŞTIRMANIN AMACI

Bankaların hizmet sunumu için teknolojik alternatiflere
başvurmaları belli bir maliyet yüklenmelerini gerektirmektedir. Söz
konusu bu alternatif dağıtım kanalları ile beraber geleneksel dağıtım
kanallarının da kullanılması nedeniyle, bankalar üzerinde maliyet
yükü artmaktadır. Bu sebeple; müşterilerin kullanım özellikleri
hakkında daha fazla bilgi edinilebilmesi yapılan yatırımların amacına
ulaşılabilmesine katkıda bulunacaktır. Bu sebeple tüketicileri anlamak
ve daha yakından tanıyabilmek maksadıyla yapılacak çalışmaların
katkısı fazla olacaktır.

Bu çalışmada; hizmet sektörünün önemli bir kolu olan
bankacılık alanında teknolojik yenilik uygulamalarına tüketicilerin
bakışı ve kullanım eğilimlerini belirlemek amacıyla Bandırma
ilçesiyle sınırlı bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.

Tüketicileri teknolojik yeniliklere dayalı bankacılık hizmetlerini
kullanım özelliklerine göre sınıflandırabilir miyiz? Eğer böyle bir
sınıflama yapılabilirse ,bu sınıfların ayırdedici özellikleri nelerdir ve
ortaya çıkan gruplar arasında demografik ve sosyo-ekonomik
değişkenler açısından belirgin farklar mevcut mudur? sorularına pilot
çalışma kapsamında  cevap aranmaktadır.

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bankaların teknoloji temelli hizmetlerini kullanan tüketicilere

yönelik anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ankette; tercih edilen
banka ile ilgili özelliklere yönelik sorular, demografik bilgilerle ilgili
sorular ve tüketici profillerini belirlemeye yardımcı olacak ifadelerden
oluşan sorular yer almıştır. Tüketici profillerini belirlemeye yardımcı
olacak ifadeler, beşli Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Kullanılan
anket formunda ATM, telefon bankacılığı, internet bankacılığı, wap
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(Wireless Application Protocol) bankacılığı, televizyon bankacılığı
sektörde kullanılan teknolojik yenilikler olarak alınmıştır.

Bu çalışmada pilot bölge olarak Bandırma İlçesi tespit
edilmiştir. Ancak Türkiye’de yaşayan ve bankacılık hizmetlerinden
yararlanan tüm tüketiciler üzerine yapılacak bir çalışmanın genelleme
imkanı vereceği bilinmesine rağmen; zaman ve ulaşım kısıtları
nedeniyle çalışma Bandırma ilçe merkezi ile sınırlı tutulmuştur. İlçe
olmasına karşın gerek nüfus büyüklüğü, gerekse sosyo-ekonomik
yapısına ait özellikleri nedeni ile çalışmanın anlamlı olacağı kanaatine
varılmıştır.

 Teorik olarak basit tesadüfi örnekleme hedef populasyonu en
iyi temsil edebilecek örnekleme tekniği olmasına rağmen, basit
tesadüfi örnekleme çeşitli nedenlerden dolayı istenen şekilde
uygulanamamıştır. En genel haliyle örnekleme tekniği olarak kolaylık
örneklemesi tekniği kullanılmıştır. Ancak, örnekleme işleminde seçim
önyargısını en aza indirmek ve mümkün olan en iyi temsili örneği elde
etmek için üç ayrı şekilde örnekleme yapılmıştır. Bunlardan birinci
grup olarak Bandırma’da bulunan bazı resmi dairelere (Adliye, SSK
Hastanesi, Üniversite, bazı kamu kuruluşları), ikinci grup olarak
Bandırma esnafına, üçüncü grup olarak belirli alışveriş merkezlerinde
çalışanlara ve müşterilere anket yüz yüze görüşme ile
doldurtulmuştur. Yukarıda sayılan üç farklı örnekleme neticesinde
elde edilen örnek kitlenin populasyonu iyi bir şekilde temsil ettiği
kanaatine varılmıştır. Anket uygulaması Şubat-Mart 2003 döneminde
yapılmıştır. 300 adet anket bastırılmış bunlardan 260 tanesi anket
uygulayıcılardan geri gelmiş ve 250 tanesi analize uygun
bulunmuştur. Anketlerin analizi SPSS (Version 11) paket programı
kullanılarak yapılmıştır.

ANALİZ SONUÇLARI ve DEĞERLENDİRME
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki
tablodaki gibidir.
Tablo 1-  Katılımcıların Demografik Özellikleri

Özellik Sıklık Yüzde
Cinsiyet                       Bay 162 64,8
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                            Bayan 88 35,2
Medeni durum            Evli
                                     Bekar

134
116

53,6
46,4

Yaş                              16-25
                           26-35
                           36-45
                           46-55

                                     56 ve üzeri

86
96
42
19
7

34,4
38,4
16,8
7,6
2,8

Eğitim durumu           ilkokul
                                     ortaokul

                        lise
                                  üniversite

master ve doktora

19
13
80

112
26

7,6
5,2

32,0
44,8
10,4

Meslek                       memur
                        esnaf

                          emekli
                     işçi

                           öğrenci
                           serbest

                       diğer

76
18
9

71
35
36
5

30,4
7,2
3,6

28,4
14,0
14,4
2,0

Gelir    200 milyonun altında
201-400
401-600
601-800

  801 milyon ve üzeri

7
42
29
57

115

2,8
16,8
11,6
22,8
46,0

FAKTÖR ANALİZİ VE TÜKETİCİ PROFİLLERİ
Faktör analizi sonucu ölçeğin geçerliliği için uygulanan

Cronbach’s Alpha testi sonucunda 0,774 değerine ulaşılmıştır.
Varimax dönüşümlü faktör analizi sonuçları aşağıdaki tablodaki
gibidir. Özdeğeri 1’den büyük ve faktör yükü 0.50 üzeri kriterler
faktör boyutlarını yorumlamada kullanılmıştır.
Tablo 2-  Faktör analizi sonuçları Rotated Component Matrix             a

Component
1 2 3 4 5

Genel olarak teknolojik yeniliklerle aram iyi
değildir ,725
Teknolojik yenilikler hız sağlıyor ancak ben
yavaş bir kullanıcı olduğum için bana cazip
gelmiyor ,705
İşlemlerimi banka personeli ile yüzyüze
yapmayı tercih ettiğimden teknolojik
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yenilikleri çok fazla kullanmıyorum ,655
Bence teknolojinin fazla kullanımı işsizliği
arttırıcı bir faktördür ,592
Bankamda teknolojik yeniliklerin kullanımı
çok iyi ancak ben genelde olumsuzluklarla
karşılaşıyorum ,588
Bankamın teknolojik yeniliklerin gerisinde
kalması beni mutsiz eder ,820
Bence bankamın teknolojik yeniliklere önem
vermesi beklentilerimi karşılamada daha istekli
olduğu anlamını verir ,781
Teknolojik yenilikleri kullanarak işlemlerimi
yaptığımdan daha az çaba harcıyorum ,581
Teknolojik yenilikler güvenlidir ,853
Teknolojik yeniliği kullanırken yapmak
istediğim işlemleri kendim yaptığım için her
şeyin kontrolümde olduğunu düşünüyorum ,507
Teknolojik yenilikler hız sağlamaktadır ,791
Teknolojik yeniliklerin kullanımı kolaydır ,638
Teknolojik yenilikler eğlencelidir ,695
Uygulamaya geçen teknolojik yenilikler
konusunda haberdar olamıyorum ,538
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

CLUSTER ANALİZİ
Faktör analizi sonucunda elde edilen beş faktör boyutu

içerisinde hangi bireylerin bulunduğunu belirlemek amacı ile
cluster analizi uygulanmıştır. Cluster analizini kullanmamızın
temel nedeni; her bir gruba ait deneklerin/tüketicilerin
demografik, sosyal ve ilgili diğer değişkenlere ait profillerinin
çıkartılmasıdır.

