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ÖZET 

Bütün ilişkilerde, taraflar arasında güvenin sağlanması, ilişkiyi başarıya götürecek önem-

li bir adımdır. Günümüz insanının içinde olduğu karmaşa ortamı, bireyin çevresinde 

karşılaştığı kişilere, faaliyetlere ve örgütlere yönelik güven duygusunu köreltmektedir. 

Bu bağlamda, hiçbir pazarda yalnız olmayan işletmelerin, rekabet avantajı sağlamak için 

tüketicilerin güvenini kazanmaları gerekmektedir. Tüketicilerin güvenini kazanan her 

işletme, kendine bağlı müşteriler oluşturarak amaçlarını gerçekleştirme yolunda ilerle-

yebilir. Buradan hareketle, bu çalışmada, hizmet sektöründe tüketici güveninin elde 

edilmesi için tüketicilerin fiyat algılamalarının ve hizmet kalitesi algılarının güven üze-

rinde nasıl etkili oldukları bir model yardımı ile ölçülmeye çalışılmıştır. Modelde, algıla-

nan fiyat değişkeninin tüketici güveni üzerinde algılanan hizmet kalitesi değişkeninin 

aracılığı ile etkili olduğu öngörülmüştür. Ayrıca, araştırmanın modeli Bankacılık ve GSM 

hizmetlerine yönelik olarak ayrı ayrı analiz edilmiştir. Her iki sektör için veriler, Balıkesir 

Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi personelinden, 506 anket formu ile top-

lanmıştır. Model, çoklu regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda, her iki sektörde de, tüketicilerin fiyat algıları ile tüketici güveninin boyutları 

arasında hizmet kalitesinin aracı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Güveni, Algılanan Hizmet Kalitesi, Algılanan Fiyat, Aracı 

Etki 
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MEDIATION EFFECT OF PERCEIVED SERVICE QUALITY BETWEEN 

PERCEIVED PRICE AND CONSUMER TRUST: A STUDY TOWARD 

COMPARISON OF BANKING AND GSM INDUSTRIES 

ABSTRACT 

In all relationships, ensuring mutual trust is an important step to drive the relationships 

to success. Chaotic environment that modern human lives in reduces the sense of trust in 

people, activities and organizations around them. In this context, businesses, which are 

not alone in any market, need to gain consumer trust to have competitive advantages. 

Every business that attained consumer trust may progress on the way of achieving their 

aims by gaining loyal customers. From this point of view, it was measured through mod-

eling that in order to attain consumer trust in service sector how consumer price percep-

tions and service quality perceptions affect consumer trust. It was purposed in the model 

that perceived price variable effects consumer trust, and perceived service quality has a 

mediator role on this relationship. In addition, the model of the research was analyzed 

separately for banking service and GSM service. Data for both sectors were derived from 

Balıkesir University and Çanakkale Onsekiz Mart University personnel and 506 ques-

tionnaires were collected. Multiple regression analysis was used to test the relationships 

in the model. It is found that service quality has a mediator effect on the relationships 

between consumers’ price perceptions and dimensions of consumer trust in both sectors.  

Keywords: Consumer Trust, Perceived Service Quality, Perceived Price, Mediation Effect 

1. Giriş 

Bütün bireylerde, ilişkilerde, takımlarda, ailelerde, kurumlarda, uluslarda, eko-

nomilerde, dünyanın her medeniyetinde ortak olan bir şey vardır; ortadan kal-

dırılması durumunda en güçlü hükümetleri, en başarılı şirketleri, en gelişmiş 

ekonomileri, en etkili liderleri, en sağlam arkadaşlıkları, en kuvvetli karakterleri 

ve en büyük aşkları yok edecek tek bir şey! O tek şey güvendir (Covey, 2010: 

15). Modern yaşamın giderek karmaşıklaşması, küreselleşme ve liberalleşme ile 

bireylerin yoğun bir enformasyona maruz kalması, teknolojik gelişme ve haya-

tın oldukça hızlı yaşanması gibi nedenler, toplumu oluşturan bireylerin güven 

duygusunu olumsuz etkilemektedir. Bu noktada, başarıya ulaşmak isteyen iş-

letmelerin tüketicileri ile kalıcı ve sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri, ancak taraflar 

arasında güvenin sağlanması ile mümkün olacaktır.  

Hizmetlerin dokunulamaz, hissedilemez, koklanamaz ve tadılamaz (Koç, 2011: 

93) olmaları, tüketicilerin aldıkları veya almayı düşündükleri hizmetleri değer-
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lendirmelerini zorlaştırmaktadır. Bu noktada, hizmet işletmeleri diğer işletmele-

re göre, sadık müşteriler elde etme, tüketicilerle sağlıklı ve uzun ilişkiler kurma 

açısından zorluklar yaşamaktadır. Bu zorlukların aşılması ise, taraflar arasında 

güvenin sağlanması ile mümkündür. Literatürde güvenin belirleyicisi konu-

munda itibar, memnuniyet, kalite, değer, iletişim gibi oldukça fazla sayıda de-

ğişken ele alınmıştır (Castaldo, 2007; McKnight ve Chervany, 2002; Selnes, 

1998). 

Tüketiciler, satın aldıkları/alacakları ürünleri değerlendirirken, ürünleri elde 

etmek için katlandıkları/katlanacakları maliyet ile ürünlerden elde ettikle-

ri/edecekleri faydayı karşılaştırmaktadır. Doğal olarak, bir olumsuzluk duru-

munda, tüketiciler “neden daha fazla ödeyeyim/neden daha fazla ödedim” so-

rusunu gerek işletmeye, gerekse kendilerine soracaktır. Bununla birlikte, fiyat 

ve ürünün kalitesi arasında doğru orantı olduğu önceki çalışmalarda (Peterson, 

1970; Monroe ve Chapman, 1987; Zeithaml, 1988; Sjolander, 1992; Chen, Gupta 

ve Rom, 1994; Chapman ve Wahlers, 1999; Grewal, Gotlieb ve Marmorstein, 

2000; Kurtuluş ve Okumuş, 2006; Toncar, Alon ve Misati, 2010; Lee, 2012) tespit 

edilmiştir. Eğer tüketiciler yüksek fiyat ödeyip düşük kaliteli ürün alırsa firma-

ya yönelik olumsuz duygular besleyecek ve güvenleri zedelenecektir. Bu bilgi-

lerden hareketle, fiyat ile kalite ve kalite ile güven arasında incelenmesi gereken 

bir bağ olduğu sonucuna ulaşılabilir. Bu nedenlerle, tüketicinin algıladığı fiyat 

ile firmaya duyacağı güven arasında nasıl bir ilişkinin olduğu ve kalitenin bu 

ilişkide nasıl bir etkisinin olduğu, irdelenmesi gereken önemli bir konudur. 

Bahsi geçen ilişkiler, bu çalışmada, Mobil İletişim İçin Küresel Sistem (GSM) ve 

Bankacılık sektörleri tüketicilerinden elde edilen veriler ışığında tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 

Bu çalışmada, hizmet kalitesinin fiyat ile güven arasındaki ilişkide aracı olduğu, 

yani fiyatın kalite üzerinden güveni etkilediği öngörülmüştür. Ayrıca, bankacı-

lık ve GSM sektörlerinde bu aracılık etkisinin var olup olmadığı veya hangi 

düzeyde olduğu (tam aracılık/kısmi aracılık) karşılaştırmalı olarak incelenecek-

tir. 

2. Literatür Araştırması 

2.1 Tüketici Güveni 

İlişki temelli pazarlama kavramının ortaya çıkması ile birlikte, farklı sektörlerde 

yapılan birçok çalışmanın merkezinde güven değişkeni yer almaya başlamıştır 

(Kanstperger ve Kunz, 2010: 4). Pazarlama alanında güven kavramı, alıcı-satıcı 
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ilişkilerindeki tarafların, pazarın ve ürünün farklılığından dolayı çeşitli şekiller-

de tanımlanmıştır. Bunlardan bir tanesi, “bir değişim ortamında itimat duyabi-

lecek diğer taraftaki kişiye yönelik inanma istekliliği” şeklinde Moorman, 

Deshpande ve Zaltmann (1993: 82) tarafından yapılmıştır. Başka bir tanımda 

güven kavramı (Morgan ve Hunt, 1994), “bir değişim ortağının güvenilirliği ve 

dürüstlüğüne olan inanç” olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Benzer şekilde, 

Gefen (2000) güven kavramını “bir kişinin, diğer kişilerin birçok durumda ya-

pacaklarına yönelik sahip olduğu olumlu beklentilerdir” şeklinde tanımlamıştır. 

Sonuç olarak, bu tanımlarda bahsedilen değişim ifadesi ile ticaretin temelini 

oluşturan alışveriş; değişim ortağı veya diğer taraf olarak da müşteri ya da iş-

letme ifade edilmektedir. 

Tüketici güveni kavramı incelendiğinde, bir tüketicinin işletmeye veya bir iş-

letmenin ticari ilişkiler içinde olduğu diğer bir işletmeye olan güven duygusu 

göz önünde bulundurulmaktadır (Kanstperger ve Kunz, 2010: 5-6). Ayrıca, tü-

ketici güveni bir ürüne (Brom, 2001: 131) veya markaya (Chaudhuri ve Holb-

rook, 2001:  81) yönelik olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Bir tüketicinin ürün satın aldığı veya alacağı firmaya güven duymasını sağlaya-

cak (güveni oluşturan) boyutlar çok sayıda araştırmada incelenmiştir. McKnight 

ve Chervany’nin (2002: 40) çalışmasında, daha önceki çalışmalarda hangi boyut-

ların ele alındığı ve en çok tercih edilen boyutların hangileri olduğu incelenmiş-

tir. Bu çalışma sonucunda 5 boyutun ön plana çıktığı görülmektedir. Bu boyut-

lar, yardımseverlik, yeterlilik, doğruluk, tahmin edilebilirlik ve diğer şeklinde 

isimlendirilmiştir. Güven araştırmalarında bu beş boyuttan yardımseverlik, 

yeterlilik ve doğruluk boyutları çalışmaların birçoğunda (McKnight ve Cher-

vany’in (2002: 40) üzerinde inceleme yaptığı araştırmaların yüzde 84’ünde bu üç 

boyut kullanılmıştır) güvenin temel boyutları olarak ele alınmıştır. Bu nedenle, 

bu çalışmada da bu üç boyut dikkate alınacaktır. Bu boyutlardan Yeterlilik, gü-

venilecek tarafın görevini yerine getirebilme gücü ve becerisi olarak tanımlan-

mıştır (Blomqvist, 1997: 278). Yardımseverlik, işletmenin tüketici için iyi niyetli 

davranacağı ve faydalı eylemlerde bulunacağına yönelik tüketici inancıdır (Ga-

nesan, 1994: 3). Doğruluk boyutu, güvenilecek kişinin verdiği sözleri tutması, 

gerçekleri söylemesi gibi eylemleri kapsayan, iki taraf arasındaki iyi niyet an-

laşmasıdır (McKnight ve Chervany, 2001: 49). 

2.2. Algılanan Hizmet Kalitesi 

Hizmetlerin soyut olması hizmet kalitesinin de soyut olmasını beraberinde geti-

rir. Bu yüzden hizmet kalitesi ile ilgili literatürde,  hizmet kalitesi kavramı yeri-
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ne çoğunlukla algılanan hizmet kalitesi terimi kullanılmaktadır (Uyguç, 1998: 

27: aktaran Devebakan, 2005: 9). 

Kalite, bir ürünün sahip olduğu üstünlük veya mükemmellik olarak tanımla-

nırken, algılanan kalite, tüketicinin ürünün mükemmelliğine veya üstünlüğüne 

yönelik değerlendirmesi (yargılaması) olarak tanımlanır (Zeithaml, 1988: 3). 

Algılanan kalite bir tüketici tutumudur ve tüketicilerin hizmete yönelik beklen-

tileri ile performans algılarının karşılaştırılması ile de ilgilidir (Parasuraman, 

Zeithaml ve Berry, 1988: 15). Buradan hareketle, hizmet işletmelerinde kalitenin 

müşteriler tarafından nasıl algılandığının büyük önem taşıdığı söylenebilir (De-

vebakan, 2005:9). Hizmet kalitesi ve algılanan hizmet kalitesine yönelik litera-

türde ortaya çıkan ortak yönler şöyledir (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985: 

42): 

1. Mallara göre tüketicilerin hizmetleri değerlendirmesi daha zordur 

2. Hizmet kalitesine yönelik algılar, tüketici beklentileri ile mevcut hizmet 

performansının karşılaştırılmasının bir sonucudur. 

3. Hizmet kalitesine yönelik değerlendirmeler, sadece hizmet çıktıları ile 

açıklanamaz. Hizmetin üretilme ve sunma süreci ile de ilgilidir. 

2.3 Algılanan Fiyat 

Fiyat, ekonominin geneli, işletmeler ve tüketiciler açısından farklı anlamlar 

içermektedir. Tüketiciler için fiyat, tüketicinin mal veya hizmeti satın alıp ala-

mayacağını, hangi miktarda alacağını, ürünün hangi kalitede olduğunu (İsla-

moğlu, 2006: 328; Mucuk, 2010: 154)  gösteren bir araçtır. Ayrıca fiyat, tüketici-

nin yaptığı değerlendirme sonucunda elde ettiği faydayı göz önünde bulundu-

rarak kabullendiği, parasal veya parasal olmayan, değişimin gerçekleşmesini 

sağlayan araçtır (Ferreira, Avila ve Faria, 2010: 211). 

Zeithaml’ın 1988’de yaptığı araştırmada iki farklı fiyat tanımından bahsedil-

mektedir. Bunlar objektif fiyat ve algılanan fiyat kavramlarıdır. Objektif fiyat, 

bir ürünün hali hazırdaki fiyatı, algılanan fiyat ise, tüketicinin kodladığı fiyattır. 

Bu tanımda bahsedilen kodlanan fiyat, tüketicinin ürünün fiyatı üzerinden yap-

tığı değerlendirmedir. Tüketiciler ürünün fiyatına bakarak ürünü pahalı veya 

ucuz olarak kodlayabilirler. İşte tüketicilerin yaptıkları bu kodlamaya algılanan 

fiyat denilmektedir. Bu noktada, satın alma kararının verildiği süreçte ürünün 

objektif fiyatı değil, algılanan fiyatı tüketiciyi yönlendirme noktasında daha 

önemlidir (Zeithaml, 1988: 10). 
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2.4 Aracı (Mediation) Etki 

Aracı değişken, iki değişken arasındaki neden-sonuç ilişkisinin bir parçasıdır 

(McKinnon, Fairchild ve Fritz, 2010: 594). Aracılık ilişkisi aşağıdaki şekilde gös-

terilen bir modelle test edilir. Bu şekilde X bağımsız değişkeni, Y bağımlı değiş-

keni ve M aracı değişkeni temsil eder.  Ayrıca, c yolu bağımsız değişken ile ba-

ğımlı değişken arasındaki etkiyi, a yolu bağımsız değişken ile aracı değişken 

arasındaki etkiyi, b ise aracı değişken ile bağımlı değişken arasındaki etkiyi 

göstermektedir (Baron ve Kenny, 1986: 116).  

            

                              

 

Şekil 1. Aracı Etki Modeli 

Aracılık etkisinden söz edebilmek için bazı koşulların sağlanması gerekir. Baron 

ve Kenny’nin adımları olarak isimlendirilen bu koşullar şöyle sıralanmıştır (Ba-

ron ve Kenny, 1986: 116; Gürbüz ve Bekmezci, 2012: 200).  

1. Bağımsız değişkenin, aracı değişken üzerinde bir etkisi olmalıdır.  

2. Bağımsız değişken, bağımlı değişken üzerinde etkili olmalıdır.  

3. Aracı değişken, ikinci adımdaki regresyon analizine dâhil edildiğinde; 

bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasında anlamlı olmayan ilişki 

ortaya çıkarsa tam aracılık etkisinden; bağımsız değişken ile bağımlı 

değişken arasındaki ilişkide azalma meydana gelirse kısmi aracılık etki-

sinden söz edilebilir (Burmaoğlu, Polat ve Meydan, 2013, 17; Howell, 

2013: 547; McKinnon, Fairchild ve Fritz, 2010: 594). 

Genellikle yürütülen akademik çalışmalarda Baron ve Kenny’nin (1986) 3 adımlı 

yöntemi kullanılmakta ve analiz sonucuna göre kısmi veya tam aracılık kararı 

verilmektedir. Ayrıca, aracı etkiden söz edebilmek için karşılanması gereken 

şartların yanı sıra, bağımsız değişkenin (aracı değişken vasıtasıyla) bağımlı de-

ğişken üzerindeki dolaylı etkisinin (a.b yolunun) anlamlı olup olmadığını sap-

tamak gerekir. Bunu gerçekleştirmek için çeşitli testler geliştirilmiştir. Bunlar-

dan bir tanesi de Sobel testtir (Sobel, 1982). Bu test, ilgili değişkenlere ait düzel-
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M 
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a b 

c 
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tilmemiş regresyon katsayıları (B) ve bunlara ait standart hata değerleri kullanı-

larak hesaplanır.  

3. ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLER  

Algılanan hizmet kalitesinin algılanan fiyat ile tüketici güveni arasındaki aracı-

lık ilişkisini göstermek amacıyla aşağıdaki model geliştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Araştırmanın Modeli 

Aracılık etkisini belirlemek için modelde üç farklı ilişki öngörülmektedir. Bunla-

rın ilki algılanan fiyat ile algılanan hizmet kalitesi arasındaki ilişki; ikincisi algı-

lanan hizmet kalitesi ile tüketici güveni arasındaki ilişki; üçüncüsü ise, algılanan 

fiyat ile tüketici güveni arasındaki ilişkidir.  

Fiyat ve kalite arasındaki ilişki, özellikle 1980’lerin ikinci yarısından itibaren 

pazarlamacılar tarafından oldukça yüksek düzeyde önemsenen bir konu haline 

gelmiştir. Monroe ve Krishnan 1985’te yaptıkları çalışmada fiyat ile algılanan 

kalite arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla bir model geliştirmişlerdir. Mo-

delde, yüksek fiyatın tüketicinin kalite algısını yükselteceği düşünülmüştür. 

Yapılan analizler sonucunda bu varsayım doğrulanmıştır (Chapman ve Wah-

lers, 1999: 53). Bu çalışmaya paralel olarak, birçok araştırmada fiyat ile ürün 

kalitesi arasında doğru yönlü bir ilişkinin olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya 

konmuştur (Peterson, 1970; Zeithaml, 1988; Sjolander, 1992; Chapman ve Wah-

lers, 1999; Kurtuluş ve Okumuş, 2006; Lee, 2012). Hizmet sektörüne yönelik 

yapılan araştırmalarda da (Chen, Gupta ve Rom, 1994; Grewal, Gotlieb ve 

Marmorstein, 2000; Toncar, Alon ve Misati, 2010)  benzer sonuçlar elde edilmiş-

tir. Estelami’nin (2008) finansal hizmetlere yönelik olarak yaptığı çalışmada, 

benzer şekilde fiyat ile kalite arasında ilişki tespit edilmiştir. 

Diğer yandan, algılanan hizmet kalitesinin güven üzerinde etkili olduğu, yapı-

lan çeşitli araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur (Aydın ve Özer, 2005; 
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Chiou ve Droge, 2006; Jih, Lee ve Tsai, 2007; Eisingerich ve Bell, 2007; Pagan, 

Balasubramanian ve Pauly, 2007; Swaen ve Chumpitaz, 2008; Hazra ve Srivas-

tava, 2009; Chenet, Dagger ve O’Sullivan, 2010; Shpetim, 2012; Chu, Lee ve 

Chao, 2012). Finansal hizmet firmaları üzerine yapılan bir çalışmada (Chenet, 

Dagger ve O’Sullivan, 2010) kalitenin güveni yüksek düzeyde etkilediği belir-

lenmiştir. Hazra ve Srivastava (2009) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, 

özel ve kamu bankaları müşterilerinin hizmet kalitesi ve güven algıları ince-

lenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, hizmet kalitesinin güven üzerinde etkili 

olduğu tespit edilmiştir. E-Banka hizmetlerine yönelik Chu, Lee ve Chao’nun 

(2012) yaptığı çalışmada kalitenin güvenin belirleyicisi olduğu bulgusuna ula-

şılmıştır. Ayrıca, GSM hizmetlerine yönelik Aydın ve Özer’in (2005) yaptığı 

çalışmada, kalite ve güven arasında bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak, yukarıda özetlenen çalışmalarda güven ya tek boyutlu ya da toplam 

güven (overall trust) olarak ölçülmüştür. Bu çalışmada ise güven, üç boyutlu 

(Doğruluk, Yardımseverlik ve Yeterlilik) bir yapı şeklinde ölçülmeye çalışılmış-

tır. Bu açıdan bakıldığında, fiyat algısı ve algılanan hizmet kalitesi değişkenleri 

ile birlikte bu üç boyutu dikkate alarak güvenin incelenmesi, bu çalışmanın 

özgünlüğünü ortaya koymaktadır. 

Fiyat ve güven arasındaki belirleyicilik ilişkisi birçok çalışmada ele alınmıştır. 

Ancak, bazı araştırmalarda fiyat güvenin öncülü konumundayken (Garbarino 

ve Lee, 2003; Grewal, Hardesty ve Iyer, 2004; Maxwell, 2009; Hartmann ve Caer-

teling, 2010; Anuwichanont, 2011; Dos Santos ve Basso, 2012) bazı araştırmalar-

da ise, güven, fiyatın öncülü konumundadır (Singh ve Sirdeshmukh, 2000; Ba ve 

Pavlou, 2002; Choe, Park ve Chung, 2009; Gregg ve Walczak, 2010). Bunun yanı 

sıra, fiyat ve güven değişkenlerinin başka değişkenlerle ilişkilendirildiği model-

lerde, bazen fiyat bazen de güven değişkeninin aracı veya düzenleyici etkiye 

sahip olduğu öngörülmüştür (Xia, Monroe ve Cox, 2004). Bu çalışmada fiyat, 

güvenin belirleyicisi olarak ele alınmaktadır. 

Araştırmanın amacı ve modeli kapsamında geliştirilen hipotezler aşağıdaki 

gibidir: 

H1a: Bankacılık sektöründe, algılanan fiyat ile tüketici güveninin doğruluk bo-

yutu arasında algılanan hizmet kalitesinin aracılık etkisi vardır. 

H1b: GSM sektöründe, algılanan fiyat ile tüketici güveninin doğruluk boyutu 

arasında algılanan hizmet kalitesinin aracılık etkisi vardır. 
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H2a: Bankacılık sektöründe, algılanan fiyat ile tüketici güveninin yardımsever-

lik boyutu arasında algılanan hizmet kalitesinin aracılık etkisi vardır. 

H2b: GSM sektöründe, algılanan fiyat ile tüketici güveninin yardımseverlik 

boyutu arasında algılanan hizmet kalitesinin aracılık etkisi vardır. 

H3a: Bankacılık sektöründe, algılanan fiyat ile tüketici güveninin yeterlilik bo-

yutu arasında algılanan hizmet kalitesinin aracılık etkisi vardır. 

H3b: GSM sektöründe, algılanan fiyat ile tüketici güveninin yeterlilik boyutu 

arasında algılanan hizmet kalitesinin aracılık etkisi vardır. 

4. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  

4.1 Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin dankalardan ve GSM operatörlerinden 

almış oldukları hizmetlere yönelik fiyat algıları ile bu firmalara duydukları gü-

ven arasında algılanan hizmet kalitesinin olası aracı etkisinin tespit edilmesi ve 

bu etkinin söz konusu iki sektör açısından karşılaştırılmasıdır.   

Bu temel amaca ulaşmak için, tüketici güveni üç alt boyut (doğruluk, yardımse-

verlik ve yeterlilik) şeklinde incelenmiştir. Bu nedenle, algılanan hizmet kalitesi 

değişkeninin aracılık etkisi bu üç alt boyuta göre analiz edilmiş ve bu etki söz 

konusu iki hizmet sektörü dikkate alınarak karşılaştırma yapılmıştır. 

4.2 Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmanın ana kitlesi Balıkesir ve Çanakkale 18 Mart Üniversiteleri’nde 

çalışan kamu personelidir. Hem bankaların hem de GSM operatörlerinin kamu 

personeline yönelik özel ürünler geliştirmesi ve çeşitli kampanyalar yapması, 

bu ana kitlenin seçiminde önemli rol oynamıştır. Ayrıca, bu kitleye ulaşımın 

kolay olması seçimi etkileyen bir diğer faktördür. Araştırmada GSM ve bankacı-

lık sektörleri için aynı ölçeklerden oluşan iki farklı anket kullanılmıştır.  

Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde anket uygulaması-

nın yapılmasına yönelik izin almak amacı ile her iki kuruma da bir yazı yazıl-

mıştır. İzinlerin alınmasının ardından, kurumların yetkili birimlerince anket 

formlarının birimlere dağıtılması ve anket formları doldurulduktan sonra top-

lanması sağlanmıştır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi kulla-

nılmıştır. Aynı birime hem bankacılık sektörünün, hem de GSM sektörünün 
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anketi gönderilmemiştir. Dolayısıyla bireyler sadece bir sektörün anketini dol-

durmuştur. Bankacılık sektörü uygulaması için bireylerin seçiminde, bireyin bir 

bankada hesabı olması ve aynı bankanın kredi kartını kullanıyor olması şartı 

aranmıştır. Bu koşulları sağlayan bireyler birden fazla bankayla çalışıyorsa, 

bireyin en yoğun çalıştığı bankayı değerlendirmesi istenmiştir. GSM sektörü 

uygulaması için, bireyin bir GSM operatörünün hizmetini kullanıyor olması 

şartı aranmıştır. Eğer birey birden fazla operatörden hizmet alıyorsa en yoğun 

kullandığı operatörü değerlendirmesi istenmiştir. GSM sektörü için 251, banka-

cılık sektörü için 255 olmak üzere toplam 506 adet anket değerlendirmeye alın-

mıştır. Modeldeki değişkenler arasındaki etkileri tespit etmek için çoklu regres-

yon analizi kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizi SPSS paket programı yardımı 

ile yapılmıştır. 

4.2.1 Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Çalışmada yer alan değişkenlerin ölçülmesi için ayrıntılı bir literatür araştırması 

yapılmış ve çalışmanın içeriği ile uyumlu ölçekler tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Ulaşılan ölçeklerden, değişkenlerin ölçülmesi için uygun olduğu düşünülenler 

araştırmaya uyarlanmıştır. Tüketici güveni ölçeği, doğruluk, yeterlilik ve yar-

dımseverlik üç alt boyutuyla Casalo, Flavian ve Guinaliu (2007)’nin araştırma-

sından alınan 13 sorudan oluşmaktadır. Algılanan kaliteyi ölçmek için, Swaen 

ve Chumpitaz’ın  (2008) dört sorudan oluşan ölçeği kullanılmıştır. Algılanan 

Fiyat ölçeği, Grewal, Monroe ve Krishnan’ın (1998) geliştirdikleri dört soru ve 

Turan ve Çolakoğlu’nun 2009 yılındaki çalışmasından alınan bir soru ile ölçül-

meye çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler 5’li Likert tipi ölçeğe göre 

düzenlenmiştir (1-Tamamen katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Ne Katılıyorum 

Ne Katılmıyorum, 4- Katılıyorum, 5- Tamamen Katılıyorum). 

5. Araştırmanın Bulguları 

5.1 Demografik bulgular 

Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 34; aylık ortalama gelirleri 2128,53 

TL’dir. Araştırmaya katılanların %33,4’ü kadın, % 66,6’sı erkektir. İlköğretim 

düzeyinde eğitim seviyesine sahip olanların oranı %10,1, lise düzeyinde eğitim 

görenlerin oranı %26,1, üniversite mezunu olanların oranı % 59,9 ve mas-

ter/doktora mezunu olanların oranı % 3,6 şeklindedir. Cevaplayıcıların hizmet 

satın aldıkları bankalar ve kullandıkları GSM operatörleri Tablo 1 ve 2’de su-

nulmuştur. 
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Tablo 1: Cevaplayıcıların Kullandıkları GSM Operatörleri 

GSM Operatörü Frekans Yüzde 

Cevapsız 15 5,98 

Avea 63 25,1 

Turkcell 101 40,24 

Vodafone 73 29,07 

Toplam 251 100,0 

Tablo 2: Cevaplayıcıların Hizmet Satın Aldıkları Bankalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Faktör ve Güvenilirlik Analizleri  

Değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma değerleri ile değişkenler arası 

korelasyon katsayıları Tablo 3’te verilmiştir. Bu rakamlar, her iki sektördeki 

verilerin bir araya getirilmesi ile oluşan yeni veri seti yardımı ile elde edilmiştir. 

Banka İsmi Frekans Yüzde 

Akbank 43 16,9 

Bank Asya 11 4,3 

Denizbank 5 2 

Finansbank 11 4,3 

Garanti Bankası 66 25,9 

HSBC 5 2,0 

İş Bankası 30 11,8 

Vakıfbank 22 8,6 

Yapı Kredi Bank 10 3,9 

Ziraat Bankası 34 13,3 

Diğer 18 7 

Toplam 255 100,0 
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Tablo 3.  Ortalama, Standart Sapma ve Değişkenler Arası Korelasyon Değerleri 

 Ort. St. Sap. (1) (2) (3) (4) 

(1) Algılanan Kalite 3,19 0,897     

(2) Algılanan Fiyat 3,07 0,985 0,501**    

(3) Doğruluk 3,29 0,852 0,569** 0,581**   

(4) Yardımseverlik 3,26 0,897 0,526** 0,577** 0,616**  

(5) Yeterlilik 3,63 0,805 0,525** 0,356** 0,513** 0,447** 

Anlamlılık Düzeyi: ** 0,01  

Çalışmada kullanılan değişkenlerin boyutlarını ve ölçek güvenilirliklerini belir-

lemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi yapılmış ve Cronbach Alfa katsayıları 

hesaplanmıştır. Faktör analizi rotasyon yöntemi Varimax olarak tercih edilmiş-

tir. Sonuçlar Tablo 4’te gösterilmektedir. Araştırma kapsamında iki farklı sektör 

(Bankacılık ve GSM) olduğu için iki farklı anket geliştirilmiştir. Ancak, faktör 

analizi tablosunda, gereksiz yer işgal etmemesi amacıyla, yalnızca bankacılık 

sektörünün sorularına yer verilmiştir.  

Yapılan faktör analizi sonucunda, her iki sektörde de, algılanan fiyat ve algıla-

nan hizmet kalitesinin tek faktörle, tüketici güveninin ise öngörüldüğü gibi 3 

faktörle açıklandığı görülmüştür. Kullanılan ölçeklere ilişkin Cronbach Alfa 

katsayıları alt sınır olan 0,70’in (Büyüköztürk, 2006: 171; Kalaycı, 2008: 405) üze-

rinde gerçekleşmiştir. Bu açıdan bakıldığında, ölçeklerin güvenilir olduğu söy-

lenebilir. 
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Tablo 4. Faktör ve Güvenilirlik Analizi 

Faktör İsimleri Faktör Yükleri Cronbach Alpha 

 Bankacılık GSM Bankacılık GSM 

Faktör 1: Algılanan Hizmet Kalitesi 

Çalıştığım bankanın sunduğu hizmet, iyi kalite-

dedir. 
0,616 0,605 

0,824 0,776 

Çalıştığım bankanın sunduğu hizmetin kalitesin-

den asla şikâyet etmem 
0,690 0,662 

Çalıştığım bankanın hizmetinin kalitesi, geçmişte 

başka bankalardan aldığım hizmetle karşılaştır-

dığımda, en iyisidir. 

 

0,790 0,808 

Çalıştığım bankadan satın alacağım hizmet, 

mevcut hizmetlerin içinde, en iyilerinden biridir. 
0,779 0,810 

Faktör 2: Algılanan Fiyat   

Çalıştığım bankadan hizmet aldığımda ödediğim 

paranın tam karşılığını aldığımı düşünüyorum 
0,739 0,762 

0,915 0,912 

Çalıştığım bankadan kaliteli hizmeti makul 

(uygun) bir fiyata aldığımı düşünüyorum. 
0,846 0,862 

Çalıştığım bankadan aldığım hizmetin ekonomik 

olduğunu düşünüyorum 
0,837 0,831 

Çalıştığım bankadan aldığım hizmeti, ihtiyaçla-

rımı makul (uygun) fiyatla karşılayan bir hizmet 

olarak değerlendiriyorum 

0,837 0,839 

Çalıştığım bankanın ödediğim parayı hak ettiğini 

düşünüyorum 
0,710 0,714 

Faktör 3: Tüketici Güveni (Doğruluk)   

Çalıştığım bankanın, müşterilerine yönelik tüm 

yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirdi-

ğini düşünüyorum. 

0,656 0,712 

0,873 0,863 

Çalıştığım bankanın bana verdiği bilgilerin doğru 

olduğunu ve müşterilere karşı dürüst davrandı-

ğını düşünüyorum.  

0,750 0,843 

Çalıştığım bankanın sunmayı vaat ettiği bankacı-

lık hizmetlerine ilişkin her zaman güven duya-

rım. 