Tablo 3- Cluster analizi sonuçları
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Number of Cases in each Cluster

60,000
50,000
48,000
45,000
37,000

1
2
3
4
5

Cluster

Tablo 4- Faktör analizi sonuçlarına göre tanımlanan beş faktör
grubu ve cluster analizi ile tespit edilen özellikleri

GRUPLAR ÖZELLİKLERİ
Teknolojik Yenilikleri
Benimsemeyenler

Teknolojik yeniliklerle araları iyi değildir.
İnsani ilişkilere önem verirler, bu nedenle
bankacılık işlemlerinde bu yolu izlerler.
Teknolojik yenilikleri kullanırken hata
yapacaklarını yada olumsuzluklarla
karşılaşacaklarını düşünürler.

Teknoloji Delileri Teknolojik yenilikler yoluyla işlerini
kolaylaştırırlar. Son yenilikleri bankalarında
görememeleri onları mutsuz eder.

Teknolojik Yenilikleri
Güvenli Bulanlar

İşlemlerini kendi kendilerine yapmayı severler
herşeyin kontrollerinde olmasını isterler. Bu
nedenle işlemlerini banka personeli aracılığı ile
yapmaktansa kendileri yapmayı yeğlerler ve bu
yolu güvenli bulurlar.

Teknolojiyi Zaman Kazanma
Aracı Olarak Kullananlar

Zamanları azdır, teknolojik yenilikleri zaman
tasarrufu aracı olarak kullanırlar ve teknoloji
kullanımını kolay bulurlar.

Teknolojik Yenilikleri Benimseyen
Ancak Takip Edemeyenler

Teknolojik yenilikleri benimserler ancak yeni
gelişmeleri takip edemezler.

FREKANS DAĞILIMLARI
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Aşağıda yer alan tablolarda bazı sorulara ait frekans
dağılımları verilmiştir. Frekans sonuçlarına göre yoğunlukla tercih
edilen bankalar Yapı ve Kredi Bankası (%26,8) ve İş Bankası’dır
(16,8) (Tablo 5). Bu soru için cevap vericilerin birden fazla seçeneği
işaretleyebilmeleri sağlanmıştır.

Tablo 5- Bankanızın adı nedir?

67 26,8
42 16,8
17 6,8
16 6,4
28 11,2
10 4,0
33 13,2
18 7,2
14 5,6

245 98,0
5 2,0

250 100,0

yapi kredi
isbankasi
ziraat bankasi
HSBC
Garanti
Pamukbank
Vakifbank
Akbank
Halkbank
Total
SystemMissing

Total

sıklık yüzde

Tablo 6’da tüketicilerin banka tercihlerinde teknolojik
yeniliklerin önemli bir faktör olup olmaması konusundaki
cevaplarına ait frekans dağılımları görülmektedir. Cevap
vericiler, bankalarının teknolojik yeniliklere önem vermesinin
tercihleri için önemli bir faktör olarak değerlendirdiklerini
belirtmişlerdir (%30,8). Ayrıca cevap vericilerin bankalarının
teknolojik yenilikleri kullanma konusundaki becerilerini
beklentilerine karşılayacak düzeyde bulmaktadırlar (33,2)
(Tablo 7). Teknolojik yeniliklere önem veren bankalar müşteri
ihtiyaçlarını karşılamada daha istekli olarak
değerlendirilmektedir (41,6) (Tablo 8) Cevap vericiler
bankaların sundukları alternatif dağıtım kanallarından yoğun
olarak ATM’leri tercih etmektedirler (%84,3) Yüzde oranın
yüksek olmasında; cevap vericilere birden fazla seçeneği
işaretleyebilme seçeneğinin tanınmış olması da etkili olmuştur
(Tablo 9). Müşteriler, bankaların teknolojik yenilikler
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konusundaki uygulamalarından reklamlar aracılığıyla haber
almaktadırlar(Tablo10)

Tablo6- Bankanizin teknolojik yenilikleri etkili
kullanması tercihiniz için neden mi?

22 8,8
54 21,6
36 14,4
77 30,8
61 24,4

250 100,0

Hic onemli degil
Kismen onemli
orta derecede onemli
oldukca onemli
son derece onemli
Total

Valid
sıklık yüzde

 Tablo7- Genel olarak bankanizin teknolojik yenilikleri
uygulama yetenegini beklentilerinizle karsılastırdıgınızda nasıl

buluyorsunuz

5 2,0

33 13,2

83 33,2
83 33,2

42 16,8

246 98,4
4 1,6

250 100,0

bekledigimden cok daha
kotu
bekledigimden biraz
daha kotu
tam bekledigim gibi
bekledigimden kısmen iyi
bekledigimden cok daha
iyi
Total

Valid

SystemMissing
Total

sıklık yüzde
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Tablo8-Bence bankamin teknolojik yeniliklere onem vermesi
beklentilerimi karsılamada daha istekli oldugu anlamını verir

6 2,4
6 2,4

27 10,8
104 41,6
98 39,2

241 96,4
9 3,6

250 100,0

hiç katilmiyorum
katilmiyorum
kararsizim
katiliyorum
kesinlikle katiliyorum
Total

Valid

SystemMissing
Total

sıklık yüzde

Tablo9- Bankacılık işlemlerinizi yaparken aşağıdaki yollardan hangisini
tercih ediyorsunuz?

Sıklık Yüzde
Bankodan yüzyüze görüşme 163 65,2
Müşteri temsilcisi 143 57,2
ATM 210 84,3
Internet Bankacılığı 77 28
Telefon Bankacılığı 55 22
Wap Bankacılığı 7 2,8
Televizyon Bankacılığı 7 2,8

Tablo10- Bankacılıkta teknolojik yenilikler konusundaki gelişmelerden
nasıl haberdar oluyorsunuz?

Sıklık Yüzde
Reklamlar aracılığıyla 187 74,8
Eş-dost vasıtasıyla 72 28,8
Müşteri temsilcisi 79 31,6
Bizzat gidip sorarak 26 10,4
İşyerimden 35 11
Hesap özetleri ile gelen tanıtım
broşürlerinden

118 47,2
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SONUÇ
Günümüz rekabet ortamında teknolojinin önemi tartışılmazdır.

Tüketicilerin bankacılık sektöründe teknolojiye dayalı alternatif
dağıtım kanallarını kullanımlarının giderek arttığı bilinmektedir.
İşletmelerin teknolojik yenilikleri geliştirebilmeleri için müşterilerin
onları nasıl değerlendirdiğini anlamaları gerekmektedir. Bu
araştırmada müşteriler bankacılıkta teknolojik yenilikleri kullanım
özelliklerine göre sınıflanmıştır.

Bankaların hizmet sunumu için teknolojik alternatiflere
başvurmaları belli bir maliyet yüklenmelerini gerektirmektedir. Söz
konusu bu alternatif dağıtım kanalları ile beraber geleneksel dağıtım
kanallarının da kullanılması nedeniyle, bankalar üzerinde maliyet
yükü artmaktadır. Bu sebeple; müşterilerin kullanım özellikleri
hakkında daha fazla bilgi edinilebilmesi yapılan yatırımların amacına
ulaşılabilmesine katkıda bulunacaktır. Bu sebeple tüketicileri anlamak
ve daha yakından tanıyabilmek maksadıyla yapılacak çalışmaların
katkısı fazla olacaktır.
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BANKA HİZMETLERİNDE GÜVEN VE OLUŞUMUNA ETKİ
EDEN DEĞİŞKENLER ÜZERİNE ERZURUM’DA BİR

ARAŞTIRMA

Sevtap ÖZER(*)

Aysel ERCİŞ(**)

Özet
Gelişen ekonomik ortam, halkın değişen ve artan ihtiyaçları

bankaları yeni hizmetler yaratmaya, var olanları iyileştirmeye,
şubelerini düzenlemeye, personelin bilgi ve becerilerini artırmaya
zorlamıştır. Bankacılıkta müşteri ilişkilerinde bireysellik ve yakınlığın
ön plana çıkması, pazarlamanın davranışsal boyutunun önem
kazanmasına neden olmuştur. Tüketicileri banka ve hizmetlerine
bağımlı hale getirmede en önemli sosyo-psikolojik değişkenlerden bir
tanesi güvendir. Taşıdığı önemden dolayı araştırmamızda, tüketicilerin
banka ve hizmetlerine güvenmelerinde etkili olan unsurlar
incelenmiştir. Çalışmamız Erzurum Merkez ilçede yaşayan banka
hizmeti tüketicilerine uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda
cevaplayıcıların güven konusunda bankaların özelliklerinden çok
hizmetlerine önem verdikleri, hizmetlerde kişiselliğin, farklılığın ve
özelliğin güven yaratmada önemli olduğu tespit edilmiştir.

Abstract
Improving economic environment,  changing and increasing

needs of the people has forced banks to create new services, to
improve existing ones, to redesign branches and to  increase
knowledge and skills of the employees. The  fact that in customer
relations of banking sector individualism and closeness have come
into the front has led to an increasing importance attached to the
behavioural dimension of marketing. Trust is one of the most
important socio-psychological factors which can make customers
dependent on the bank and its services. Because of its importance, in
our study elements which affect customers’ trust on banks and their
services. Study was applied on bank customers living in city center of
Erzurum. Results proved that customers give more importance to

                                                          
(*) Dr.
(**) Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
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services than features, and that in creating trust, individualism,
difference and speciality are very important.

GİRİŞ
Bankalar kişi ve kuruluşların değerli varlıklarını bünyelerinde

toplama, muhafaza etme ve kârlı alanlara yöneltme gibi mali
konularda hizmet veren kuruluşlardır. Sermaye, para ve kredi
konularına giren her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya
kamusal kişilerin bu alandaki her türlü gereksinimini karşılayan
ekonomik birimlerdir (Eyüpgiller, 97, s.2).Gelişen ekonomik ortam ve
halkın değişen ve artan ihtiyaçları bankaları hizmetlerini geliştirip,
iyileştirmeye zorlamıştır. Bankacılıkta uygulama alanı bulan
pazarlama teknikleri ile bankacılığın sadece para satış hizmeti
olmadığı, çok yönlü hizmetler paketinden meydana geldiği
anlaşılmıştır. Böylece bankalar müşteriye çeşitli hizmet ve tatmin
sağlayan finansal kurumlar olarak ortaya çıkmıştır (Çınar, Erciş, 92,
s.2).

 Bankacılık hizmetlerinin sunulmaya başladığı ilk dönemlerden
beri değişmeyen şey, bankaların tutundurma faaliyetlerinde ve hizmet
sunumlarında güven imajı yaratmaya ve korumaya çalışmalarıdır.
Çünkü yüksek güven banka seçiminde ve ilişkilerin sürdürülmesinde
çok önemli etkiye sahiptir (Seal,98,102) Özellikle  son dönemlerde
finans sektöründe görülen banka ve finans kurumlarının iflası ve
kapatılması olayları bu kurumlara güven konusunu daha önemli hale
getirmiştir. Bu nedenle çalışmamızda tüketicilerin bankalara ve
sundukları hizmetlere güven duymalarında etkili olan unsurların tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Bankaların müşterilerinde güven yaratma
konusundaki faaliyetlerine önerilerde bulunulması hedeflenmiştir.

Çalışma iki kısımdan oluşmuştur. Birinci bölümde güven
konusunda teorik bilgiler verilmiş, ikinci bölümde Erzurum merkez
ilçede yaşayan tüketicilerin bankalarına ve aldıkları hizmetlere
güvenmelerinde etkili olan unsurların tespitini amaçlayan araştırmanın
analizleri ve yorumu yer almıştır.

I. Teorik Çerçeve
Güven konusunda özellikle kişiler arası ilişkiler, sosyal

değişim ve organizasyon teorisinde oldukça geniş literatür
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bulunmaktadır. Bu teorilerde güven genel olarak  “karşı tarafa  inanma
isteği” (Young, Wilkinson, 89, s.110; O’Malley, Harris, 1999 ,s.879)
ya da  “karşı tarafın dürüst, itimat edilir olmasına ve sözlerine bağlı
kalacağına olan inanç”olarak tanımlanmıştır (Kumar, Steenkomp, 99,
s.224).

 Güven, taraflar birbirlerinin iyiliğini istediğinde ortaya
çıkmaktadır. Yani tarafların itimat edilir olduklarına inanmaları
gerekmektedir Yapılan çalışmalarda güvenin ilişkilerde farklı biçim
ve düzeylerde kendini gösterdiği görülmüştür. Araştırmalar kişiler
arası güven ile kişi-organizasyon arası  güvenin oluşumunda farklılık
olduğunu göstermiştir. Özellikle kişi-firma arası ilişkilerde teknik
özellikler politikalar, stratejiler belirleyici olmaktadır (Blois, 99, b,
s.198).

Literatürde güven farklı şekillerde sınıflandırmıştır. Ali ve
Birley çalışmalarında güveni  anlaşmalar veya kanunlar gibi yazılı,
resmi yapılar sonucu gelişen güven ve kişisel etkileşimler sonucu
ortaya çıkan güven şeklinde ayırmışlardır  (98, s.751). Başka bir
araştırmacı ise, kişisel, davranışsal ve kurumsal anlaşmalara dayanan
güven biçiminde gruplamıştır. Kişisel güven, bireysel etkileşimler
sonucu ortaya çıkan güvendir. Karşı tarafın iyi niyetli olduğuna
inanmaktır. Davranışlara dayanan güven, davranışlara yansıyan yani
eyleme dönüştürülen güvendir. Kurumsal anlaşmalara dayalı güven
ise, anlaşmalar, yasalar gibi güçlü yaptırımlardan doğan ve
desteklenen  güvendir (Seal, 98, s.102-103).

Başka bir çalışmada ise, beş tip güven gelişiminden
bahsedilmiştir. Bunlar: kör güven, hesaplamacı güven, doğrulamacı
güven, kazanılan güven ve karşılıklı güvendir. Kör güven bilgi
eksikliğine veya duygusal temellere dayanır. Hesaplamacı güvende
ilişkiden elde edilen fayda ve maliyetler dikkate alınır. Doğrulamacı
güven karşı tarafın vaatlerini yerine getirmesi ile ortaya çıkar.
Kazanılan güven geçmiş deneyimler ile gelişen ve  artan güvendir.
Karşılıklı güven ise, her iki tarafın birbiri hakkında olumlu kanaatlere
sahip olması sonucu gelişen güvendir (Crotts, Turner, 99, s.117).

Kişi-firma arasındaki güven gelişiminde, bireysel etkileşimler
sonucu ortaya çıkan kişisel, duygusal unsurların yanında şunların da
etkili olduğu ifade edilmiştir: Tarafların ilişkilerinden elde edecekleri
faydanın maliyetinden çok olması, firmanın yeterli bilgi ve deneyim
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sahibi olması, firma ile olumlu sonuçlanan tecrübeler yaşanması,
firma hakkında kanaat sahibi olmak için belli  sürenin geçmiş olması
ve her iki tarafın da eşit şartlarda olması yani bir tarafın diğeri
üzerinde baskı ve güç uygulamamasıdır (Crotts, Turner, 99, s.117;
Bott, 00, s.30). Çağdaş pazarlama anlayışları arasında hızla gelişen ve
gerek uygulama gerekse akademik alanda yer edinen ilişkisel
pazarlama uygulamaları güven konusunun önem kazanmasında etkili
olmuştur. İlişkisel pazarlama anlayışı güven gibi çeşitli davranışsal
unsurların, alışveriş ilişkilerinin sürekliliğini sağlamada önemli etkiye
sahip olduğuna dikkat çekmiştir (Morgon, Hunt, 94, s.24).

İlişkisel pazarlama literatüründe  güven, alışveriş ilişkilerinin
anahtar değişkeni olarak ifade edilmiştir (White, 00, s.9). Alışveriş
ilişkisinde güven olduğu zaman alıcı ve satıcı arasında yoğun ve
anlamlı bilgi paylaşımı, ilişkiyi sürdürme isteği ve işbirliğinin arttığı
görülmüştür (Wilson, 93, s.57).