0,712 0,709 

Çalıştığım banka, kamuoyuna ve müşterilerine 

yönelik yanıltıcı bilgilendirmelerde bulunmaz. 
0,757 0,697 

Çalıştığım bankanın insanların kullanımına 

sunduğu hizmetler tamdır, yerindedir ve kesin-

likle müşteriyi aldatmaya yönelik değildir. 

0,683 0,610 
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Tablo 4 (Devam) 

Faktör 4: Tüketici Güveni (Yardımseverlik)   

Çalıştığım bankanın bana yardımcı olduğunu ve 

beni desteklediğini düşünmekteyim. 
0,728 0,725 

0,881 0,873 

Çalıştığım bankanın, müşterilere karşı iyi niyetli 

olduğunu düşünmekteyim 
0,800 0,795 

Çalıştığım bankanın uygulamalarının müşterilere 

yardım edici bir yapısının olduğunu düşünmek-

teyim. 

0,783 0,777 

Çalıştığım bankanın kendi faydası kadar müşteri-

lerinin çıkarını da ön planda tuttuğunu düşün-

mekteyim. 

0,727 0,691 

Faktör 5: Tüketici Güveni (Yeterlilik) 

 

 

 

 

 Çalıştığım bankanın müşteri ihtiyaçlarına cevap 

verecek gerekli donanıma sahip olduğunu dü-

şünmekteyim. 

0,705 0,700 

0,837 0,831 

Çalıştığım bankanın sunduğu hizmetlerin müşte-

rilere duyurulmasında ve ulaştırılmasında yeterli 

deneyime sahip olduğunu düşünmekteyim. 

0,753 0,766 

Çalıştığım bankanın faaliyetlerini yerine getirecek 

yeterli kaynaklara sahip olduğunu düşünmekte-

yim. 

0,819 0,836 

Çalıştığım bankanın güçlü bir hizmet alt yapısına 

sahip olduğunu düşünmekteyim. 
0,785 0,741 

Açıklanan Toplam Varyans:  70,991 70,061  

5.3 Hipotezlerin Testi 

Bu araştırma, algılanan fiyat değişkeni ile tüketici güveni arasındaki ilişkide 

algılanan hizmet kalitesinin aracı etkisinin olup olmadığını ve iki farklı sektörde 

(Bankacılık ve GSM) aracı etkinin farklılık gösterip göstermediği, belirleme 

amacını gütmektedir. Bu bağlamda, belirlenen amaçları gerçekleştirmek için 6 

farklı hipotez kurulmuştur. Hipotezleri test etmek için Baron ve Kenny’in 3 

adımlı yöntemi ve dolaylı etkinin anlamlılığını ölçmek için Sobel Testi kullanıl-

mıştır. Baron ve Kenny’in yöntemini test etmek için regresyon analizi, Sobel 

testi için ise Andrew Hayes’in SPSS paket programı için geliştirmiş olduğu 

SOBEL adlı makro (http://afhayes.com/spss-sas-and-mplus-macros-and-

code.html) kullanılmıştır. Tüketici güveni üç alt boyut ile ölçüldüğü için, tüm 

analizler bu boyutlara göre ayrı başlıklar halinde sunulacaktır. 
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5.3.1 Algılanan Fiyat ile Tüketici Güveninin Doğruluk Boyutu Arasında Algı-

lanan Hizmet Kalitesinin Aracı Etkisi 

 Bu bölümde tüketici güveninin doğruluk (DOGRU) boyutu bağımlı değişken, 

algılanan fiyat (FIYAT) değişkeni bağımsız değişken ve algılanan hizmet kalitesi 

(KALITE) değişkeni aracı değişken olarak ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar 

Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Algılanan Fiyat İle Doğruluk Boyutu Arasında Algılanan Hizmet Kali-

tesinin Aracı Etkisi 

Adımlar 
GSM Sektörü Bankacılık Sektörü 

β t Sig. β t Sig. 

1. Adım (FIYAT      KALITE) 0,387 6,643 0,000 0,595 11,782 0,000 

R2 / F 0,150/ 0,000 0,354/ 0,000 

2. Adım (FIYAT      DOGRU) 0,539 10,130 0,000 0,626 12,762 0,000 

R2 / F 0,288/ 0,000 0,392/ 0,000 

3.Adım 

FIYAT 

KALITE 

FIYAT 0,403 7,547 0,000 0,381 6,874 0,000 

KALITE 0,352 6,599 0,000 0,412 7,445 0,000 

R2 / F /Tolarence-VIF 0,392/0,000/ 0,850-1,177 0,497/0,000/0,646-1,549 

Tablo 5 incelendiğinde, her iki sektör için de Baron ve Kenny’in şartlarının ger-

çekleştiği görülmektedir. İlk şart, bağımsız değişkenle (FIYAT) aracı değişken 

(KALITE) arasında anlamlı bir etkinin olmasıydı ve bu gerçekleşmiştir (GSM, 

β=0,387, p=0,000; Bankacılık, β=0,595, p=0,000). İkinci şart, bağımsız değişkenin 

(FIYAT) bağımlı değişken (DOĞRU) üzerinde anlamlı bir etkisinin olmasıydı. 

Bu etki istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır (GSM, β=0,539, p= 0,000; Bankacılık, 

β=0,626, p=0,000). Son olarak, bağımsız değişken (FIYAT) ile aracı değişken 

(KALITE) birlikte modele dâhil edilmiş ve bağımlı değişken (DOGRU) açıklan-

maya çalışılmıştır. Bu aşamadan sonra, ikinci adımdaki anlamlı etkinin anlam-

sız olması (tam aracı etki) veya etki düzeyinin zayıflaması (kısmi aracı etki) 

aracı etkinin varlığı noktasında bize ipucu verecektir. Üçüncü adım incelendi-

ğinde, FIYAT ile DOGRU arasındaki ilişkinin (ikinci adımla karşılaştırıldığında) 

DOĞRU 
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anlamsızlaşmadığını, ancak etki düzeyinin azaldığını görebiliriz (GSM, β=0,403, 

p=0,000; bankacılık, β=0,381, p=0,000). Bu durum, algılanan fiyat ile tüketici 

güveninin doğruluk boyutu arasında algılanan hizmet kalitesinin kısmi aracı 

etkiye sahip olduğu sonucunu doğurabilir. Ancak, bu aracı etkiden söz etmek 

için yeterli değildir. Kesin sonuca ulaşmak için, Beta (β) değerlerindeki azalma 

miktarının anlamlılığının tespit edilmesi gerekir. Beta değerlerindeki azalma 

miktarının anlamlılık düzeyi ise Sobel Testi kullanılarak yapılmıştır. Sobel Testi 

sonuçları, GSM sektörü için Z=4,655, p=0,000 ve bankacılık sektörü için Z=6,277, 

p=0,000 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre, her iki sektörde Beta değer-

lerinde meydana gelen azalma anlamlıdır. Bu noktadan sonra, GSM ve bankacı-

lık sektörlerinde algılanan hizmet kalitesinin fiyat ve doğruluk boyutu arasında 

kısmi aracı etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, H1a ve H1b hipo-

tezleri kabul edilmiştir.  

Üçüncü adımda iki farklı değişken, bağımsız değişken olarak modele dahil 

edildiği için çoklu bağıntı (multicollinearity) olup olmadığı tespit edilmeye çalı-

şılmıştır. VIF (GSM=1,177; bankacılık=1,549) ve Tolerance (GSM=0,850; bankacı-

lık=0,646) değerleri incelendiğinde, değişkenler arasında çoklu bağıntı olmadığı 

belirlenmiştir (Field, 2006: 196). 

5.3.2 Algılanan Fiyat İle Tüketici Güveninin Yardımseverlik Boyutu Arasında 

Algılanan Hizmet Kalitesinin Aracı Etkisi 

Bu bölümde, FIYAT bağımsız, KALITE aracı ve YARDIM bağımlı değişken 

olarak ele alınmıştır. Algılanan hizmet kalitesinin algılanan fiyat ile tüketici 

güveninin yardımseverlik boyutu arasındaki aracı etkisi Tablo 6’da görülmek-

tedir. 
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Tablo 6. Algılanan Fiyat ile Tüketici Güveninin Yardımseverlik Boyutu Arasın-

da Algılanan Hizmet Kalitesinin Aracı Etkisi 

Adımlar 
GSM Sektörü Bankacılık Sektörü 

β T Sig. β T Sig. 

1. Adım (FIYAT        KALITE) 0,387 6,643 0,000 0,595 11,782 0,000 

R2 / F 0,150/ 0,000 0,354/ 0,000 

2. Adım (FIYAT        

YARDIM) 
0,610 12,163 0,000 0,541 10,233 0,000 

R2 / F 0,372/ 0,000 0,293/ 0,000 

3.Adım 

FIYAT 

KALITE 

FIYAT 0,539 10,127 0,000 0,246 4,236 0,000 

KALITE 0,182 3,417 0,001 0,496 8,539 0,000 

R2 / F /Tolarence-VIF 0,400/ 0,000/ 0,850-1,177 0,451/ 0,000/ 0,646-1,539 

Tablo 6’daki rakamlar incelendiğinde, aracı etkinin var olmasındaki ön koşullar 

olan birinci (aracı ilişki modelindeki "a" yolu GSM, β=0,387, p=0,000; bankacılık, 

β=0,595, p=0,000) ve ikinci koşulun (arcı ilişki modelindeki "b" yolu GSM, 

β=0,610, p=0,000; bankacılık, β=0,541, p=0,000) gerçekleştiği görülmektedir. 

Üçüncü koşul ise, FIYAT ve KALITE, YARDIM değişkenini tahmin etmek için 

birlikte modele dahil edildiğinde, bir önceki adımdaki FIYAT ve YARDIM ara-

sındaki etkinin anlamsız olması veya etkisinin azalması gerekmektedir. Bura-

dan hareketle, üçüncü adım incelendiğinde, GSM sektöründe FIYAT ve 

YARDIM arasında %61 olan Beta değerinde azalma olduğu (β= 0,539) düştüğü 

görülmektedir. Aynı şekilde, bankacılık sektörüne ilişkin analiz sonuçları ince-

lendiğinde, bir önceki adımda %54,1 olan Beta değerinin düştüğü görülmekte-

dir (β= 0,246). Bu sonuçlara göre, algılanan hizmet kalitesinin algılanan fiyat ile 

tüketici güveninin yardımseverlik boyutu arasında kısmi aracı etkiye sahip 

olduğu söylenebilir. Ancak kesin olarak aracı etkiden söz etmek için, beta de-

ğerlerindeki azalmanın anlamlılığı Sobel Testi ile analiz edilmiştir. GSM sektö-

rüne yönelik Sobel Testi sonuçları Z= 3,120, p=0,0026 ve bankacılık sektöründeki 

Sobel Testi sonuçları Z=6,8978, p=0,000 şeklinde gerçekleşmiştir. Sobel Testleri-

nin anlamlı çıkması, her iki sektör için, algılanan hizmet kalitesi değişkeninin 

söz konu değişkenler arasındaki kısmi aracılık etkisinin varlığını doğrulamak-

tadır. Bu sonuçlara göre H2a ve H2b hipotezleri kabul edilmiştir. 

YARDIM 
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Üçüncü adımdaki bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusallık olup olma-

dığını tespit etmek için VIF ve Tolerance değerlerine bakılmıştır. GSM sektörü 

için VIF= 1,177 ve Tolerance değeri 0,850 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara 

göre bağımsız değişkenler arasında çoklu bağıntı olmadığı söylenebilir. Benzer 

şekilde bankacılık sektörüne yönelik VIF (1,539) ve Tolerance (0,646) değerleri 

incelendiğinde, çoklu bağıntının tespit edilemediği görülmüştür. 

5.3.3 Algılanan Fiyat ile Tüketici Güveninin Yeterlilik Boyutu Arasında Algı-

lanan Hizmet Kalitesinin Aracı Etkisi      

 Bu bölümde, algılanan hizmet kalitesinin algılanan fiyat ile tüketici güveninin 

yeterlilik boyutu arasında aracılık etkisinin olup olmadığı incelenecektir. Bu 

bağlamda, bağımsız değişken FIYAT, bağımlı değişken YETER ve aracı değiş-

ken KALITE olacak şekilde değişkenler regresyon analizine tabi tutulmuştur. 

Aracı ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 

7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Algılanan Fiyat ile Tüketici Güveninin Yeterlilik Boyutu Arasında Al-

gılanan Hizmet Kalitesinin Aracı Etkisi 

Adımlar 
GSM Sektörü Bankacılık Sektörü 

β t Sig. β t Sig. 

1. Adım (FIYAT        

KALITE) 
0,387 6,643 0,000 0,595 11,782 0,000 

R2 / F 0,150/ 0,000 0,354/ 0,000 

2. Adım (FIYAT       YETER) 0,304 5,049 0,000 0,403 7,004 0,000 

R2 / F 0,089/ 0,000 0,159/ 0,000 

3.Adım 

FIYAT 

KALITE 

FIYAT 0,137 2,307 0,022 0,097 1,515 0,131 

KALITE 0,431 7,239 0,000 0,514 8,031 0,000 

R2 / F /Tolarence-VIF 0,244/ 0,000/ 0,850-1,177 0,328/ 0,000/ 0,646-1,549 

Tablo 7’deki analiz sonuçları incelendiğinde, Baron ve Kenny’in ilk iki şartı her 

iki sektör için de gerçekleşmektedir. Birinci şart olarak FIYAT ile KALITE (GSM, 

β=0,387, p=0,000; bankacılık, β=0,595, p=0,000) arasındaki anlamlı bir etkinin var 

olduğu tespit edilmiştir. İkinci şartın FIYAT ile YETER (GSM, β=0,304, p=0,000; 

YETER 
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bankacılık, β=0,403, p=0,000) arasında anlamlı bir etkinin ortaya çıkması ile ger-

çekleştiği görülmektedir. Üçüncü şart ise ikinci adımdaki anlamlı etkinin, son 

adımda anlamsız hale gelmesi veya etkisinin azalmasıdır. GSM sektöründe 

FIYAT’ın YETER üzerindeki hem etkisi hem de anlamlılığı, KALITE modele 

dahil edilince azalmaktadır (Beta değeri 0,304’ten 0,137’ye ve anlamlılık 

0,000’dan 0,022’ye düşmüştür). Bu noktada, GSM sektöründe, algılanan hizmet 

kalitesinin algılanan fiyat ile tüketici güveninin yeterlilik boyutu arasında kısmi 

aracılık etkisinin var olabileceği söylenebilir. Bankacılık sektörüne ilişkin ra-

kamlar incelendiğinde, ikinci adımdaki FIYAT-YETER etkisi artık anlamsız 

(β=0,097, p= 0,131) hale gelmiştir. Bu sonuç bankacılık sektöründe, algılanan 

hizmet kalitesinin algılanan fiyat ile tüketici güveninin yeterlilik boyutu arasın-

da tam aracı etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Kesin olarak aracı etkileri 

tespit etmek amacıyla yeniden Sobel Testi yapılmıştır. GSM sektöründe Z değeri 

(4,870) ve p değeri (0,000) şeklinde gerçekleştiği için beta değerlerindeki azal-

manın anlamlı olduğu ve algılanan hizmet kalitesinin kısmi aracı etkisinin var 

olduğu tespit edilmiştir. Bankacılık sektöründe ise Z (6,620) ve P (0,000) değer-

leri anlamlı olarak gerçekleştiği için tam aracılık etkisinin varlığı belirlenmiştir. 

Bu sonuçlara göre H3a ve H3b hipotezleri kabul edilmiştir. 

Ayrıca, üçüncü adımdaki regresyon analizinde çoklu doğrusallık olup olmadı-

ğının belirlenmesi için VIF (GSM: 1,177; bankacılık:1,549)  ve Tolerance (GSM: 

0,850; bankacılık: 0,646) değerlerine bakılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çok-

lu doğrusallık olmadığı söylenebilir. 

6. Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın hipotezleri geliştirilirken, algılanan fiyatın algılanan hizmet kali-

tesini ve tüketici güvenini ve algılanan hizmet kalitesinin tüketici güvenini etki-

lediği literatür taraması sonucunda tespit edilmişti. Bu çalışmada da hem GSM 

hem de Bankacılık sektörüne yönelik yapılan analizler sonucunda, algılanan 

fiyatın algılanan hizmet kalitesini; algılanan fiyatın tüketici güveninin doğruluk 

boyutunu ve algılanan hizmet kalitesinin tüketici güveninin doğruluk boyutunu 

etkilediği tespit edilmiştir.   

Algılanan fiyat-yardımseverlik ilişkisinde GSM sektöründe modelin açıklama 

gücü ve etki düzeyi daha fazladır. Bu noktada tüketicilerin, yardımseverlik işin 

içine girdiğinde, GSM operatörlerinden daha fazla yardımsever davranmaları 

hususunda bir beklentiye girdikleri söylenebilir. Algılanan kalite yardımsever-

lik ilişkisinde ise bankacılık sektöründe ilişkilerin daha güçlü olduğu söylenebi-
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lir. Yardımseverliği açıklamada algılanan kalite bankacılık sektöründe ön plana 

çıkmaktadır. 

Algılanan fiyat-yeterlilik ilişkisinde ve algılanan kalite-yeterlilik ilişkisinde ban-

kacılık sektörü yine ön plana çıkmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında, bankacılık sektöründeki etki düzeylerinin ve açıklama oran-

larının GSM sektörüne göre daha fazla olduğu söylenebilir. Buradan hareketle, 

tüketici güveninin algılanan kalite ve fiyat yoluyla oluşmasında, bankacılık 

sektöründe tüketicilerin daha hassas olduğu söylenebilir. Kısaca, tüketicilerin 

bankalara güven duyması ile GSM operatörüne güven duyması aynı düzeyde 

gerçekleşmemektedir. Tüketiciler ile bankalar arasında güvenin kurulması, 

GSM sektörüne göre, daha zor olmaktadır.  Bunun nedeni olarak, tüketicilerin 

maddi anlamda bankalarla daha büyük ilişkiye girmeleri ve bankaların daha 

fazla aldatıcı uygulama yapabilecekleri düşüncesi gösterilebilir. 

Aracı etkiyi tespit etmeye yönelik analizler sonucunda, algılanan hizmet kalite-

sinin algılanan fiyat ile tüketici güveninin doğruluk boyutu arasında GSM ve 

bankacılık sektöründe kısmi aracı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  Benzer 

şekilde algılanan hizmet kalitesi, her iki sektörde de, fiyat ile yardımseverlik 

arasında kısmi aracı etkiye sahiptir.  Diğer taraftan, GSM sektöründe algılanan 

hizmet kalitesi, fiyat ile yeterlilik arasında kısmi aracı etkiye sahipken, bankacı-

lık sektöründe tam aracı etkiye sahiptir. Kısmi aracılık etkisinin var olması ba-

ğımlı değişken ile bağımsız değişken arasında başka bir değişkeninde aracılık 

yapabileceğini göstermektedir (Baron ve Kenny, 1986: 116). Buradan hareketle, 

her iki sektörde de, algılanan fiyat ile doğruluk ve algılanan fiyat ile yardımse-

verlik ilişkisinde algılanan hizmet kalitesi dışında başka değişkenlerin de aracı 

olabileceği sonucuna ulaşılabilir. Algılanan fiyat ile yeterlilik ilişkisinde ise, 

algılanan hizmet kalitesinin GSM sektöründe kısmi aracı etkisinin var olduğu 

söylense bile, etki düzeyinin oldukça fazla azalması ve anlamlılığın büyük 

oranda düşmesi nedeniyle, algılanan hizmet kalitesinin iki değişken arasında 

büyük oranda aracılık rolünü üstlendiğini söyleyebiliriz. Buna paralel olarak, 

bankacılık sektöründe fiyat-kalite-yeterlilik ilişkisinde kalitenin tam aracılık 

etkisinin çıkması, algılanan hizmet kalitesinin yeterliliği açıklamadaki gücünü 

ortaya koymaktadır. Bu sonuca göre, bireylerin bankalardan aldıkları/alacakları 

hizmetler için katlandıkları maliyetlere yönelik algılamaları, bankanın sunduğu 

hizmetin kalitesine yönelik algılamalarını ve algılanan hizmet kalitesi de firma-

nın yeterli olduğu algısını pozitif etkilemektedir. 
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Sonuç olarak, bu araştırmanın ortaya çıkardığı temel bulgu, algılanan fiyat ile 

tüketici güveni arasında algılanan hizmet kalitesinin, sektörlere göre açıklama 

gücü ve etki düzeyi ve kısmi-tam aracı ilişkisi bakımından farklılık gösterse de, 

aracılık etkisinin var olduğudur. 

Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında, GSM ve bankacılık sektörlerindeki 

karar alıcılara ve uygulayıcılara bazı önerilerde bulunulabilir. Tüketici güvenini 

kazanmak ve tüketicileri ile uzun süreli çalışmak isteyen firmalar: 

1. Her zaman tüketicilere doğru bilgiler vermeli, aldatıcı olmamalı, 

2. Tüketicilere yardımsever davranmalı, sorunları çözmek için azami ilgi 

göstermeli, 

3. İlgili sektördeki hizmeti sunmak için yeterli güce ve teknik alt yapıya 

sahip olduğunu tüketiciye göstermeli/hissettirmeli, 

4. Tüketiciyi aldatmayarak, ona karşı yardımsever davranarak ve onun so-

runları ile ilgilenerek, hizmeti sunacak yeterli güce sahip olduğunu tü-

keticiye hissettirerek, tüketici güvenini kazanmalı, 

5. Fiyat ve kalite arasındaki ilişkiyi koruyarak tüketicilerin güvenini kaza-

nabilirler. Yüksek fiyata karşılık düşük kaliteli hizmetin sunulması (ve-

ya tüketicide böyle bir algının oluşması) tüketicinin firmaya yönelik gü-

venini zedeleyecektir, 

6. Tüketici güvenini kazanarak ve kaliteli hizmet üreterek tüketicilere hiz-

metlerini daha yüksek fiyattan satabilirler. Bu durum ise, firmalar için 

yüksek karlılık getirebilir. 

Bu çalışmada, ele alınan değişkenler ve kurulan ilişkiler tüketici güvenini açık-

lamada yeterli olmayabilir. Tüketici güvenini ortaya çıkaran başka değişkenlerle 

yeni modeller geliştirerek yeni bulgulara ulaşma noktasında, bu çalışma araş-

tırmacılara yol gösterebilir. Ayrıca, ele alınan ana kitle ve örneklem sadece iki 

devlet üniversitesinde (Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversite-

si)  çalışan kamu personelinden oluşmaktadır. Farklı ana kitle ve örneklemlerle 

yapılacak çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkabilir.  
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ETKİNLİK SPONSORLUĞU İLE SATIN ALMA NİYETİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİDE MARKA FARKINDALIĞININ ARACI ROLÜ 

Nimet AÇAR1 

ÖZET 

Rekabet seviyesinin her geçen gün arttığı günümüzde işletmeler tüketiciler karşısında sa-

dece üretim, yönetim ve pazarlama konularındaki geleneksel yaklaşım ile tüketicileri ikna 

edemeyecek duruma gelmişlerdir. Halkla ilişkiler; reklam ve promosyon faaliyetleri ya-

nında müşterilerin mal ve hizmetleri satın almaya ikna etmek için etkinlikler ile farkında-

lık yaratmaya çalışmaktadır. İletişim koşullarının değişmesiyle, organizasyonlar, işletme-

ler ve kuruluşlar hedef gruplarına ulaşabilecek değişik iletişim araçlarına yönelmişlerdir. 

İletişim karmasında yer alan sponsorluk da bunlardan birisidir. Günümüzde etkinlik 

sponsorlukları firmaların tüketicilere ulaşmak için kullandığı etkili bir iletişim aracı olarak 

kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı, etkinlik sponsorluğu ve alt boyutları ile satın alma 

niyeti arasındaki ilişkiyi incelemek; marka farkındalığının aracılık rolüne bakmaktır. De-

ğişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerin ortaya konması için yapısal eşitlik modeli (YEM) 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ulaşılan bulgulara göre, etkinlik sponsorluğunun alt 

boyutu olan sponsora karşı ilginin satın alma niyetini pozitif yönde etkilediği görülmüş, 

ancak etkinlik sponsorluğunun diğer alt boyutları olan etkinlik sponsorluk uyumu, etkin-

lik için kişisel beğeni ve etkinliğin statüsünün satın alma niyeti üzerine istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkisi görülmemiştir. Ancak etkinlik sponsorluğunun diğer alt boyutu olan 

sponsora karşı ilginin ise satın alma niyetini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Yapısal 

eşitlik modeli, etkinlik sponsorluğu ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide marka farkın-

dalığının kısmen aracılık rolü olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Etkinlik sponsorluğu, satın alma niyeti, marka farkındalığı 

THE MEDIATING ROLE OF BRAND AWARENESS ON THE 

RELATIONSHIP BETWEEN EVENT SPONSORSHIP AND PURCHASE 

INTENTION 

ABSTRACT 

Events provide a great opportunity for a franchise to attract prospective customers or grow 

deeper relationships with its existing customers. Nowadays, sponsorship especially event 

sponsorship is one of the most important parts of marketing activities in the world. In 
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event sponsorship the main purpose of the marketer is to increase the awareness of brand. 

Therefore, managers need accurate and complete information about effectiveness of event 

sponsorship to make right decisions about issues such as resource allocation to event spon-

sorship. The purpose of the study is to examine the relationship between event sponsor-

ship and purchase intention. Further, the study also tries to determine whether brand 

awareness has a mediating role between event sponsorship and purchase intention. Struc-

tural equation modeling was used to test the mentioned relationships in the model.  The 

results indicate that event sponsorship sub dimensions of attitude towards sponsor af-

fected purchase intention positively, however sub dimensions of personal liking for the 

event, sponsorship and event fit and the status of the event  have no statistically significant 

effects on purchase intention. Structural equation modeling showed that brand awareness 

partially mediates the relationship between event sponsorship and purchase intention.  

Key Words: Event Sponsorship, purchase intention, brand awareness. 

1. Giriş 

Geçmişten günümüze, etkinliklerin toplumlar üzerinde ekonomik, sosyal, politik 

ve teknolojik etkisi bulunmaktadır. Bu etkileri ile etkinlikler küresel ölçekte önem 

arz etmektedir. Etkinlik; hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların et-

kilenip davranışın gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda 

gerçekleştirildiği faaliyetlerin tümü olarak da tanımlanabilir (Eckerstein, 2002). 

Sponsorluk faaliyetleri, işletmelerin pazarlama ve kurumsal hedeflerini gerçek-

leştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu hedefler arasında 

da işletmenin ve markanın toplum üzerindeki imajını, tüketicilerin ürünleri satın 

alma niyetini ve marka farkındalığını artırmak yer almaktadır. 

Yapılan araştırmalar, işletmelerin etkinlik sponsorluğunu tercih etmesindeki en 

büyük nedenlerden birini, sponsorluğun reklam, halkla ilişkiler gibi diğer tutun-

durma karması öğelerine göre hedef kitle üzerinde daha etkili ve ikna edici oldu-

ğunu ve marka farkındalığı yarattığını göstermektedir. Böylece geleneksel pazar-

lama araçlarının tüketiciler üzerinde yeterli etkiye sahip olmamasının anlaşılma-

sıyla birlikte etkinliklere yapılan sponsorlukların değeri anlaşılmaya başlanmış-

tır.  

Literatürde etkinlik sponsorluğu ile ilgili yapılmış çalışmalar mevcuttur. Ancak 

aynı çalışmada etkinlik sponsorluğu ve alt boyutları ile satın alma niyeti arasın-

daki ilişkinin incelendiği ve bu ilişkide marka farkındalığının aracılık rolüne ba-

kıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 
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Araştırma sonucunda elde edilecek bulgularla literatüre önemli katkılar yapıla-

bileceği, aynı zamanda Türkiye’de etkinlik sponsorluğu ve satın alma niyeti alan-

larında çalışan araştırmacılara ve uygulamacılara faydalı olabilecek tespitler or-

taya konulabileceği söylenebilir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Etkinlik Sponsorluğu 

Etkinlik, katılımcılar üzerinde bir etkinin yaratılması için dikkatli bir şekilde ta-

sarlanmış deneyim olarak tanımlanabilir (Silvers, 2004). Etkinlikler, günlük nor-

mal aktivitelerden ayrılarak boş zaman, kültürel, kişisel, iş ve işletme amaçlarına 

ulaşmak için rutin olmayan eylemler veya katılımlar olarak değerlendirilmekte-

dir. Etkinliklerde amaç bir grup insanın deneyimini yönlendirmek, eğlendirmek, 

kutlama yapmak veya eğitmektir. 

Etkinlik sponsorluğu kavramı, pek çok kuruluşun başvurduğu oldukça yaygın 

kullanılan sponsorluk çeşitlerinden birisidir. En basit tanımıyla etkinlik sponsor-

luğu, bir markanın herhangi bir organizasyona veya isminden de anlaşılacağı 

üzere etkinliğe sponsor olması olarak tanımlanabilir. Etkinlik sponsorluğunun 

veya buna benzer diğer türdeki sponsorlukların marka imajı oluşturmak, onu ge-

liştirmek ve / veya değiştirmek için kullanımı birçok kuruluş için yaygın bir uy-

gulama yöntemidir (Novais ve Arcodia, 2013). 

Demografik özelliklerdeki, teknolojideki, kullanılabilir gelirdeki ve zamandaki 

değişim beraberinde etkinliklerin gelişmesini, farklı sınıflandırılmasını getirmiş; 

yaş ortalamasının yükselmesi, teknolojinin gelişmesi, gelirlerin artması, insanlar 

için zaman kavramını önemli hale getirmiştir (Goldblatt, 2000). Özellikle, önemli 

etkinlik alanlarını oluşturan spor etkinliklerinde, dünyada ve Türkiye'de hızlı bir 

artış kaydedilmektedir (Karaküçük, 1997: 94). Yapılan araştırmalar, Asya, Av-

rupa, Amerika gibi coğrafyalardaki kültür unsurlarıyla birlikte sponsorluk kav-

ramlarının uygulanması ve etkilerinde belirgin farklılıklar olduğunu göstermiş, 

ayrıca psikolojik olarak sponsorluklarda kullanılan uyaranların bireyler üzerinde 

değişken etkiler yarattığını ortaya koymuştur (Novais ve Arcodia, 2013; Fan ve 

Pfitzenmaier, 2012; Henseler vd., 2009).  

Etkinlik sponsorluğu, bir markanın herhangi bir organizasyona veya isminden 

de anlaşılacağı üzere, etkinliğe sponsor olması olarak tanımlanmaktadır. Bu kav-

ramın geniş bir uygulama alanı bulunmakla birlikte, kavram aynı zamanda 

marka imajı ve farkındalığı için etkin bir belirleyicidir. 
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Markanın farkındalık yaratabilme hedeflerini gerçekleştirmek için bir pazarlama 

aracı olarak kullanılan bu kavramın altında yatan temel mantık, bir markanın bir 

etkinlikle bağdaştırılması ve bu sayede etkinliğin imajının sponsorun imajına ak-

tarılmasıdır. Buradan anlaşılacağı üzere, etkinlik üzerinden sponsora aktarılan 

imaj olumlu veya olumsuz olarak marka imajına da aktarılmış olacaktır. 

Fan ve Phitzenmaier (2012)’in çalışmalarında, etkinlik sponsorluğunun şirketlere 

karışık haldeki kitlesel iletişimlerle ilgili alternatifler sunduğunu, hedef pazarı 

bölgelere ayırarak ya da yerel yapılara hitap eden etkinlikler düzenleyerek, he-

deflenmiş yaşam stillerine ulaşmak adına fırsatlar geliştirdiğini vurgulamakta-

dır. Bütün bunları sunabilmesinin başlıca sebebi, tüketim davranışı biçimi olarak 

sponsor olunan etkinliklerle bağ kurulmuş olması olarak gösterilmektedir.  

Markanın genel durumu ve yapısı, marka iletişimi amaçları, reklam ve halkla iliş-

kiler amaçları ve sponsorluk amaçları sponsorluk türünün belirlenmesinde etkili-

dir. Literatürdeki genel eğilim üç farklı sponsorluk türü olduğu yönündedir  (To-

sun, 2014: 608): “Etkinlikle İlişkili Sponsorluk (Event - Related Sponsorship)”, 

“Yayın veya Program Sponsorluğu (Broadcast Sponsorship)” veya  “Amaçla İlişkili 

Sponsorluk (Cause-Related Sponsorship)”. Tosun (2014), etkinlikle ilişkili sponsor-

luk türünde bir futbol turnuvasını, bir takımı, bir koşucuyu, bir sergiyi, bir orkest-

rayı vb. ayni veya nakdi olarak desteklemenin mümkün olduğunu belirtmiştir. 