Banka gibi alıcı-satıcı arasında etkileşimin yoğun ve hizmetin
risk unsuru içerdiği kuruluşlarda, alışveriş ilişkilerinin güven temeli
üzerine kurulduğu ifade edilmiştir (Berry, 95, s.245). Çünkü hizmetler
yapıları gereği alıcı üzerinde güvensizlik ve risk algısı yaratırlar.
Hizmetin alıcı için önemi arttıkça ve hizmet alım süreci karmaşık bir
hal aldıkça müşteri satıcının itimat edilir olmasını istemektedir
(Conway, Willcocks, 00, s.75). Dolayısıyla bankaların güven
yaratacak ve sürdürecek politika ve stratejilere her zaman ihtiyacı
olacaktır.

II. Banka Hizmetlerinde Güven ve Oluşumuna Etki Eden
Değişkenler Üzerine Erzurum’da Bir Araştırma

1.Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacını tüketicilerin bankalarına ve aldıkları

hizmetlere güvenmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi
oluşturmuştur. Önceki kısımda ifade edildiği gibi banka hizmetlerinde
güven, üzerinde en çok durulan kavramlardan birisidir. Bankalar
müşterilerinin zihninde güvenilir banka imajı yaratmak için büyük
gayret gösterirler. Çalışmada bankaların müşterilerinde güven
yaratmak ve hizmet alımlarını artırmak için üzerinde durmaları
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gereken konuların tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bankaların bunları
uygulamalarına yansıtmaları için önerilerde bulunulması
amaçlanmıştır. Ayrıca kişi-firma arası ilişkiler söz konusu olduğunda
güven daha karmaşık bir konu halini almaktadır. Kişiler bankanın bir
özelliğine güvenirken başka bir özelliğine güven duymayabilirler.
Yani müşteriler için bankanın tüm özellikleri veya hizmetleri güven
duymak için aynı düzeyde öneme sahip olmayabilir. Bu nedenle
müşterilerin bankalarına güven duymalarında önemli olan faktörlerin
tespit edilmesi de amaçlanmıştır. Böylece bankaların müşterilerini
ikna çabalarında kaynak ve faaliyetlerini en rasyonel kanallara
yönlendirmelerine ve konu hakkında yapılacak çalışmalara yardımcı
olacak fikir ve öneriler geliştirilmesi de amaçlanmıştır.

2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları
Araştırmanın kapsamını Erzurum merkez ilçede yaşayan,

banka hizmetlerinden faydalanan 18 yaş ve üstü kişiler oluşturmuştur.
Banka hizmetlerinden yararlanmayanlar araştırma kapsamı dışında
kalmıştır. Ayrıca bankanın bir çok hizmetinden yararlanan yani daha
sıkı ilişki içerisinde olan müşterilerde güven duygusunun daha
gelişmiş olacağı düşünülerek 3 ve daha fazla hesabı olanlar dikkate
alınıp diğerleri elenmiştir. Bu nedenle araştırmanın sonucu bankaların
tüm müşterilerine genellenemez.

3. Araştırmanın Metodolojisi

3.1. Örnekleme Süreci
Tüketicilerin bankalarına ve sundukları hizmetlere

güvenmelerinde etkili olan unsurları ve tüketicilerin bu konudaki
tutumlarını ölçmeye yönelik bu çalışmanın ana kütlesini Erzurum
Merkez ilçede yaşayan, banka hizmetlerinden yararlanan tüketiciler
oluşturmuştur. Kolayda anket yöntemi uygulanmıştır. Ankete
başlarken bir eleme sorusu ile tüketicinin banka hizmetlerinden
yararlanıp yararlanmadıkları sorulmuş, olumlu cevap alınanlara anket
uygulanmıştır. 3-16 Şubat tarihleri arasında yapılan 630 anketten
eksik ve hatalı doldurulan anketlerin elenmesi ile 604 anket
değerlenmeye alınmıştır.
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3.2.Ön Çalışma
Araştırma için kesin anket formu hazırlanıp veri toplanmasına

geçilmeden önce araştırma örneğini temsil edecek şekilde seçilen 20
kişi ile ön anket yapılmıştır. Bu kişilerin bankalarına ve aldıkları
hizmetlere güvenmelerinde önemli buldukları konular belirlenip,
anket formundaki soruların anlaşılırlığı test edilerek forma son şekli
verilmiştir.

3.3.Veri Toplama Yöntem ve Aracı
Araştırmada veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır.

Anketler Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü öğrencileri
tarafından yapılmıştır. Öğrencilere gerekli eğitim verildikten sonra
Erzurum merkez ilçede yüzyüze mülakat şeklinde uygulanmıştır.

Anket formunda 15 soru yer almıştır. Bunlardan 6 tanesi
cevaplayıcıların demografik özelliklerini, 7’si yararlandıkları banka
hizmetleri ve satın alma davranışlarını, 1’i bankalarına ve hizmetlerine
güvenmelerine yönelik tutumlarını ve 1 soru da bankalarına
duydukları güveni belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Veriler SPSS
10.0 istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin
analizinde ortalamalar, frekans dağılımları, Z testi, Faktör analizi ve
Kendall korelasyon analizinden yararlanılmıştır.

3.4.Araştırma Modeli

Satın alma davranışı
•Yararlanılan hizmetler
•Banka ile çalışma süresi
•Banka ile iletişim
•İletişim sıklığı

Demografik özellikler

•Banka özellikleri
ve hizmetleri 
değişkenleri

Güven
Satın alma davranışı
•Yararlanılan hizmetler
•Banka ile çalışma süresi
•Banka ile iletişim
•İletişim sıklığı

Demografik özellikler

•Banka Özellik ve 
Hizmet değişkenleri 

Güven
Satın alma davranışı
•Yararlanılan hizmetler
•Banka ile çalışma süresi
•Banka ile iletişim
•İletişim sıklığı

Demografik özellikler

•Banka özellikleri
ve hizmetleri 
değişkenleri

Güven
Satın alma davranışı
•Yararlanılan hizmetler
•Banka ile çalışma süresi
•Banka ile iletişim
•İletişim sıklığı

Demografik özellikler

•Banka Özellik ve 
Hizmet değişkenleri 

Güven

Şekil 1: Araştırma Modeli
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Araştırma modeline göre, bankanın özellikleri ve sunduğu
hizmetlerden oluşan değişkenler ile satın alma davranışları,
tüketicilerin bankalarına ve aldıkları hizmetlere güvenmelerinde
etkilidir.

4.Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacı doğrultusunda hipotezleri şu şekilde

belirlenmiştir:
H1: Banka özellikleri ve hizmetleri değişkenleri ile bankaya

duyulan güven arasında anlamlı ilişki vardır.
H2: Tüketicilerin satın alma davranışları ile bankalarına

güvenmeleri arasında anlamlı ilişki vardır.

5.Verilerin Analizi
5.1. Araştırma Örneğinin Demografik Özellikleri
Tablo 1’de örneği oluşturan cevaplayıcıların demografik

özellikleri gösterilmiştir.

Tablo 1: Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri
Demografik
değişkenler

Frekans
f

Yüzde
%

Demografik
değişkenler

Frekans
f

Yüzde
%

Yaş
19-29 185 30

Meslek
Memur 197 32

30-39 192 32 S.Meslek 174 29
40-49 150 25 Tüccar/Sanayici 97 16
50-59 66 11 Özel Sektör 102 17
60 + 11 2 İşci 29 5
Eğitim Durumu Ev Hanımı 5 1
İlköğretim 40 7 Gelir Durumu
Ortaöğretim 194 32 500 milyon 82 14
Yükseköğretim 327 54 500milyon-1 milyar 249 41
Yüksek Lisans 43 7 1-1.5 milyar 59 10
Medeni Durum 1.5-2 milyar 60 10
Evli 426 70 2-2.5 milyar 27 4
Bekar 178 30 2.5-3 milyar 36 6
Cinsiyet 3 milyar+ 91 15
Kadın 97 16
Erkek 507 84 Toplam 604 100
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Tablo 1’de görüldüğü gibi cevaplayıcıların %30’u 19-29,
%32’si 30-39, %25’i 40-49, %11’i 50-59 ve %2’si 60 ve üstü yaş
grubundadır. Deneklerin %7’si ilköğretim, %32’si orta öğretim,
%54’ü yüksek öğretim ve %7’si lisans üstü eğitim almış ve halen
almaktadır.  Cevaplayıcıların %70’i evli %30’u bekardır. Ankete
katılanların % 16’sını kadınlar, %84’ünü erkekler oluşturmaktadır.
Meslek gruplarına bakıldığında ise %32’si memur, %29’u serbest
meslek çalışanı, %16’sı tüccar ve sanayici, %17’si özel sektör
çalışanı, %5’i işçi ve %1’i ev hanımlarından oluşmaktadır.
Cevaplayıcıların %14’ü 500 milyona kadar, %41’i 500milyon -1
milyar arası, %10’u 1-1.5 milyar arası, %10’u 1.5-2 milyar, %4’ü 2-
2.5 milyar, %6’sı 2.5-3 milyar ve %15’i 3 milyar ve üzeri gelire
sahiptir.