Özellikle, önemli etkinlik alanlarını oluşturan spor etkinliklerinde, dünyada ve 

Türkiye'de hızlı bir artış kaydedilmektedir (Karaküçük, 1997:94). Etkinlik spon-

sorluğunun en yaygın ve etkin kullanıldığı alanların başında “Spor ve Spor Or-

ganizasyonları Sponsorluğu” gelmektedir. Günümüz dünyasında hemen her bü-

yük spor organizasyonunda çok önemli sponsorluklara rastlanmaktadır. Türkiye 

üzerinden güncel örnekler düşünüldüğünde, son yıllarda evrensel düzlemde bü-

yük bir atılım yapan Türk Hava Yolları (THY) ilk akla gelen örneklerdendir. Spor 

sponsorluğu konusuna büyük yatırımlar yapıp katkılar sağlayan THY, kendi 

marka imajı doğrultusunda Avrupa’nın önemli kulüplerine ulaşım sponsoru ol-

muştur. Dünya genelinde önemli bir satış oranına sahip olan Beko markası da 

spor sponsorluğu yoluyla marka farkındalığı yaratma çabası içinde olan kurum-

lardan biridir. Türkiye Basketbol Ligi’ne 2006 yılından itibaren isim sponsoru ve 

resmi sponsor olan Beko, basketbol üzerinden yürüttüğü spor sponsorluğu akti-

vitelerini Avrupa ve Dünya’ya yayarak bu doğrultuda ilerlemektedir. 

“Sosyal Sponsorluk”, etkinlik sponsorluğunun faaliyet gösterdiği önemli alanlar-

dan bir diğeridir. Gerek kuruluşların topluma karşı sosyal yükümlülükleri, ge-

rekse kendi finansal ve daha ziyade marka imajı konularını içinde barındırdığı 
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için hassas bir dengede konumlanmıştır. Bu tarz sponsorluklar “Kurumsal Sosyal 

Sorumluluklar” (KSS) ile yakından ilişkili olduğu için şirketlerin bu tür projelerin 

ışığında hareket etmesi başarılı sosyal sponsorluklar sağlayabilmektedir. Etkinlik 

sponsorluklarının hemen her alanında olduğu gibi “Kültür ve Sanat Sponsor-

luğu” alanındaki etkinliklerde de sponsorluklar kilit rol oynamaktadır. Kültür ve 

sanat alanındaki etkinliklerde özellikle kâr amacı gütmeyen kurumların çokluğu 

bu tür etkinliklerde sponsorlukları olmazsa olmaz konuma getirmektedir. Bu 

bağlamda, bu tür şirketler için kurumsal destek kazanmak finansal tablonun 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır; buna karşın bazı kâr amacı gütmeyen ku-

rumlar bunu bir nevi ‘sihirli formül’ veya tahmin oyunu olarak görmektedir 

(Daellenbach, 2012). 

2.2. Satın Alma Niyeti 

Satın alma niyeti tüketicilerin satın alma eylemini bilinçli bir şekilde harekete ge-

çirmeleri şeklinde tanımlanmıştır (Spears ve Singh, 2004: 56). Spears ve Singh 

(2004) çalışmalarında tüketicilerin bir ürünü veya hizmeti satın alma eğilimini 

etkileyen iki unsur bulunduğunu belirtmişlerdir. Bunlardan birincisi, tüketicinin 

markanın kendisine olan pozitif tutumudur. Aynı zamanda bir markaya karşı 

olan olumlu tutum tüketicinin zihninde yer alan diğer markalara karşı olumsuz 

bir tavır takınmasına sebep olur. Dolayısıyla, bir markaya karşı oluşan pozitif tu-

tum, karşılaştırmalı önerme olarak ifade edilebilir.  

Satın alma eğilimini etkileyen diğer unsur ise marka bilinirliğidir. Pope ve Voges 

(2000) çalışmalarında marka bilinirliğini etkileyen iki faktörün olduğunu ve bun-

ların geçmiş tüketim tecrübesi (prior experience) ve markaya maruz kalma 

(brand exposure) olduğunu belirtmişlerdir. Geçmiş tüketim tecrübesi, tüketicile-

rin ürünü daha önce kullanmaları sonucu oluşmaktadır ve tüketicinin markalar 

arasında ayrım yapabilme kabiliyetini güçlendirmektedir. Markaya maruz kalma 

ise, tüketicinin markanın sahip olduğu uyarıcı etkiye fazla miktarda maruz kal-

ması sonucu oluşmaktadır ve dolayısıyla marka bilinirliğini etkilemektedir (Pope 

ve Voges, 2000: 97). Keller (1993) genel bir ifadeyle tüketicinin herhangi bir ürünle 

ilgili deneyim kazanmasına veya herhangi bir markaya maruz kalmasına yol 

açan etmenlerin marka farkındalığını ve bilinirliğini artıracak potansiyele sahip 

olduğunu ifade etmiştir. 

Sponsorluklar tüketicilerin markaya karşı olan tutumunu değiştirmekle birlikte 

tüketicilerin markayı satın almaya yönelik tutumlarını da değiştirmeyi hedefle-

mektedir. Tüketicinin markaya yönelik olarak takındığı tutum satın alma kararını 



32 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, Ocak 2014, ss. 27-44 

etkilemektedir ve takınılan tutum olumsuz olduğu takdirde bile sponsorluk faa-

liyetleri aracılığıyla tüketicinin markaya karşı olumlu bir tutum sergilemesine ve 

satın alma eğiliminin artmasına yol açabilir (Özer, 2011: 154). 

Özer’in (2011) çalışmasında tüketicinin etkinliğe yönelik tutumlarının ve sponsor 

marka ile etkinlik arasındaki uyumun tüketicilerin satın alma eğilimleri üzerinde 

etkili olduğunu ortaya koymuştur. Irwin vd.’nin (2003: 138) çalışmasında amaca 

yönelik pazarlama stratejilerinin (Örn. spor temalı sponsorluklar) marka lehinde 

tüketicinin markayı satın alma niyetini etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, tü-

keticilerin spor temalı amaca yönelik sponsorluklara (sport themed cause-related 

sponsorships) karşı tutumunun marka lehine olduğunun ve tüketici üzerindeki 

ilk izlenimi olumlu olarak etkileyebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtmiş-

tir. Gi-Yong vd.’nin (2006: 82) çalışmasında da benzer olarak, ünlüler ile marka 

arasındaki uyumunun yüksek marka hatırlanılabilirliğine yol açtığını ve ünlü 

imajının markaya transfer olabilmesi için ünlü ile marka arasında uyum olması 

gerektiğini belirtmiştir. Daha önce de değinildiği gibi, satın alma kararının ve-

rilme aşamasında bir markayı diğer markalardan ayıran üç adet değer vardır 

bunlar: Marka farkındalığı, kurumsal kimlik ve markaya karşı tüketicinin takın-

dığı tutum. Spor sponsorluklarının marka farkındalığını, kurumsal kimlik imajını 

ve tüketicinin markaya karşı tutumunu artırabileceği ve bu unsurların tüketicinin 

markayı satın alma eğilimine yol açabileceği ortaya konmuştur. 

2.3. Marka Farkındalığı 

Farkındalık, tüketicin bir marka veya ürün grubu arasında belirli bir markayı zih-

ninde yarattığı etki sayesinde belirlemesi olarak tanımlanabilir (Gümüş, 2008). 

Bu etki olumlu ya da olumsuz bilgi birikimlerinden oluşmuş olabilir. Tüketicinin 

daha önce yaşadığı tecrübelerinden faydalanarak markayı rakipleri ile karşılaştı-

rarak diğerlerinden ayırabilmesidir. Tüketicinin farkındalığında ya da tanınmış-

lığında olan birleşik markaya daha çok rağbet ettiği araştırmalar ile kanıtlanmış-

tır (Aktepe ve Baş, 2008: 84-85). 

Marka farkındalığı, marka ismi, logosu, ambalajı, stili ve benzeri ögeleri kategori 

ihtiyacı ile bağdaştırmaktır (Aktaş ve Zengin, 2010). Farkındalık, markaya dair 

algılamaların ve fikirlerin oluşması için ön koşul niteliğindedir (Öztuğ, 1997:29).  

Aktaş ve Zengin  (2010) çalışmalarında marka farkındalığını iki şekilde tanımla-

mışlardır. Birincisi, gazlı içecek denildiğinde tüketicilerin aklına ilk gelen marka-

lardır. İkincisi ise, tüketicilerin marka ile ilgili öğeleri, örneğin renkleri ya da am-

balajı görmesi ile markayı tanımasıdır. Satın alırken tüketicinin bir marka ismini 
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söyleyerek özellikle istemesi gerektiği durumlarda birinci tip farkındalık önem-

lidir. Tüketicinin birden fazla ürün arasından özgürce seçim yapabildiği durum-

larda, örneğin markette gezerken, ikinci tip farkındalık da önem kazanmaktadır 

(Pelsmacker vd., 2001:123).  

Tüketicilerde marka bağlılığının yaratılmasının ilk aşaması marka farkındalığı 

sağlamaktır (Akyıldız, 2010). Sonraki aşamalar, tüketicilerin önerilen markayı di-

ğerlerine tercih etmesini sağlayan olumlu marka imajının yaratılması ve sürdü-

rülmesiyle ilgilidir (Selvi, 2007). Keller (1993) tüketici temelli marka denkliği ile 

ilgili yaptığı çalışmada yüksek seviyelerdeki marka farkındalığına ve pozitif bir 

marka imajına sahip bir ürünün yüksek marka sadakatine yol açacağını ve tüke-

ticiler tarafından tercih edilme ihtimalinin daha fazla olduğunu belirtmiştir. Bir 

ürün ya da hizmet satın alınmadan önce tüketicinin bunların farkında olması 

beklenir. Bir kere farkındalık oluşturulduktan sonra ihmal edilmemesi gerekir. 

Çünkü ihmal edilirse, tüketicinin dikkati rakip ürünlerin mesajları tarafından da-

ğıtılabilir ve farkındalık da düşer. Farkındalık, pazara ve duruma göre yaratıl-

malı, geliştirilmeli, yeniden şekillendirilmeli ve muhafaza edilmelidir (Fill, 2005: 

365). 

Gwinner ve Eaton (1999), işletmelerin sponsorluk faaliyetleri düzenlemelerinin 

çeşitli sebepleri olduğunu fakat bunlardan en yaygın iki tanesinin marka farkın-

dalığını artırmak ve marka imajı oluşturmak, güçlendirmek veya marka imajını 

değiştirmek olduğunu belirtmiştir. Yapılan araştırmalarda, marka farkındalığı-

nın oluşturulmasının, sponsorluk çalışmalarına girmede en önemli neden olduğu 

görülmüştür. Yazında, etkinlik sponsorluğunun satın alma niyeti üzerindeki et-

kisinde marka farkındalığının aracılık rolünün araştırılmamış olması ve anılan 

ilişkide, marka farkındalığının aracılık rolünün olabileceğine yönelik değerlen-

dirme bu çalışmanın yapılmasına dayanak teşkil etmiştir. 

3. Yöntem 

Bu araştırmanın genel tasarımı iki aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşamada araş-

tırmanın modeli, hipotezleri, değişkenleri, örnekleme süreci, veri toplama yön-

temi anlatılmıştır. Bunun yanında araştırmada kullanılan ölçeklerin doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. İkinci aşamada araştırmada veri değerlendirme tekni-

ğiyle ilgili bilgiler sunulmuştur. 
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3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan Model Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Model temel olarak üç ana değişkenden oluşmaktadır. Bunlar; araştırmanın ba-

ğımsız değişkeni olan etkinlik sponsorluğu ve 4 alt boyutu, araştırmanın bağımlı 

değişkeni olan satın alma niyeti ve araştırmanın aracı değişkeni olan marka far-

kındalığıdır.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

“Etkinlik Sponsorluğu” ölçeği; Speed ve Thompson (2000), “Satın Alma Niyeti”; 

Dees, Bennett ve Villages (2008), “Marka Farkındalığı”; Yoo ve Donthu (2001) ile 

Al-Hawari (2011) tarafından geliştirilen ölçekler kullanılmıştır.  

Etkinlik sponsorluğu ölçeği; etkinlik sponsorluk uyumu 4 ifade, etkinlik için ki-

şisel beğeni 4 ifade, etkinliğin statüsü 4 ifade ve sponsora karşı ilgi 5 ifade olmak 

üzere 17 ifade ve 4 alt boyuttan; Satın Alma Niyeti 7 ifade, Marka Farkındalığı 8 

ifade olmak üzere toplam 32 ifadeden oluşmaktadır. Ölçek, 5’li Likert tipi ölçek 

şeklinde düzenlenmiştir (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Ne ka-

tılıyorum/Ne katılmıyorum,  4=Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum).  

Satın Alma  

Niyeti 

Etkinlik Sponsorluğu 

 Sponsorluk Etkinlik Uyumu 

 Etkinlik için Kişisel Beğeni 

 Etkinliğin Statüsü 

 Sponsora Karşı İlgi 

Marka 

Farkındalığı 
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3.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Bağımsız değişken etkinlik sponsorluğu dört alt boyutu ile satın alma niyeti ara-

sındaki ilişki ile ilgili dört hipotez geliştirilmiştir. Araştırmada yer alan aracı de-

ğişken olan marka farkındalığının bağımlı ve bağımsız değişkenler ile ilgili iliş-

kisini açıklamak için H5 hipotezi geliştirilmiştir. Hipotezler aşağıda gösterilmiştir; 

Hipotez 1: Sponsorluk etkinlik uyumu satın alma niyetini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 2: Etkinlik için kişisel beğeni satın alma niyetini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 3: Etkinliğin statüsü satın alma niyetini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 4: Sponsora karşı ilgi satın alma niyetini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 5: Etkinlik sponsorluğu ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide marka 

farkındalığının aracılık etkisi vardır. 

3.3. Katılımcılar 

Bu çalışmada veriler, kolayda örnekleme yöntemi ile anlık (cross-sectional) ola-

rak toplanmıştır. Katılımcılardan anket sorularını, 5 etkinlik ve etkinliğin sponsor 

firmasını tercih ederek cevaplandırmaları istenmiştir. Araştırmada bilgileri tam 

olan 300 anket analize dahil edilmiştir.  

Katılımcıların; %37,3’ü (N=112) kadın, %62,7’si (N=188) erkektir. Yüzde 35,7’si 

(N=107) evli, %64,3’ü (N=193) bekârdır. Üniversite mezunu katılımcıların oranı 

%48 (N=144) iken, %39’u (N=117) lisansüstü, %9,3’ü (N=28) lise, %3’ü (N=9) yük-

sekokul ve %0,2’si ilköğretim mezunudur. Katılımcıların %70’i (N=210) 26-35 yaş 

aralığında, %12,3’ü (N=37) 18-25 yaş aralığında, %11,3’ü (N=34) 36-45 yaş aralı-

ğında, %3,3’ü (N=10) 46-55 yaş aralığında ve %3’ü (N=9) 56 ve üzerindedir. Gelir 

açısından incelendiğinde, katılımcıların; %29’u (N=87) 3001-4500 TL gelir aralı-

ğında, %28,7’si (N=86) 6000 TL’den fazla gelire sahiptir. Yüzde 19,3’ü (N=58) 

1500-3000 TL gelir aralığında; %19’u (N=57) 4501-6000 TL gelir aralığında ve %4’ü 

(N=12) 1500 TL’den az gelire sahiptir.  Katılımcıların %24,7’si (N=74) Redbull, 

%24,3’ü (N=73) Vodafone, %24’ü (N=72) Yedigün, %18,3’ü (N=55) Garanti Ban-

kası ve %8,7’si (N=26) Vestel firmalarının sponsorluk yaptıkları etkinlikleri tercih 

etmişlerdir. 
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3.4. Ölçeklerin Geçerliliği 

Araştırma uygulamalı bir araştırma olup, betimsel olarak yapılmıştır. Kullanılan 

ölçeklerin geçerliliğini test etmek için SPPS ve AMOS 21 programı yardımıyla 

Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Bu çerçevede, etkinlik sponsorluğu ölçe-

ğinin dört, satın alma niyeti ve marka farkındalığı ölçeklerinin tek faktörlü yapı-

ları doğrulanmıştır. Tablo 1’de sunulan Doğrulayıcı Faktör Analizi bulguların-

dan anlaşılacağı üzere, ölçeklerin test edilen yapıları doğrulanmıştır. 

Tablo 1. Ölçeklerin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçek/Model X2 df X2/df GFI CFI RMSEA 

Etkinlik Sponsorluğu 210,568 83 2,537 0,92 0,95 0,072 

Satın Alma Niyeti 8,822 2 4,411 0,98 0,99 0,08 

Marka Farkındalığı 52,240 20 2,612 0,95 0,98 0,073 

İyi Uyum Değerleri*   ≤3 ≥0,90 ≥0,97 ≤0,05 

Kabul Edilebilir Uyum 

Değerleri* 
  ≤4-5 0,89-0,85 ≥0,95 0,06-0,08 

p>.05, X2 =Chi-Square (Ki-Kare); df=Degree of Freedom (Serbestlik Derecesi); GFI=Goodness Of Fit 

Index (İyilik Uyum İndeksi); CFI=Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi); 

RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü). 