2. Banka Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Hakkında
Bilgiler

Cevaplayıcıların kullandıkları banka hesapları, bankalarıyla ne
kadar süreden beri çalıştıkları, hangi sıklıkla ve nasıl iletişim
kurdukları sorulmuştur. Elde edilen cevaplar aşağıda gösterilmiştir:

Tablo 2: Yararlanılan Banka Hizmetleri
Banka hesapları Frekans

f
Yüzde

%
Banka hesapları Frekans

f
Yüzde

%
Vadesiz TL.
Mevduat Hs.

550 91 Bireysel Kredi 124 21

Vadeli TL.
Mevduat Hs.

96 16 Ek Hesap 65 11

Kredi Kartları 540 89 EFT 138 23
Ticari Hesap
(Çek-Senet)

193 32 Otomatik Ödeme
Talimatı

261 43

Ticari Kredi 86 14 Repo 61 10
Kiralık Kasa 31 5 İnternet Bankacılığı 61 10
Vergi Ödemeleri 171 28 Yurtiçi Havale 351 58
Hisse Senedi
Alım-Satım

54 9 Yurtdışı Havale 65 11

Vadesiz Döviz 125 21 Sigorta 124 21
Vadeli Döviz 55 9 Yatırım 77 13
Hazine Bonosu 50 8
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Tablo 2’de görüldüğü gibi en çok yararlanılan banka hesap ve
hizmetleri, vadesiz TL. mevduat hesabı, kredi kartları, yurtiçi havale
hesabı ve otomatik ödeme talimatıdır.

Cevaplayıcıların kullandıkları hesap sayıları Tablo 3’de
gösterilmiştir.

Tablo 3: Kullanılan Hesap Sayısı
Hesap sayısı Frekans

f
Yüzde

%
3 hesabı olanlar 173 29
4-6 hesabı olanlar 268 44
7-10 hesabı olanlar 132 22
11 + 31 5
Toplam 604 100

Tablo 3’de görüldüğü gibi cevaplayıcıların %44’ünün 4-6,
%29’unun 3, %22’sinin 7-10 hesabı ve %5’inin 11 ve üstü sayıda
hesabı vardır.

Cevaplayıcıların bankalarıyla çalışma süreleri Tablo 4’te
gösterilmiştir.

Tablo 4: Bankayla Çalışma Süreleri
Banka ile çalışma süreleri Frekans

f
Yüzde

%
1 yıla kadar 37 6
1-4 yıla kadar 183 30
5-8 yıla kadar 143 24
9-12 yıla kadar 112 18
12-16 yıla kadar 37 6
17 + 92 15
Toplam 604 100

Tablo 4’te görüldüğü gibi cevaplayıcıların %6’sı bankasıyla 1
yıla yakın süredir, %30’u 1-4 yıl arası, %24’ü 5-8 yıl, %18’i 9-12 yıl,
%6’sı 12-16 yıl ve %15’i 17 yıl ve daha fazla süredir çalışmaktadır.

Tablo 5’te cevaplayıcıların bankaları ile iletişim kurma
şekilleri ve sıklıkları gösterilmiştir.
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Tablo 5: Bankayla İletişim Kurma Şekli ve Sıklıkları
İletişim şekli Frekans

f
Yüzde

%
İletişim sıklığı Frekans

f
Yüzde

%
Bankaya giderek 482 81 Haftada 1 kez 193 32
Telefon ile 49 8 Haftada 2 kez 113 19
İnternet vasıtasıyla 34 5 15 günde 1 102 17
Diğer 39 6 Ayda 1 196 33
Toplam 604 100 Toplam 604 100

Tablo 5’te görüldüğü gibi cevaplayıcıların %81’i bizzat
bankaya giderek, %8’i telefon ile %5’i İnternet vasıtasıyla ve %6’sı
sayılan bütün şekillerde bankasıyla iletişim kurmaktadır.
Cevaplayıcıların %32’i bankasıyla haftada birkaç kez, %19’u haftada
bir kez, %17’si 15 günde bir kez, %33’ü ayda bir kez iletişim
kurmaktadır.

3. Cevaplayıcıların Bankalara ve Aldıkları Hizmetlerde
Güvene  Yönelik Tutumları

Cevaplayıcıların bankalarına güvenmelerinde önemli
buldukları değişkenler değerlendirilirken 5’li likert ölçeğinden (5=
Çok önemli, 1 =  Hiç önemli değil) yararlanılmıştır. Elde edilen
sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6: Güvene Yönelik Tutumların Ortalama ve Standart
Sapmaları

Değişkenler Ortalama Std.
Sapma

Bankanın devlet bankası olması 3,8957 1,3085
Bankanın uzun yıllardır faaliyette bulunması 4,2897 0,9036
Bankanın bağlı olduğu kuruluş/kurumların finansal
yapısının güçlü olması

4,5315 0,6795

Bankanın finansal yapısının güçlü olması 4,4752 0,7382
Bankanın reklamlarının güven verici olması 3,1060 1,3341
Bankanın personelinin tanıdık/eş/dost olması 2,5712 1,3494
Bankanın dış pazarlarda da faaliyet göstermesi 3,3874 1,2874
Bankanın dış görünümü 3,0728 1,3263
Bankanın iç görünümü 3,5778 1,2062
Bankanın tefrişi 3,6937 1,0975
Bankanın şubelerinin yaygın oluşu 4,5646 0,7106
ATM’lerin yaygın oluşu 4,5232 0,8152
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Telefon, internet bankacılığı hizmetleri olması 4,1672 0,9287
Personelin müşterisine özel ilgi göstermesi 4,1379 1,0680
Personelin samimi ve içten tavırlar sergilemesi 4,2653 0,8981
Personelin müşterisini tanıması, hakkınızda bilgi sahibi
olması

3,6722 1,2453

Personelin giyimi, dış görünümü 3,8129 1,0634
Personelin finansal problemler hakkında bilgi verici ve
sorun çözücü olması

4,3377 0,8649

Personelin finansal konularda müşterisine danışmanlık
yapması

4,2070 ,9171

İşlemlerde hata yapılmaması 4,6440 0,6236
Personelin müşterisine bekletmeden yardımcı olması 4,5182 0,6449
İşlemler ve işlem masrafları hakkında bilgi verilmesi 4,3361 0,7429
İstenilen görevliye kolayca ulaşmak 4,1904 0,9438
Her zaman aynı personelin müşteriyle ilgilenmesi 2,9470 1,3788
Borsa ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunulması 3,3907 1,2786
Bankanın kredi kartlarının çok yönlü fayda sağlaması
(Puan, hediye kazanma, taksitlendirme, indirim vb)

3,9934 1,1504

Cevaplayıcıların tutum profili ise şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2: Cevaplayıcıların Tutum Profili

Bankalara ve hizmetlerine yönelik ifadelerin ortalamalarının
grup ortalaması olan 3.94’den istatistiki bakımdan farklı olup
olmadığını tespit etmek için Z testi yapılmıştır. %0.05 anlamlılık
düzeyinde 26 ifadeden 23’ü genel ortalamadan istatistiki bakımdan
anlamlı derecede farklı bulunmuştur. Bu ifadelerden  14’ü genel
ortalamanın üstünde, 9’u genel ortalamanın altında yer almıştır. Elde
edilen sonuçlara göre, cevaplayıcıların bankalarına güvenmelerinde;
bankanın uzun yıllardır faaliyette olması, bağlı bulunduğu kurumun
finansal yapısının güçlü olması, şube ve ATM’lerinin yaygın olması,
telefon ve internet bankacılığı hizmetleri sunması, personelin
müşterisine özel ilgi göstermesi, samimi ve içten olması, finansal
problemler hakkında bilgi vermesi, danışmanlık hizmeti sunması,
işlemlerde hata yapılmaması, bekletmeden yardımcı olunması,
işlemler ve masraflar hakkında  müşteriye bilgi verilmesi, istenilen
görevliye kolayca ulaşılmasını  önemli bulunmaktadır.