 

4. Bulgular 

Değişkenlerin boyutları arası korelasyon ve betimleyici istatistik tablosu Tablo 

2’de, satın alma niyetini etkileyen değişkenlere ait Hiyerarşik Regresyon Analizi 

Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 2’deki bulgulardan da anlaşılacağı üzere tüm de-

ğişkenler arasında anlamlı ve aynı yönlü ilişki vardır. 
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Tablo 2. Boyutlar Arası Korelasyonlar ve Betimleyici İstatistikler Tablosu  

Faktor Ort. Std. S. 
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Sponsorluk Etkinlik 

Uyumu 
3.6683 1.02925 (.87)      

Etkinlik için Kişisel 

Beğeni 
3.6711 .98407 .269* (.87)     

Etkinliğin Statüsü 3.4322 .96088 .367* .330* (.70)    

Sponsara Karşı İlgi 3.7180 .91707 .517* .449* .484* (.89)   

Marka Farkındalığı 4.0317 .73639 .429* .218* .334* .556* (.91)  

Satın Alma Niyeti 3.4742 1.00373 .427* .301* .390* .714* .577* (.92) 

** p<0.01 N=(300), Not: Ölçeklerin Cronbach Alfa güvenilirlik değerleri parantez içinde gösterilmiştir. 

Tablodaki değerler incelendiğinde en büyük ortalamanın marka farkındalığı de-

ğişkeninde en düşük ortalamanın da satın alma niyeti değişkeninde gerçekleştiği 

görülmektedir. Genel olarak faktörlerin 5’li Likert tipi ölçekte ortalamanın üze-

rinde değerler aldığı görülmektedir. Tablo 2’deki korelasyon değerleri incelendi-

ğinde bütün değişkenler arasında ilişki olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın bağımlı değişkeni satın alma niyeti; sponsorluk etkinlik uyumu 

(r=0,427; p<0,01), etkinlik için kişisel beğeni (r=0,301; p<0,01), etkinliğin statüsü 

(r=0,390; p<0,01), sponsora karşı ilgi (r=0,714; p<0,01) ve marka farkındalığı ile 

(r=0,577; p<0,01) pozitif yönlü ilişki içindedir. 

Bağımsız değişkenin arasındaki ilişkilere bakıldığında sponsorluk için etkinlik 

uyumu boyutu; etkinlik için kişisel beğeni (r=0,269; p<0,01), etkinliğin statüsü 

(r=0,367; p<0,01), sponsora karşı ilgi (r=0,517; p<0,01), etkinlik için kişisel beğeni 

boyutu; etkinliğin statüsü (r=0,330; p<0,01), sponsora karşı ilgi (r=0,449; p<0,01), 

etkinliğin statü boyutu; sponsora karşı ilgi (r=0,484; p<0,01) ile pozitif yönlü ilişki 

içindedir. 

Araştırmanın aracı değişkeni marka farkındalığı; sponsorluk için etkinlik uyumu 

(r=0,429; p<0,01), etkinlik için kişisel beğeni (r=0,218; p<0,01), etkinliğin statüsü 
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(r=0,334; p<0,01) ve sponsora karşı ilgi ile (r=0,556; p<0,01) pozitif yönlü ilişki için-

dedir. 

Araştırmada kullanılan değişkenlerin Cronbach Alfa katsayıları sosyal bilimlerde 

kabul edilen 0,70 değerinin üstünde değerlere sahiptir. Dolayısıyla, araştırmada 

kullanılan ölçeklerin güvenilir oldukları ifade edilebilir. 

Tablo 3. Satın Alma Niyetini Etkileyen Değişkenlere Ait Hiyerarşik Regresyon 

Analizi Tablosu 

Satın Alma Niyeti Bağımlı Değişken β 

Model 1  

Gelir - .08 

Yaş .00 

F .991 

ΔR² .01 

Model 2  

Gelir - .09 

Yaş - .06 

Sponsorluk Etkinlik Uyumu .07 

Etkinlik için Kişisel Beğeni - .05 

Etkinliğin Statüsü .06 

Sponsara Karşı İlgi .67* 

F 54.056* 

ΔR² 0.53 
*p<0.001  

Regresyon Analizi sonuçları incelendiğinde; sponsora karşı ilginin satın alma ni-

yetini pozitif yönde etkilediği ancak sponsorluk etkinlik uyumu, etkinliğin sta-

tüsü ve etkinlik için kişisel beğeninin satın alma niyeti üzerinde istatistiksel ola-

rak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu durumda Hipotez 4 kabul edi-

lirken, Hipotez 1, 2 ve 3 reddedilmiştir. 

Etkinlik sponsorluğu ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide marka farkındalığı-

nın aracılık rolünü tespit etmek üzere, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen 

üç aşamalı varsayım esas alınarak AMOS programıyla Yapısal Eşitlik Modelle-

mesiyle Yol Testi yapılmıştır. Baron ve Kenny (1986)’nin birinci varsayımını test 

etmek maksadıyla (bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde bir etkisi ol-

malıdır) bağımsız ve bağımlı değişkenleri içeren bir model kurulmuştur (Şekil 1). 

Model testi sonucu elde edilen uyum indeksleri, modelin kabul edilebilir sınırlar 
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içinde olduğunu göstermektedir (X2=341,241; df=141; X2/df=2,4; GFI=0,89; 

CFI=0,95; RMSEA=0,069). Etkinlik sponsorluğunun alt boyutları olan; sponsorluk 

etkinlik uyumu, etkinliğin statüsü ve etkinlik için kişisel beğeni’nin olasılık de-

ğeri p>0,05 olduğundan satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Et-

kinlik sponsorluğunun diğer alt boyutu olan sponsora karşı ilginin  (β=0,75; 

p<0,05) satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğundan birinci varsayım 

kısmen kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Model 1 Test Sonuçları (* p<0.05) 

Baron ve Kenny (1986)’nin ikinci varsayımı (bağımsız değişkenin aracı değişken 

üzerinde bir etkisi olmalıdır) ve üçüncü varsayımı (aracı değişken bağımsız de-

ğişken olarak modele dahil edildiğinde, bağımsız değişkenin bağımlı değişken 

üzerindeki etkisi düşerken, aracı değişkenin de bağımlı değişken üzerinde an-

lamlı bir etkisi olmalıdır) test etmek maksadıyla oluşturulan modele aracı değiş-

ken dahil edilerek yeni bir model oluşturulmuştur. Model testi sonucu elde edi-

len uyum indeksleri, modelin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göster-

mektedir (X2=715,060; df=308; X2/df=2,3; GFI=0,85; CFI=0,93; RMSEA=0,066). Et-

kinlik sponsorluğunun alt boyutu olan sponsora karşı ilginin (β=0,53; p<0,05) sa-

tın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğundan ikinci varsayım kısmen 

kabul edilmiştir. Sponsora karşı ilginin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde 

aracı değişkenin modele dahil edilmesiyle β=0,75 β=0,65’e gerilemiştir.  Dolayı-

sıyla bağımlı değişken üzerindeki etki azalması nedeniyle üçüncü varsayım da 

kabul edilmiştir. Bu nedenle; etkinlik sponsorluğu ile satın alma niyeti arasındaki 

E_B 

E_S 

S_K 

S_N 

S_E 
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ilişkide marka farkındalığının aracılık etkisi vardır şeklinde geliştirilen H5 hipo-

tezi kısmen desteklenmiştir. Aracılık etkisini tespit etmek amacıyla oluşturan ya-

pısal eşitlik modeli Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Model 2 Test Sonuçları (* p<0.05) 

5. Tartışma ve Sonuç 

Yazında önceki araştırmalarda, etkinlik sponsorluğunun satın alma niyetini po-

zitif yönde etkilediği tespit edilmiştir ancak söz konusu araştırmalarda etkinlik 

sponsorluğu alt boyutlarının satın alma niyetine etkisi ayrı ayrı incelenmemiştir. 

Bu çalışmada, etkinlik sponsorluğunun alt boyutlarının satın alma niyetine etki-

leri araştırma konusu yapılmıştır. 

Çalışma sonucunda ulaşılan bulgulara göre, etkinlik sponsorluğunun alt boyutu 

olan sponsora karşı ilginin satın alma niyetini pozitif yönde etkilediği belirlen-

miştir. Ancak etkinlik sponsorluğunun diğer alt boyutları olan etkinlik sponsor-

luk uyumu, etkinlik için kişisel beğeni ve etkinliğin statüsü satın alma niyeti üze-

rine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi saptanmamıştır.  
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Sponsora karşı ilginin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde aracı değişkenin mo-

dele dahil edilmesiyle, bağımlı değişken üzerindeki etkinin azalması nedeniyle 

etkinlik sponsorluğu ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide marka farkındalığı-

nın kısmen aracılık etkisi olduğu saptanmıştır. 

Söz konusu tespitlere göre sponsorluğun yapılma nedenlerinin en başında da; 

marka ve kurum kimliğinin tanınması, kuruluşun tanıtımına katkıda bulunma, 

kuruluşun ismini hedef kitlelere duyurma, kurum imajını güçlendirme, kurum 

kültürünü geliştirme ve topluma katkıda bulunarak halkın iyi niyetini kazanmak 

yer almaktadır. Sponsora karşı ilgi için en yüksek değer alan ölçek “Bu sponsor-

luk farklı ortamlarda da sponsorun adını fark etmemi sağlar”, yapılan sponsorluk 

faaliyetlerinin kişinin zihninde yer ettiğini ve sponsor firmanın marka tanınırlı-

ğını ve marka farkındalığını artırmada önemli bir etki yarattığı göstermektedir. 

Etkinlik sponsorluğu ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide marka farkındalığı-

nın kısmen aracılık rolü tespit edildiğinden ve bu konuda daha önce yapılmış bir 

çalışmaya rastlanılmamış olması nedeniyle, çalışmanın bu yönüyle yazına katkı 

sunabileceği değerlendirilmektedir. Sponsorluk kuruluşlarca, profesyonelce uy-

gulanması gereken sistematik bir karar verme süreci olarak görülmeli ve değerlen-

dirilmelidir. Kuruluş açısından bir sponsorluğu yapılan olaya katkıda bulunma, 

beklenilen faydayı beraberinde getirmeyecektir. Katkıyla birlikte sponsorun yap-

ması gereken faaliyetler vardır. Durum analizi ve hedefleri belirlemek konusunda 

yapılacaklar tek tek planlanmalı, organize edilmeli, uygulanmalı ve kontrol edil-

melidir.  

5.1. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Araştırmalar için Öneriler 

Çalışmanın sınırlılıkları; kolayda örnekleme yöntemi kullanılması, verilerin anlık 

olarak toplanması, araştırmanın sadece İstanbul ilinde ve belirlenen 5 etkinlik 

sponsorluk organizasyonuna yönelik olması olarak ifade edilebilir. 

Araştırma farklı firmaların farklı etkinlik sponsorluklarıyla da yapılabileceği gö-

rülmüştür. Etkinlik sponsorluk faaliyet alanları olan; spor, sosyal, kültür-sanat 

vb. alanlarda uygulama yapılabileceği düşünülmektedir. Söz konusu araştırma 

İstanbul’da ikâmet eden kişiler üzerine yapılmıştır. Bu noktadan yola çıkarak ge-

lecek araştırmaların Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan insanlar üzerine ya-

pılabileceği değerlendirilmektedir. 

Araştırmada aracı değişken olarak marka farkındalığı değişkeni kullanılmıştır. 

Farklı ve birden fazla (marka tercihi, marka imajı ve müşteri tatmini vb.) aracı 
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değişkenlerin kullanılabileceği, araştırmada kullanılan ölçeklerden farklı ölçek-

lerle de araştırmanın yapılabileceği öngörülebilmektedir. 

5.2. Yönetimsel Etkiler 

Katılımcılardan toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen verilere dayanı-

larak, işletme yöneticilerine sunulan öneriler aşağıda sıralanmıştır:  

• Tüketicilerin nezdinde bir firmanın herhangi bir etkinliğe sponsor olması 

onlar için olumlu yönde bir anlam ifade etmektedir. Tüketiciler, sponsor 

firmanın sponsor olduğu etkinlikle arasında mantıklı bir bağ olduğunu ve 

etkinliğin firma imajına ve marka farkındalığına pozitif yönde katkı sağ-

ladıklarını değerlendirir.  

• Etkinlik başlığında yer alan firma adı tüketicilerin zihninde yer etmekte, 

etkinlik ve firma birlikte anılmaktadır. Söz konusu tanınırlık sayesinde 

firmalar rekabet avantajı elde edeceği düşünülmektedir. 

Bu tespitlerin ışığında, hem işletme üst yönetimlerince hem de pazarlama ve 

marka yöneticilerince, tüketicilerin gözünde güçlü bir marka değerine ve marka 

farkındalığına sahip olabilmek için ve tüketicilerin satın alma niyetlerini olumlu 

yönde artırabilmek için, pazarlama faaliyetlerinde; etkinlik sponsorluk faaliyet-

lerine önem verilmesi gerektiğine ilişkin bir değerlendirme yapılabilir.  
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇAĞRI MERKEZİ TEMSİLCİLERİNİN 
DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA 

Sezer KORKMAZ1 

ÖZET 

Sağlık sektörü, dinamikleri çok çabuk değişen ve gittikçe büyüyen bir sektör halini almış-

tır. Bu sektörde verimlilik ve kalitenin sağlanmasında iletişim kanalları ve bu kanalların 

doğru yönetilmesi ayrıca önemlidir. Çağrı merkezleri, iletişim kanalları içerisinde tele pa-

zarlamanın bir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağrı merkezi teknolojilerinin kullanıl-

ması daha fazla müşteriye ulaşma ve iyi hizmet sağlama açısından önemlidir. Çağrı mer-

kezleri hem müşteri temsilcileri aracılığıyla hem interaktif sesli yanıt sistemiyle müşteri ve 

işletmeler arasında iletişim kurmaktadır. Bu çalışmada, çağrı merkezi müşteri temsilcisi 

özellikleri üzerinde durulmuş ve sağlık hizmeti satın alan müşterilerin bu özellikler hak-

kındaki düşünceleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada, Burgers, Ruyter, Keen ve 

Streukens'in müşteri beklenti boyutlarını ortaya koymak amacıyla geliştirdikleri ölçekten 

yararlanılmış ve uyumluluk, güven, empati ve yetkilendirme boyutları çerçevesinde 172 

kişiye anket uygulanmıştır. Yapılan veri analizi sonucunda, müşterilerin, çağrı merkezi 

temsilcilerinden, sinirli oldukları anlarda bile sakin olmaları ve arkadaşça davranmaları 

beklentisi içinde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, müşteriler, çağrı merkezi müşteri temsil-

cisiyle paylaştıkları bilginin gizli tutulacağı konusunda güven duymak istediklerini de be-

lirtmişlerdir. Bunların dışında, çağrı merkezi temsilcisinin empati kurma yeteneğini geliş-

tirmiş ve uzmanlık bilgisine sahip olması da beklenmektedir. Araştırma sonucunda, kadın 

katılımcıların erkeklere göre çağrı merkezi müşteri temsilcilerine daha fazla güven duy-

dukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çağrı merkezi temsilcisi, uyumluluk, güven, empati, yetkilendirme. 

A RESEARCH ON IDENTIFYING THE CUSTOMER EXPECTATIONS OF 

CALL CENTER REPRESENTATIVES’ BEHAVIORS IN HEALTH SECTOR 

ABSTRACT 

Healthcare sector has been one of the most rapidly growing and dynamical sectors. Com-

munication channels and their management in the appropriate way have been pivotal in 
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order to provide efficient and high quality healthcare services. Call centers can be identi-

fied as one of the telemarketing techniques within the appropriate communication chan-

nels. By taking advantage of the call center technology, we can reach at more customers 

and provide a better quality service by all means. Call centers have been highly efficient 

in returning to customer concerns through their call center representative (CTR) crew as 

well as establishing ties of communication between customers and firms. This study fo-

cuses on the characteristics of call center employees (CTRs) and tries to highlight the cus-

tomer satisfaction level related to CTR performance. Thus, the study utilizes the customer 

expectations scale developed by Burgers, Ruyter, Keen and Streukens and runs a survey 

analysis on 172 people in order to identify the adaptiveness, assurance, empathy and au-

thority levels. The survey analysis shows that customer expectations lean towards more 

amicable and sincere CTR crew. Furthermore, customers make it clear that they expect the 

CTR employee to keep the customer information confidential and build a sense of trust 

with the customer. Apart from these, customers expect the CTR employee to be able to 

empathize with them and have adequate level of expertise on the subject they are con-

cerned with. Consequently, the results of the study show that female respondents are more 

favorable and confident towards CTR employees than the male respondents. 

Key Words: Call center representative, adaptiveness, assurance, empathy, authority. 