Bankanın reklamlarının güven verici olması, personelin tanıdık
olması, bankanın dış pazarlarda faaliyet göstermesi, dış ve iç
görünümü, tefrişi, personelin müşterisini tanıması, giyimi, sürekli aynı
personelin aynı müşterilerle ilgilenmesi, borsa ve yatırım danışmanlığı
hizmetlerinin sunulması ise önemli bulunmamaktadır. Bankanın
devlet bankası olması ve kredi kartlarının çok yönlü faydalar
sağlaması konuların ise cevaplayıcılar kararsız tutum sergilemişlerdir.

Ayrıca güven konusunda cevaplayıcıların banka özellik ve
hizmetlerinden hangisini daha önemli buldukları incelenmiş ve
hizmetlerin önemli bulunduğu tespit edilmiştir (Bakınız Tablo 7).

Tablo 7: Banka Özellik ve Hizmetlerinin Ortalama ve Standart
Sapmaları

Değişkenler Ortalama Standart Sapma
Bankanın Özellikleri 3,7217 0,5645
Bankanın Hizmetleri 4,0474 0,4550

4. Banka Özellik ve Hizmet Faktörlerinin Belirlenmesi
Araştırmada cevaplayıcıların banka hizmetleri ve

özelliklerinde güvene yönelik tutumlarını ölçmek amacı ile 26
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değişken belirlenmiştir. Bu değişkenlere alınan cevaplar
doğrultusunda tüketiciler tarafından benzer algılanan değişkenleri bir
başlık altında toplamak amacı ile faktör analizi yapılmıştır.

Tablo 8: Banka Özellik ve Hizmet Faktörleri
Değişkenler Faktör

yükleri
Özdeğer Varyans

yüzdesi
Faktör 1: Bankanın görünümü

Bankanın dış görünümü 0.825
Bankanın iç görünümü 0.858
Bankanın tefrişi 0,779
Personelin giyimi, dış görünümü 0,519

4,610 10,33

Faktör 2: Personelin deneyimi ve ilgisi
Personelin samimi ve içten tavırlar sergilemesi 0,539
İşlemlerde hata yapılmaması 0,607
Personelin müşteriyi bekletmeden yardımcı olması 0,638
İşlemler ve işlem masrafları hakkında bilgi verilmesi 0,644
İstenilen görevliye kolayca ulaşmak 0,534

2,452 9,809

Faktör 3: Personelin samimiyeti
Personelin müşterisini tanıması, hakkında bilgi sahibi
olması

0,698

Her zaman aynı personelin müşteri ile ilgilenmesi 0,629

1,922 8,688

Faktör 4: Bankanın özellikleri
Bankanın uzun yıllardır faaliyette bulunması 0,505

1,878 7,512

Bankanın bağlı bulunduğu kuruluş/kurumların finansal
yapısının güçlü olması

0,789

Bankanın finansal yapısının güçlü olması 0,765
Bankanın dış pazarlarda da faaliyet göstermesi 0,366

Faktör 5: Danışmanlık hizmeti
Personelin finansal problemler hakkında bilgi verici ve
sorun çözücü olması

0,750

Personelin finansal konularda size danışmanlık
yapması

0,670

1,646 6,586

Faktör 6: Yaygın hizmet
Banka şubelerinin yaygın olması 0,701
ATM’lerin yaygın olması 0,778

1,643 6,572

Faktör 7: Farklı hizmet
Telefon, internet bankacılığı hizmetlerinin olması 0,251
Borsa ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunulması 0,669
Bankanın kredi kartlarının çok yönlü fayda sağlaması
(Puan, hediye kazanma, taksitlendirme, indirim vb)

0,369

1,479 5,917

Değişkenlere uygulanan güvenilirlik analizi sonucu 4 değişken
elenmiş ve faktör analizine 22 değişken sokulmuştur. Kullanılan
ölçeğin alpha katsayısı 0,7912 olarak tespit edilmiştir.
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22 değişkenin faktör analizine sokulması sonucu özdeğeri
1’den büyük 7 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler toplam varyansın %
54,41’ini açıklamaktadır. Banka hizmetleri ve özelliklerini belirleyen
faktörler Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tabloda görüldüğü gibi, birinci faktör bankanın görünümüdür.
Bu faktör bankanın iç, dış görünümü, tefrişi ve personelin giyim ve
görünümünden oluşmuştur. İkinci faktör, personelin deneyimi ve
ilgisidir. Bu faktörde personelin samimi ve içten tavırlar sergilemesi,
işlemlerde hata yapılmaması, personelin müşteriyi bekletmeden
yardımcı olması, işlemler ve işlem masrafları hakkında bilgi verilmesi,
istenilen görevliye kolayca ulaşmak değişkenleri yer almıştır. Üçüncü
faktör personelin samimiyetidir. Personelin müşterisini tanıması,
hakkında bilgi sahibi olması, her zaman aynı personelin müşteri ile
ilgilenmesi değişkenlerinden oluşmuştur. Dördüncü faktör bankanın
özellikleridir. Bankanın uzun yıllardır faaliyette bulunması, bankanın
bağlı bulunduğu kuruluş/kurumların finansal yapısının güçlü olması,
bankanın finansal yapısının güçlü olması ve bankanın dış pazarlarda
da faaliyet göstermesi değişkenleri bu faktörde yer almıştır. Beşinci
faktör danışmanlık hizmetidir ve personelin finansal problemler
hakkında bilgi verici ve sorun çözücü olması, personelin finansal
konularda size danışmanlık yapması değişkenlerinden oluşmuştur.
Altıncı faktör yaygın hizmettir ve banka şubelerinin yaygın olması,
ATM’lerin yaygın olması değişkenlerinden meydana gelmiştir. Son
faktör farklı hizmettir. Telefon, internet bankacılığı hizmetlerinin
olması, borsa ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunulması, bankanın
kredi kartlarının çok yönlü fayda sağlaması (Puan, hediye kazanma,
taksitlendirme, indirim vb) değişkenlerinden oluşmuştur.

5. Banka Özellik ve Hizmetleri İle Duyulan Güven
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Yapılan analiz sonucu belirlenen 7 faktörle banka hizmetlerine
güven arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmek amacı ile
Kendall korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo
9’da gösterilmiştir.
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Tablo 9: Banka özellik ve Hizmet Faktörleri ile Duyulan
Güven Arasındaki İlişki

Banka hizmetleri ve özellikleri faktörleri
Faktör1.Bankanın görünümü Korelasyon K.

Sig.
n

0,097**
0,001
601

Faktör 2.Personelin deneyimi ve ilgisi Korelasyon K.
Sig.
n

0,092**
0,002
598

Faktör 3.Personelin samimiyeti Korelasyon K.
Sig.
n

0,140**
0,000
601

Faktör 4.Bankanın özellikleri Korelasyon K.
Sig.
n

0,064*
0,033
601

Faktör 5.Danışmanlık hizmeti Korelasyon K.
Sig.
n

0,081*
0,011
601

Faktör 6.Yaygın hizmet Korelasyon K.
Sig.
N

0,060
0,064
601

Faktör 7.Farklı hizmet Korelasyon K.
Sig.
n

0,101**
0,001
601

Tablo 9’da görüleceği üzere bankanın iç ve dış görünümünü,
güçlü yapısı, farklı hizmetler sunması ve personelin yapıcı tavırları,
samimiyeti ile güven arasında anlamlı ilişkiler çıkmıştır. Bankanın
hizmetleri ve özellikleri arttıkça müşterilerin bankalarına olan
güvenleri de artmaktadır. Dolayısıyla, H1: Banka özellikleri ve
hizmetleri faktörleri ile bankaya duyulan güven arasında anlamlı ilişki
vardır, hipotezi kabul edilmiştir.

6. Satın Alma Davranışları ile Bankaya Duyulan Güven
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Araştırmanın ikinci hipotezi olan H2: Tüketicilerin bankalarına
güvenmeleri ile satın alma davranışları arasında anlamlı ilişki vardır,
hipotezini test etmek amacı ile satın alma davranışları olarak
belirlenen kullanılan hesap sayısı, banka ile çalışma süresi, iletişim
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şekli ve sıklığı ile güven arasındaki ilişkiler incelenmiş ve elde edilen
sonuçlar Tablo 10’da gösterilmiştir.

Tablo 10: Satın alma Davranışları ile Bankaya Duyulan
Güven Arasındaki İlişkiler

Satın alma davranışı-Bankaya güven
Kullanılan hesap sayısı Korelasyon K.

Sig.
n

0,147**
0,000
601

Banka ile çalışma süresi Korelasyon K.
Sig.
n

0,198**
0,000
601

Banka ile iletişim şekli Korelasyon K.
Sig.
n

0,072*
0,032
601

İletişim sıklığı Korelasyon K.
Sig.
n

-0,201**
0,000
601

Tablo 10’da görüldüğü gibi, Kullanılan hesap sayısı, banka ile
çalışma süresi, iletişim şekli, ve sıklığı ile bankaya duyulan güven
arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Banka hizmetlerinden daha
çok yararlanan, banka ile uzun süredir çalışan, yoğun iletişim kuran
cevaplayıcılar bankalarına daha çok güvenmektedirler.  Bu durumda
H2: Tüketicilerin bankalarına güvenmeleri ile satın alma davranışları
arasında anlamlı ilişki vardır, hipotezi kabul edilmiştir.

SONUÇ
Ekonomik sistemin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli

görevler üstlenen bankaların fonksiyonları, pazara ve müşteriye bakış
açıları  önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Artan rekabet değişen
pazar koşulları bankacılığın pasif yapısını kırmış, çoğu bankanın pazar
yönlü stratejilere yönelmesine neden olmuştur. Müşteriye çok yönlü
ve tatminkar hizmetin önemi artmıştır.

Banka ve hizmetlerine bağlılığı ve iş birliğini sağlamada
yıllardır önemini kaybetmeyen değişkenlerden biri güvendir. Çünkü
güvenilir olmak, çoğu kez bağımlı müşteri yaratmanın ilk şartıdır.
Bankacılıkta taşıdığı önemden dolayı güvenin müşterisel boyutu ele
alınmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir:
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Araştırmaya  katılan 604 tüketicinin büyük bir çoğunluğunu
30-39 yaş grubu, evli, erkek, yüksek öğretim mezunu, memur ve 500
milyon -1milyar arasında geliri olanlar oluşturmaktadır.

Cevaplayıcılar en çok  mevduat ve yurt içi havale hesabını
kullanmakta, otomatik ödeme, kredi kartı hizmetlerinden
yararlanmaktadır. Kullanılan hesap sayısına bakıldığında, çoğunluğu
4-6 hesabı olanlar oluşturmaktadır. Ayrıca bankanın 1 ila 4 yıllık
müşterileri çoğunluktadır. Yine deneklerin  çoğunluğunun ayda bir
kez ve bizzat bankaya giderek işlemlerini yürüttükleri tespit
edilmiştir.

Güven konusunda cevaplayıcılar bankalarının güçlü finansal
yapısının olmasını, yaygın hizmet sunmasını, personelin müşterilerine
özel ilgi göstermesini, samimi, içten davranmasını, finansal konularda
danışmanlık yapmasını, muhatap olacağı tüm işlemler ve masraflar
hakkında bilgi vermesini istemektedirler. Yani banka hizmetlerini
banka özelliklerinden daha önemli bulmaktadırlar.

Bankanın özellikleri ve sunulan hizmetlerden oluşan
değişkenler faktör analizine tabi tutulmuş ve 22 değişken yedi başlık
altında toplanmıştır. Bunlar; bankanın görünümü, personelin
deneyimi, ilgisi ve samimiyeti, bankanın özellikleri, danışmanlık
hizmeti, yaygın ve farklı hizmet sunmasıdır. Bankanın görünümü,
personelin deneyimi, ilgisi ve samimiyeti, bankanın özellikleri,
danışmanlık hizmeti ve farklı hizmet faktörleri ile güven arasında
anlamlı ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda tüketicilerin bankaları ile
çalışma süreleri, iletişim düzeyleri ve yararlandıkları hizmetler ile
bankaya duyulan güven arasında da anlamlı ilişkiler çıkmıştır.
Bankanın hizmetlerinden daha çok yararlanan, banka ile daha yoğun
iletişim içerisinde olan ve ilişkileri uzun sürelere dayanan tüketicilerde
güven daha fazladır.

Elde edilen sonuçlara göre bankalar bağımlı müşteri yaratmada
büyük öneme sahip olan güvenin gelişimini sağlamak için sundukları
hizmetler üzerinde daha fazla durmalıdırlar. Çünkü tüketiciler
bankalarına güvenmede daha özel ve farklı hizmet beklentisi
içerisindedirler. Kendileri ile yakından ve samimi şekilde ilgilenen,
isteklerine özen gösteren personelden hatasız, zamanında ve zengin
hizmet almak istemektedir. Buradan da tüketicinin ilişkisel
alışverişlerin daha yoğun olduğu etkileşimleri tercih ettiği
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anlaşılmaktadır. Bankaların tüketicilerine standart hizmetlerden ziyade
bireye özel hizmetler sunmaları yararlı olacaktır.

Bankanın hizmetlerinden yararlanma oranları arttıkça duyulan
güven de artmaktadır. Bu durumda müşteri başka hizmetlere de
yöneltilerek hizmet alımı artırabilir. Böylece müşteri ile banka
arasında güçlü bağlar kurulabilir. Bankayla uzun süredir çalışan
kişilerin bankaya olan sadakatlerini özel hizmetler ile ödüllendirilmesi
müşterilerin tatmin düzeyini artırdığı gibi diğer müşterileri de
bankayla ilişkilerini sürdürme konusunda motive edici olacaktır.

Müşterinin banka ile sık iletişim kurması da bankaya duyulan
güven konusunda olumlu bir etkiye sahiptir. Bankanın müşterilerinin
en kolay, kısa ve maliyetsiz şekilde bankaya veya istediği personele
ulaşmasını sağlaması bu anlamda yararlı olacaktır. Her an merak ettiği
konuda bilgilendirilen tüketicinin bankaya olan güveni, dolayısıyla
yararlandığı hizmet düzeyi de artacaktır.