1. Giriş 

Çağrı merkezi uygulaması tele-pazarlamanın bir türüdür. Çağrı merkezleri, ku-

rum ve kuruluşların iletişimde oldukları kişi ve/veya kurumlarla haberleşmele-

rini çeşitli erişim yöntemleri (telefon, faks, e-mail, SMS, anlık ileti vb.) ile sağla-

dıkları yazılım (çağrı merkezi hizmet yazılımları, uç noktası yazılımları, rapor-

lama yazılımları vb.), donanım (santral, pc, server, gateway, mediagateway, tele-

fonlar, operatör başlıkları vb.) ve nitelikli iş gücünden oluşan merkezlerdir 

(http://www.karel.com.tr/blog/cagri-merkezi-nedir-ne-kazandirir).  

Telefon temelli iletişimin uzman ekip ve işletmelere yaptırılmasıyla etkinlik ve 

verimliliğin arttığının anlaşılmasıyla birlikte gelişip yaygınlaşmıştır. Ülkenin, 

hatta dünyanın herhangi bir yerine yerleşip, yüzlerce işletmenin telefon iletişi-

mini üstlenebilmeleri, çağrı merkezlerini karlı bir işkolu haline getirmiştir.   

Taylor ve Bain'e (1999) göre çağrı merkezi tanımı üç temel unsurdan oluşmuştur. 

Bu unsurlardan ilki, çağrı merkezlerinin kendini işine adamış ve müşteri hizmet-

leri konusunda bir hayli deneyimli olan insan kaynaklarından oluşmasıdır. İkinci 

unsur, çağrı merkezinde yer alan insan kaynağının telefon ve bilgisayarı eş za-

manlı olarak kullanabilmesidir. Çağrı merkezi tanımının son unsuru ise çağrı 
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merkezine gelen çağrıların otomatik dağıtım sistemi tarafından kontrol edilebil-

mesidir. Taylor ve arkadaşları (2002) ise çağrı merkezlerinin değişik türde tasar-

lanması gerekliliğinden bahsetmiş ve düşük maaşlı çağrı merkezi temsilcilerinin 

çağrılara, dikkatli ve sıkı kontrolün olduğu bir sistem içinde yanıt verebileceğini 

belirtmişlerdir. Buna karşın, nitelikli ve maaşı yüksek müşteri temsilcilerinin in-

ternet servisi ile iş dünyası veya endüstriyel müşterilerden gelen çağrılara cevap 

verebileceği bir çağrı merkezinin tasarlanması gerekliliğine değinmişlerdir. 

Çağrı merkezi derneğinin gerçekleştirmiş olduğu bir araştırma sonucunda Tür-

kiye çağrı merkezi pazarının büyüklüğünün 2013 yılı kapsamında 1.4 Milyar do-

ları aştığı ve her geçen gün büyümeye devam ettiği vurgulanmıştır. Söz konusu 

araştırmaya göre ülkemizde 2014 yılında yapılacak çağrı merkezi yatırımlarının 

daha çok İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde yoğunlaşacağı tahmin edilmek-

tedir (http://Call Center-VOV\Call Center Life.htm, Erişim:16.07. 2014). Şu anda 

Türkiye’nin 43 ilinde çağrı merkezleri faaliyet göstermekte olup, bu iller: Adana, 

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, 

Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eski-

şehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, 

Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Rize, Sakarya, Sam-

sun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat'dır. Çağrı merkezi 

derneğinin gerçekleştirmiş olduğu araştırma Türkiye’deki çağrı merkezi sayısı-

nın toplamda 1100’den fazla olduğunu ve özellikle dış kaynak servis sağlayıcıla-

rının sayısındaki artışın sürdüğünü göstermektedir. 2007 yılından 2013 yılına ka-

dar olan istihdam artışının da ayrıntılı olarak ifade edildiği bu çalışmada, 2012 

yılında 67.000 kişi olduğu düşünülen ''Müşteri Temsilcisi'' sayısının 2013 yılı so-

nunda tahminen 70.200 kişiye ulaşacağı belirtilmiştir. Müşteri temsilcisi sayısın-

daki artış ise daha çok dış kaynak hizmet sağlayıcılarının istihdamıyla gerçekleş-

miş olduğu görülmektedir (Call Center-VOV\Call Center Life.htm, Erişim ta-

rihi:16 Temmuz 2014). 

Çağrı Merkezleri, GSM ve bankacılık sektörlerinin olmazsa olmazı gibi görün-

mekle birlikte,  çağrı merkezi ihtiyacı, müşterisi olan her sektör için geçerlidir. 

Türkiye’de sağlık sektörü için bu ihtiyacın fark edilmesi yaklaşık 8 yıllık bir sü-

rece dayanmaktadır. Tüm süreçlerin başlangıç noktası olan ve hastanenin vitri-

nini oluşturan çağrı merkezleri, hem hizmet kalitesinin artmasına hem süreçlerin 

değiştirilip, geliştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu noktada çağrı merkez-

lerinin fayda ve sakıncaları tartışılmalıdır.  
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Çağrı merkezi teknolojilerinin kullanılması daha fazla müşteriye ulaşma ve daha 

iyi hizmet sağlama açısından önemlidir. Çağrı merkezleri, hizmetin dağıtım sü-

recini etkilemiş ve tüketicilerin hizmetin sunulduğu yere gitme zorunluluğunu 

ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla bu durum hizmet dağıtım maliyetlerinin düş-

mesini sağlamıştır. Çağrı merkezlerindeki müşteri temsilcilerinin, donanımlı ol-

ması hızlı ve etkin hizmet sunması zamandan tasarruf sağlayacaktır. Böylelikle 

müşteri memnuniyeti sağlanacak ve müşterinin ülke içerisinde bir diğer çağrı 

merkezini araması önlenebilecektir (Bennington, Cumman ve Conn, 2000: 162). 

Çağrı merkezlerinin bu faydalarına karşın, pek çok müşteri yüz yüze hizmeti ter-

cih etmektedir. Bunun en büyük nedeni çağrı merkezlerinde kullanılan teknolo-

jilerin her kültürde kabul edilmemesidir. Örneğin, Avustralya'da cep telefonları 

ve internet, çağrı merkezlerine göre daha fazla tercih edilmektedir (Bennington 

vd., 2000: 163). Müşteriler, genellikle, çağrı merkezlerinde sunulan hizmetin ke-

sintisiz bir şekilde sürmesi beklentisi içindedir. Ancak teknolojik alt yapı eksikliği 

ve yetersizlikler, sunulan hizmetin kesilmesine ve müşterilerin sinirlenmesine 

yol açacaktır. Calk'a (1998) göre müşterilerin çağrı merkezlerinden en büyük bek-

lentileri hızlı hizmet sunmalarıdır. Böylelikle müşterilerin, sunulan mal ve hiz-

metlere kolay ulaşabilmesi mümkün olacaktır. Teknolojik alt yapı yetersizlikleri 

hizmetin hızını olumsuz etkileyecektir. Çağrı merkezini arayan müşteriye zama-

nında geri dönmeme durumu da çağrı merkezlerinde yaşanan bir diğer sorun-

dur. Sarel ve Marmorstein (1998) da çağrı merkezleri ile ilgili çalışmalarında, 

müşterilerin zamanında cevap beklediklerini ve bu konudan kaynaklanan sorun-

lara göz yummadıklarını belirtmişler ve gecikmeden kaynaklanan sorunların su-

nulan hizmetin kalitesini olumsuz etkilediğini söylemişlerdir. Zeithaml ve Bitner 

(1996) ise müşterilerin telefonda bekleme süresine ilişkin algılamaları ile ilgili se-

kiz farklı açıklama getirmişlerdir: 

1. Zaman bolluğu, zamanın kısıtlı olduğu durumlara göre bekleme zama-

nın uzadığı hissini uyandırır. 

2. Ön süreç beklemeleri, işleyen süreç içinde karşılaşılan beklemelere göre 

kişide daha uzun beklediği hissini uyandırır. 

3. Endişeli olma, bekleme zamanını uzatır. 

4. Bekleme süresinin bilinmemesi, bekleme süresi belli olan durumlara göre 

kişide daha uzun beklediği hissini uyandırır. 

5. Açıklama getirilmeden kişinin bekletilmesi, açıklama getirilenlere göre 

daha uzun bekleme yaptırıldığı hissini uyandırır. 

6. Haksız beklemeler adil olan beklemelere göre kişide daha uzun beklediği 

hissini uyandırır. 
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7. Sunulan hizmetin kaliteli olması, müşterinin bekleme süresini uzatır. 

8. Yalnız beklemeler, grup ile beklemelere göre daha uzun beklenildiği his-

sini doğurur.  

Çağrı merkezlerinin bir diğer sakıncası yüz yüze etkileşim olmadan müşteri iliş-

kilerinin güçlendirilmeye çalışılmasıdır. Çağrı merkezlerinde kullanılan metot 

çağrı merkezi temsilcisinin sesine dayalıdır ve ses, yüz yüze iletişime göre daha 

kolay algılanabilir. Bunun anlamı, hislerimizin ses yoluyla daha kolay anlaşılabi-

lir olmasıdır. Söz konusu bu durum çağrı merkezi yöneticileri için durumu daha 

karmaşık hale getirmektedir. 

Bu çeşit sakıncalarına rağmen, iyi planlanıp, doğru şekilde yönetilen bir çağrı 

merkezi ile hizmet kalitesini arttırmak, tüm iş süreçlerini geliştirmek ve özellikle 

sağlık sektöründe hasta taleplerini, ölçüp yönetebilmek mümkün olabilecektir. 

Teknoloji odaklı çalışan ve Medikal Direktörlük tarafından desteklenen bir çağrı 

merkezi, hem hastaları hem de yönetimi mutlu edecek faydalar sağlayabilir. 

Hasta bazında pazar bölümlendirmesi yapıp, tüm dosya bilgilerine anında ula-

şarak taleplere cevap vermek; müşterilerin ihtiyaç duyacakları hizmetleri herkes-

ten önce tahmin edip müşteri temsilcisi vasıtası ile hastalara sunmak, etkin yöne-

tilen çağrı merkezleri aracılığıyla gerçekleşebilecektir. Aradığında ismi ile karşı-

lanan, yaptırması gereken kontrolü ya da tetkiki hatırlatılan, kısa sürede ve her 

an istediği hizmete ulaşabilen bir hastanın mutluluğu hizmet sunumunun sürek-

liliğini de beraberinde getirecektir. 

Müşteri ve çalışanların hizmet sektöründeki deneyimleri yeni teknoloji ve farklı 

dağıtım modelleri ile değişmektedir. Telefon, ofis ve posta hizmetleri çağrı mer-

kezleri ve internete dayalı metotlarla tamamlanmaktadır. Çağrı merkezleri hem 

telefonla müşteri temsilcileri hem de sesli-teknoloji (interaktif sesli yanıt) ile müş-

teri ve işletmeler arasında iletişim kurmaktadır. Ayrıca çağrı merkezleri pazar-

lama stratejileri kapsamında, bir iletişim kanalı olarak başarılı müşteri ilişkileri 

oluşturma sürecinin odak noktası haline gelmiştir. Çağrı merkezi temsilcileri, iş-

letmeler ve müşteriler arasında bağlantı kurmak için giderek daha önemli hale 

gelmektedir. Müşteriler için, bir hizmetin değerlendirilmesi genellikle  ``hizmet 

karşılaması'' veya müşterinin işletme ile etkileşim süresinin değerlendirilmesine 

bağlıdır. Hizmet sürecinde işletmelerin tüketici algılarına özellikle dikkat etmesi 

gerekmektedir. Tüketici algıları, alınan hizmetin kalitesini değerlendirirken; ile-

tişim halinde olunan müşteri temsilcilerinin tutum ve davranışlarından kuvvetli 

bir biçimde etkilenmektedir. İletişim halinde olunan müşteri temsilcilerinin, iş-

letme ile müşterinin ilk bağlantı noktası olmaları nedeniyle, hizmeti sunma ve 
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satma, işletme tarafından verilen sözleri yerine getirme ve işletme hakkında 

olumlu imaj oluşturma gibi sorumlulukları vardır. Literatürde mal ve hizmetle-

rin satışında, geleneksel satış personeliyle gerçekleştirilen iletişim ve tüketicilerin 

satış personeli davranışlarına ilişkin beklentilerini içeren pek çok araştırma ya-

pılmış olmasına rağmen, çağrı merkezlerinde istihdam edilen çağrı merkezi tem-

silcisi davranışı açısından tüketici beklentilerini içeren sınırlı sayıda çalışma mev-

cuttur. Bu noktadan yola çıkılarak, çalışmada çağrı merkezi müşteri temsilci dav-

ranışlarına ilişkin tüketici görüş ve beklentilerinin ne olduğu belirlenmeye çalı-

şılmıştır.  

2. Çalışmanın Teorik Çerçevesi 

Özellikle sağlık sektöründe, çağrı merkezlerinde sunulan hizmetlerin niteliği in-

celendiğinde, müşteri temsilcilerinin bilgi düzeyi, davranış ve tutumlarının müş-

teri algısı üzerinde bir hayli etkili olduğu görülmektedir. Bu yüzden özellikle hiz-

met sektöründe görev yapan çağrı merkezi temsilcilerinin nitelik ve  davranışları 

rekabet avantajı yaratan önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir (Burgers, 

Ruyter, Keen ve Streukens, 2000: 143).  

Çağrı merkezi temsilcisi davranışlarının ne olması gerektiği ile ilgili hizmet pa-

zarlama literatüründe yapılmış pek çok araştırma mevcuttur. Örneğin, Bearden 

ve arkadaşları (1998) müşteri temas ve hizmet memnuniyet düzeyi arasındaki 

ilişkiyi etkileyen üç özellikten bahsetmişlerdir. Bunlar;  

1. Müşteri özellikleri 

2. Hizmet özellikleri 

3. Müşteri temsilcisi özellikleridir. 

Çalışmamızın konusunu müşteri temsilcisi özellikleri oluşturmakta olup, bu ne-

denle, çalışmada ağırlıklı olarak bu noktaya odaklanılmıştır.  

Bearden ve arkadaşları (1998), yapmış oldukları çalışmada müşteri temsilcileri-

nin öz-yeterlilik, uyumluluk ve empati gibi özelliklere sahip olması gerektiğini 

söyleyerek, bu özelliklerin temas düzeyi ve algılanan hizmet kalitesi arasındaki 

ilişkiyi yumuşattığını belirtmişlerdir. 

Boshoff (1999) ise geliştirdiği ölçekte (RECOVSAT) bir çağrı merkezi temsilci-

sinde olması gereken sekiz kişilik özelliği üzerinde durmuş ve çağrı merkezlerini 

müşteri hizmetlerini iyileştirmede ve geliştirmede önemli role sahip birimler ola-
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rak tanımlamıştır. Boshoff'un geliştirdiği ölçekte yer alan özellikler: Zaman, ileti-

şim tarzı, empati, güvenilirlik, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti algılama-

ları, yetkilendirme, çalışan tutumu (tavrı) ve açıklama yapma olarak sıralanmış-

tır. 

Parasuraman ve arkadaşları (1985) ise hizmet odaklı çağrı merkezi temsilcisine 

uygun olan ve hizmet kalite algısını etkileyen üç ek belirleyiciyi öne sürmüşler-

dir. Bunlar: Yeterlilik, güvenlik ve müşteriyi anlamak/bilmektir. 

Yukarıda yer alan, hizmet kalitesini etkileyen müşteri temsilcisi davranış özellik-

lerinin kısa açıklamaları aşağıda yer alan alt başlıklarda yapılmıştır.  

Öz-yeterlilik:  Çalışanın iş ile ilgili gerekli faaliyetleri yürütmek için yeterli ol-

duğu inancı öz yeterlilik olarak adlandırılır (Bearden, Malhotra ve Uscategui, 

1998; Hartline ve Ferrell, 1996). Otel hizmetleri ve çalışan güçlendirilmesine iliş-

kin yapılan bir çalışmada (Hartline ve Ferrell, 1996: 53), çalışanın öz-yeterliliğinin 

yüksek olmasının, algılanan müşteri hizmet kalitesi üzerinde pozitif bir etkisi ol-

duğu bulunmuştur. Öz-yeterliliğin yüksek olması, teknolojik bir ortamda çalışıl-

ması nedeniyle çağrı merkezi temsilcisinin performansının önemli bir belirleyi-

cisi olacaktır. Telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojisi ile rahat çalıştığını his-

seden çağrı merkezi temsilcisi, bu teknolojiler ile rahat çalıştığını hissetmeyenlere 

göre büyük olasılıkla daha kaliteli hizmet sunacaklardır. 