Günümüzde çoğu banka bireysel bankacılık, bazıları ise özel
ve kurumsal bankacılık hizmetlerini vermektedir. Ancak
cevaplayıcıların ilişkisel anlamdaki yoğun beklentileri, bu hizmetlerin
yeterince yaygın ve etkin sunulmadığını göstermektedir. Bu nedenle
bankaların müşterileri ile ilişkileri üzerinde daha fazla yoğunlaşmaları
ve alışverişleri daha özel bir konuma getirmeleri yararlı olacaktır.
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ÖZET
Dünya genelinde artan  global çevre sorunları hükümetleri,

sivil toplum kuruluşlarını ve de işletmeleri çevreye duyarlı olmaya ve
çevresel konularda önlemler  almaya yöneltmiştir. Hükümetler yasal
düzenlemeler ile, sivil toplum kuruluşları baskı ve tepkilerle ve
işletmelerde  faaliyetleri ile çevreyi etkilemektedir. Toplumda oluşan
genel kanı, çevre sorunlarına işletme faaliyetlerinin neden olduğu ve
çözümünde yine işletmeler düzeyinde aranması gerektiğidir. Bu
nedenle özellikle işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin çevreye
duyarlı olması önemlidir. Bu çalışmanın amacı; "Bir pazarlama
anlayışı olarak yeşil pazarlama stratejisi ve işletmelerin yeşil
pazarlama uygulamalarını incelemektir". Bu amacı gerçekleştirmek
için bir işletmede yeşil pazarlama uygulamaları   örnek olay şeklinde
incelenmiştir.
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Arş. Gör. Osman GÖK
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ÖZET
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) birçok açıdan kar amaçlı
örgütlerden farklılaşsa da, kar amaçlı örgütlerin kullandığı
pazarlama bilgi ve araçlarından yararlanmaktadır. Kısaca, bireyin
ve toplumun faydasına olacak şekilde belirli fikir, tutum ve
davranışların kabul ettirilmesinde, pazarlama bilgi ve araçlarının
kullanılması olarak ifade edebileceğimiz sosyal pazarlamanın
uygulama alanlarından birisi de erozyon ve ağaçlandırma
konusudur. 1992 yılında kurulan TEMA Vakfı, bu alanda faaliyet
göstererek, günümüzde 190 bin üzerindeki üye ve çalışanıyla
Türkiye’nin en yüksek üye sayısına sahip STK’sı olmayı
başarmıştır.  Bu çalışmayla TEMA Vakfı’nın sosyal pazarlama
kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetleri incelenmiş, örgütün
bazı eksiklerine rağmen, pazarlama bilgi ve araçlarından büyük
ölçüde yararlandığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca sosyal pazarlama
sürecinin her aşamasında tespit edilen eksiklikler belirtilerek,
önerilerde bulunulmuştur.
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Dr. Buket BESEN
Prof. Dr. Selime SEZGİN

Bilgi Üniversitesi

ÖZET
Marka ederi konusu 1990’lı yıllarda pazarlama yönetimi için

en önemli alanlardan biri olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu anlamda
marka sermayesi göreceli olarak yeni bir kavram sayılabilir.
Yatırımcı, üretici, perakendeci yada tüketici bakış açısıyla
tartışılabilen marka sermayesi kavramı, marka değerlendirmesinin
merkezini oluşturur. Açıkça söylenebilir ki, marka  her bir grup için
katma değer sağlar.

Genel olarak bu çalışmanın amacı, tüketicinin aklında marka
ederinin nasıl yaratıldığı ve bunu satınalma davranışına nasıl
dönüştürdüğünü anlamak olmuştur. Çalışmanın iki alt amacı vardır: 1)
belirlenmiş kriterlere göre marka ederinin ölçülmesi ve 2) marka
ederinin marka tercihi ve satınalma niyeti üzerindeki etkisinin
incelenmesi.  Çalışmanın karşılaştırılabilir olması amacıyla, beyaz
eşya ve TV sektöründen on farklı marka test edilmiştir.

Çalışmada, marka ederinin kavramsal ölçümü tüketici temelli
yapılandırılmıştır.  Çalışma modelinde, marka ederinin anahtar
belirleyicisi olarak, bireysel marka tutumlarından yola çıkarak
markalara karşı satınalma niyeti ele alınmıştır.  Deneysel çalışma
marka değişkenlerinin (farkındalık, kullanım tecrübesi, tutum, marka
imaj  boyutları, kullanım ve bağlılık) satınalma niyeti üzerindeki
etkisini göstermiştir.  Markanın tüketici davranışında etkili olduğu
görülmüştür.  Çalışma, marka ederini tüketici tabanlı olarak
ölçmüştür..  Bulgular tüketici satınalma niyetinde marka ederi
değişkeninin etkisini teyit etmiştir.
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ÜNİVERSİTELERDE PAZARLAMA EĞİTİMİ VE
SANAYİİNİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ

Prof. Dr. H. Ferhat ECER1

Yrd. Doç. Dr. Murat AKIN∗

Yrd. Doç. Dr. Esen GÜRBÜZ∗

ÖZET
Sosyal ve ekonomik kalkınma ve gelişme sürecinde eğitilmiş

insanın önemi yükselirken, eğitimin kalitesi önem kazanmakta ve
daha fazla sorgulanmaktadır. Eğitimin en önemli amaçlarından bir
tanesi de, güncel sorunlara ve koşullara yaratıcı çözümler
geliştirebilmek olmalıdır.

Bu çalışmada Üniversitelerde okutulan pazarlama eğitiminde
sanayiinin taleplerinin ne oranda karşılandığı, sanayiinin talepleri ve
üniversitelerde şu anda okutulan derslerin eldeki verilere göre
karşılaştırılması açıklanmıştır.

                                                          
* Niğde Üniversitesi Rektörü
∗ Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
∗ Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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MANİSA SALİHLİ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Canan AY
Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Arş. Gör. Sinan NARDALI
Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Arş. Gör. Burak KARTAL
Celal Bayar Üniversitesi, İİBF

ÖZET

Meşrubat sektöründe gazlı içecekler, gazlı içecekler arasında
ise kola en çok tüketilen içecek türüdür. Bununla birlikte sektörde
kolasız içeceklerin lehinde önemli gelişmeler olmaktadır. Bir dönemin
gözde içeceği olan gazoz, büyüme oranlarına göre içinde
bulunduğumuz dönemin de öne çıkan meşrubatlarından birisidir.
Gazozun yıldızı parladıkça, büyük firmalar sektördeki yatırımlarını
hızlandırmış ve rekabet artmıştır. Tüketici tercihlerindeki değişmeler
ile ekonomik ve teknolojik gelişmelerin şekillendirdiği meşrubat
sektöründe, beş büyük firma ile sayıları gün geçtikçe azalan çok
sayıda ufak yerel işletme mücadele etmektedir. Bu çalışma ile
meşrubat sektörü kapsamlı biçimde incelenmiş, elde edilen bilgiler
ışığında, sektördeki küçük yerel gazoz işletmelerinden biri olan
Manisa Salihli’deki Bozdağ şirketine, pazardaki konumunu
güçlendirebilmesi için niş pazarlaması önerilmiştir. Bu doğrultuda
şirketin müşterilerine uygulanan anket çalışması ile şirketin ürün ve
faaliyetlerine yönelik müşteri düşünce ve beklentileri tespit edilmeye
çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre Bozdağ şirketinin özellikle
pazarlama karmasındaki ürün ve tutundurma değişkenleriyle ilgili
önemli değişiklikler gerçekleştirmesi gerekmektedir.
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DEĞİŞİK ÖLÇEKLİ FİRMALARDA İHRACAT PAZAR
FIRSATLARINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

Arş. Gör. Burcu İlter TABAK2

Doç. Dr. Mustafa TANYERİ3

ÖZET

Bu araştırmada; KOBİ’ler ile büyük ölçekli ihracatçı firmaların
ihracat pazar fırsatları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla
uygulanan anket çalışması çerçevesinde firmalara faaliyette
bulundukları sektörlerde ihracat ile ilgili SWOT analizi uygulanmıştır.
Bu şekilde Türkiye’nin uluslararası pazar fırsatları da belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırma bulgularında sektörlerin uluslararası pazarlarda
rekabetçi üstünlük sağlamaları  açısından önemli olan faktörler ve bu
süreçte karşılaşabilecek tehdit ve fırsatlar belirlenmeye çalışılmıştır.
Elde edilen  verilerin, şirketlerin  ihracat stratejilerini geliştirmede
önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.

                                                          
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Üretim Yönetimi ve
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4535042-47 (3142), Faks: 0 232 4535062, E-mail: burcu.ilter@deu.edu.tr

3 Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Üretim Yönetimi ve
Pazarlama Ana Bilim Dalı, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca 35160-İZMİR. Tel: 0 232
4535042-47 (3161), Faks: 0 232 4535062, E-mail: mustafa.tanyeri@deu.edu.tr
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