Uyumluluk: Esneklik olarak da adlandırılan uyumluluk, çağrı merkezi temsilci-

lerinin davranışlarını ayarlama ve kişilerarası çatışma durumlarının üstesinden 

gelme yeteneğidir. Müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir çalışan davranışları 

müşteri memnuniyetinin önemli bir belirleyicisidir (Hartline ve Ferrell, 1996; Bit-

ner, Booms ve Tetrault, 1990; Bitner, Booms ve Mohr, 1994; Weitz, Sujan ve Sujan, 

1986). Çağrı merkezlerinde, diyaloglar (komut dosyaları) genellikle çağrı merkezi 

temsilcilerinin müşteriler ile görüşmelerinde yardımcı olmak için kullanılmakta-

dır. Komutlar çok sertse ve çağrı merkezi temsilcilerinin komutlardan ayrılmala-

rına izin verilmiyorsa uyumluluk konusunda bir takım sorunların ortaya çıkması 

kaçınılmaz olacaktır. Bu durum müşterinin algıladığı hizmet kalitesi düzeyinde 

bir azalmaya yol açabilir. 

Empati: Empati, müşteriye kişisel katılım düzeyini gösteren bir çağrı merkezi 

temsilci yeteneğidir. Empati yeteneği müşteriye önem verildiğini, umursandığını 

gösterir (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1988: 14, Zeithaml, Berry ve Parasura-

man, 1990: 26). Çağrı merkezi gibi müşteri temsilcileri ve müşteri arasında yüksek 

düzeyde olan temaslarda ve uzun süreli bağlantılarda, empatinin önemli bir çağrı 
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merkezi temsilci davranış özelliği olması beklenmektedir (Burgers vd., 2000: 145). 

Buna karşın daha kısa ve temas düzeyinin düşük olduğu kişisel bağlantılarda 

empatinin daha az kurulması söz konusu olabilir. 

Zaman: Zaman kavramı ile anlatılmak istenen, müşteri şikayet ya da dileklerinin 

çözülme hızıdır (Boshoff, 1999: 238). Çağrı merkezi bağlamında zaman, önemli 

bir performans değişkeni olarak kabul edilmektedir. Konuşma süresi, zamanı yö-

netmek, kuyruk (bekleme) süresi, zaman tutmak gibi ölçütler, çağrı merkezi yö-

netimi tarafından çağrı merkezi temsilcilerinin performanslarını ölçmek için kul-

lanılan ölçütlerdir.  

İletişim tarzı: İletişim tarzı, çağrı merkezi temsilcilerinin müşteri ihtiyaçlarını ele 

alma biçimini ifade etmektedir. İletişim tarzı yakınsak ve sürdürme olarak iki 

türe ayrılmaktadır. Yakınsak iletişimde çağrı merkezi temsilcisi müşteri ihtiyaç 

ve beklentilerine göre ses tonunu ve iletişim tarzını uyarlamaktadır. Sürdürme 

iletişim türünde ise çağrı merkezi temsilcisinin müşteri ihtiyaçlarına göre iletişim 

tarzını uyumlaştırmaya çalışması yönünde herhangi bir çabası yoktur. 

Güvenilirlik: Güvenilirlik kavramı, çağrı merkezi temsilcilerinin müşterilerine 

verdikleri sözleri tutmalarını ve güvenilir olmalarını içermektedir. Çağrı merkezi 

temsilcisi ve müşteri ilişkisi kalitesi açısından güven önemli bir yapı taşıdır ve 

özellikle sesli hizmet karşılamasında çağrı merkezi müşteri temsilcisinde bulun-

ması gerekli özellik açısından müşteri beklentilerinin önemli bir bileşenidir. 

Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti algılamaları: Maksimum hizmet kali-

tesini ve müşteri tatminini sağlamak için müşterinin çağrı merkezi temsilcisinin 

verdiği sözü algılamasıdır. Verilen söz önemli bir ilişki değişkenidir ve çağrı mer-

kezlerinde ilişkileri sürdürmek amacıyla giderek daha önemli hale gelmektedir. 

Yetkilendirme: Çağrı merkezi müşteri temsilcisi bir ön cephe çalışanıdır. Dolayı-

sıyla mesleği ile ilgili gereken beceriyi taşımalı, istekli olmalı, gerekli araç ve yet-

kiye sahip olmalıdır. Bunların başarılması için çağrı merkezi temsilcisinin kendisi 

için önemli olacak dört organizasyon içeriğini bilmesi gerekmektedir (Bowen ve 

Lawler, 1992: 35):  

1. Çağrı merkezi temsilcisi örgüt performansı hakkında bilgi sahibi olma-

lıdır. 

2. Çağrı merkezi temsilcisi örgüt performansına dayalı ödüller hakkında 

bilgi sahibi olmalıdır. 



53 

 

Sağlık Sektöründe Çağrı Merkezi Temsilcilerinin Davranışlarına İlişkin Tüketici Beklentilerinin … 

3. Aktarılan bilgi, çağrı merkezi temsilcisinin örgütsel performansına kat-

kıda bulunmalıdır. 

4. Karar verme gücü, örgüt performansını ve yönünü etkilemelidir. 

Çağrı merkezlerinde teknoloji, yetkilendirmeyi sınırlandırmaktadır (Bowen ve 

Lawler, 1992: 36). Katı komutlar ile doğru müşteri ve ürün bilgilerine erişimin 

yetersiz olması, çağrı merkezi temsilcilerinin cesaretlerini engelleyebilmektedir. 

Böyle durumlarda çağrı merkezi yönetiminin rolü çok önemlidir. Yöneticilerin, 

çalışanlara yaptıkları işin işletme için ne kadar önemli olduğunu sık sık hatırlat-

maları ve motive etmeleri gerekmektedir. 

Çalışan tutumu (tavrı): Çağrı merkezinde hizmet sunanların, müşterilere nazik 

ve saygılı davranıp davranmamalarıyla ilgilidir. Kötü bir gün geçirmeleri ya da 

yorgunluk, çağrı merkezi temsilcilerinin tutumları üzerinde etkili olabilir ve do-

layısıyla verilen hizmetin kalitesini etkiler. Günün büyük bir kısmını telefon gö-

rüşmeleriyle geçirmek zorunda oldukları için, kızgın veya zor bir müşteri aradı-

ğında, bir sonraki görüşmeye devam etmek zorunda olmaları nedeniyle, müşte-

riyi sakinleştirmek için çok az zamanları vardır. Bu durum bazen bir sonraki müş-

teriye zayıf bir tutum sergilemeleri ile sonuçlanabilir. 

Açıklama yapma: İşletme adına müşterilerle ilk iletişim kuran pozisyonunda 

olan çağrı merkezi temsilcilerinin müşteri şikayetlerine yanıt verme gibi bir diğer 

önemli görevleri vardır. Şikayetler ortaya çıktığı zaman, müşteriye açıklama yap-

mak genellikle çağrı merkezi temsilcilerinin sorumluluğundadır. Müşteriler, bir 

şikayet ya da bilgi almak için çağrı merkezini aradıkları zaman, genellikle ne ol-

duğunun ve olayların neden meydana geldiğinin açıklamasını istemektedirler. 

Açıklamanın içeriğinin müşteri tatmini ve tatminsizliği üzerinde etkisi vardır. 

Açıklamanın doğruluğu ve netliği müşteriler için önemlidir. Teknoloji veya kay-

nak yetersizliğinden dolayı yetersiz bilgi verilirse, bu durum büyük olasılıkla 

müşteri temsilcilerine yansıyacak ve işletmenin bütün imajını etkileyecektir. 

Yeterlilik: Yeterlilik, hizmet sunumunu gerçekleştirmek için çağrı merkezi müş-

teri temsilcilerinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları anlamına gelmektedir. 

Sesli hizmet karşılaşmaları bağlamında,  çağrı merkezi temsilcileri işletmenin 

sunduğu ürün ve/veya hizmetler hakkında gerekli bilgiye ve aynı zamanda işi 

yürütmek için gerekli olan çoklu faaliyetleri (müşteriyi dinlemek, bilgi aramak ve 

veri tabanına müşteri bilgilerini girmek gibi) gerçekleştirme becerisine sahip ol-

malıdırlar. Bu beceriler kısmen doğuştan gelebildiği gibi, kısmen de eğitim ile 

kazanılmış olabilir. 
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Güvenlik:  Güvenlik, tehlike, risk ya da şüphe durumunda özgür davranabilmek 

demektir (Parasuraman vd., 1985: 47).  Müşteriler, işletme ile kurmuş oldukları 

ilişkilerinde gizliliğin hakim olmasını isterler. Birçok müşteri, işletmelerin kendi-

lerinden topladıkları ve eriştikleri bilgi derecesinin farkında oldukları için, çağrı 

merkezi temsilcilerinin de söz konusu bu duruma göre ve müşteri belirsizliklerini 

tespit ederek hareket etmesi gerekmektedir. Bu durum, özellikle müşteri hak-

kında son derece hassas verilere sahip, finans ve sağlık sektörleri açısından özel-

likle önemlidir. 

Müşteriyi anlamak/bilmek: Müşteri temsilcilerinin, özel müşteri ihtiyaçlarını 

anlamak için çaba sarf etmeleri anlamına gelmektedir. Müşteri temsilcilerinin,  

müşteriyi anlama, müşteri isteklerini belirlemek için müşteriyi dinleme,  müşte-

riye kendini özel bir birey gibi hissettirme ve hangi müşterilerin işletmeye bağlı-

lığının yüksek olduğunu öğrenmeleri gerekmektedir. 

Görüleceği üzere literatürde çağrı merkezi temsilcileri için saptanmış olan 13 po-

tansiyel davranış özelliği söz konusudur.  Çalışmamızın araştırma kısmında bu 

13 özellikten yola çıkılarak geliştirilmiş olan ölçekten yararlanılmış ve çağrı mer-

kezi temsilcilerinden, tüketicilerin beklentileri saptanmaya çalışılmıştır. 

3. Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, çağrı merkezi uygulamaları kapsamında, müşterilerin çağrı 

merkezi temsilcilerinin davranış özellikleri konusunda beklentilerini ortaya koy-

mak ve bu çerçevede sağlık sektöründe faaliyetlerini sürdüren işletmeler için 

çağrı merkezlerinin etkinliğini ve kalitesini tartışmaktır. 

Bu amaçtan yola çıkılarak, Burgers ve ark., (2000), çalışmalarının teorik bölü-

münde, belirtilen 13 çağrı merkezi temsilcisi davranış özelliğinden yola çıkarak 

geliştirmiş oldukları ölçekten yararlanılmıştır. Söz konusu ölçekte, ölçek geliş-

tirme sürecinde yapılan analizler sonucu ortaya konulmuş olan ve müşterilerin 

çağrı merkezi temsilcilerinde bulunmasını istedikleri özellikleri içeren; uyumlu-

luk, güven, empati ve yetkilendirme boyutları dikkate alınmış ve bu doğrultuda 

düzenlenmiş olan soru kağıdı kullanılmıştır. Soru kağıdı yirmi yedi adet ifadeyi 

çermektedir. Bunlardan on altı tanesi, uyumluluk, güven, empati ve yetkilen-

dirme boyutlarını ölçmeye yöneliktir. Anket formunda demografik bilgileri elde 

etmeye yönelik altı adet soru vardır. Üç adet soru, çağrı merkezi kullanımıyla; 2 

adet soru da araştırmaya katılanların sosyal güvenlik bilgileri ile ilgilidir. Soru 
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kağıdında aralıklı ölçek türü kullanılmış ve çağrı merkezi temsilcilerinin davra-

nış özelliklerini belirlemeye yönelik 16 adet ifade 5’li Likert ölçeğine göre oluştu-

rulmuştur (Burgers vd., 2000: 150).   

Araştırmada kullanılan soru kağıdı, hem basılı hem de elektronik ortamda dü-

zenlenmiş ve katılımcılara uygulanmıştır. Çalışmada ilk olarak kolayda örnek-

leme yöntemiyle tüketicilere ulaşılmaya çalışılmış, sonraki aşamada kartopu ör-

nekleme yöntemi benimsenerek, anketi cevaplandıran katılımcılarında yönlen-

dirmesiyle onların referans olduğu kişilere ulaşılarak alan araştırmasının tamam-

lanmasına çalışılmıştır. Bu doğrultuda asıl uygulamanın hemen hemen herkesin 

sağlık hizmeti satın alma gibi bir durumu söz konusu olduğundan Ankara ili baz 

alınarak uygulanmasına karar verilmiştir. Örneklem büyüklüğü belirlenirken 

faktör analizi çalışmalarında benimsenen genel kuraldan yola çıkılarak ifade sa-

yısının 10 katı kadar katılımcıya ulaşılması hedeflenmiştir (Hair, Black, Babin, 

Anderson ve Tatham, 2005: 113). Bu çalışmada çağrı merkezi temsilci özelliklerini 

kapsayan ifade sayısı on altı olup, dolayısıyla, 160 ankete ulaşmak hedeflenmiş-

tir. Geri dönen 180 soru kağıdının 172 tanesi kullanılabilir olarak değerlendiril-

miştir. 

Anket sonucu elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistikler, parametrik testlerden 

doğrulayıcı faktör analizi, t testi ve varyans analizini kullanılarak test etmişlerdir. 

Araştırmanın temel hipotezleri şu şekilde belirtilebilir; 

H1: Demografik değişkenlerle çağrı merkezine başvurma durumu arasında ilişki vardır. 

H2: Demografik değişkenlere göre çağrı merkezi müşteri temsilcisi davranış özellikleri 

(uyum, güven, empati ve uzmanlık) farklılık gösterir. 

Araştırma bulguları ve bulgulara ilişkin değerlendirmeler ise, aşağıda tablolar 

halinde sunulmuştur. Katılımcıları demografik özellikleri ve katılımcıların çağrı 

merkezi müşteri temsilcisi davranışlarına ilişkin görüşlerini içeren veriler, tanım-

layıcı istatistikler olarak verilmiştir. Kültürel farklılıklar ve diğer çevresel faktör-

lerin etkisi nedeniyle çağrı merkezi müşteri temsilcisi davranış özelliklerine iliş-

kin katılımcıların görüşlerini belirlemeye yönelik kullanılan ölçekteki boyutların, 

örneklem grubu için de geçerli olup olmadığını tespit etmek için doğrulayıcı fak-

tör analizi uygulanmış ve bu analizlerden sonra belirlenen gruplar için paramet-

rik testler (t testi ve varyans analizi-ANOVA) kullanılmıştır.  

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1'de görülmektedir. 
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler  n % 

Cinsiyet  
Erkek 73 42,4 

Kadın 99 57,6 

Yaş  

18-25 23 13,4 

26-30 43 25,0 

31-40 72 41,9 

41-50 26 15,1 

51 ve üstü 8 4,7 

Gelir  

550 TLden az 4 2,3 

551-750 TL 4 2,3 

751-1000 TL 6 3,5 

1001-2000 TL 18 10,5 

2001-4000 TL 73 42,4 

4001 TL ve üzeri 67 39,0 

Eğitim durumu  

İlkokul mezunu 2 1,2 

Ortaokul mezunu 4 2,3 

Lise mezunu 14 8,1 

Üniversite mezunu 90 52,3 

Yüksek lisans-Doktora 62 36,0 

Medeni Durum  
Evli 85 49,4 

Bekar 87 50,6 

Meslek  

Öğrenci  12 7,0 

Öğretmen  12 7,0 

Mühendis  15 8,7 

Memur  21 12,2 

Serbest meslek 10 5,8 

Emekli 6 3,5 

Doktor  4 2,3 

Hemşire  2 1,2 

Diğer sağlık personeli 11 6,4 

İşçi 8 4,7 

Akademisyen 32 18,6 

İşsiz 5 2,9 

Diğer 34 19,8 
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Çalışmaya katılanların, %57,6'sı kadın, %42,4'ü erkektir. Katılımcıların yarıdan 

fazlası (%66,9) 26-40 yaş aralığında yer alan tüketicilerden oluşmaktadır. Toplam 

172 katılımcıdan % 42,4'ü 2001-4000 TL arası, % 39’u ise 4000.-TL.'nin üzeri gelire 

sahiptir. Çalışmaya katılanların çoğunluğu (%88,3) üniversite ve lisansüstü eği-

tim mezunu olup, oranlar, gelir dağılımına ilişkin oranlarla benzerlik taşımakta-

dır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, meslekler açısından değerlendirildiğinde, 

ilk sırada gelen grubun akademisyenler (% 18,6) olduğu görülmektedir. Bu 

grubu, memurlar (%12,2), ve mühendisler (% 8,7) izlemektedir. 

Araştırmada, katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da “Son 3 aylık zaman dilimi 

içerisinde bir sağlık kurumunun çağrı merkezine başvuru yapılıp yapılma-

dığı”’dır. Katılımcıların %41,9'u bu soruya evet cevabını verirken, %58,1'i hayır 

cevabını vermiştir. Ayrıca katılımcıların, %41,7'si çağrı merkezini bir kez, %16,7'si 

iki kez, %22,2'si üç kez, %19,4'ü ise 4 ve daha fazla aradıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcılara, herhangi bir sağlık merkezi çağrı merkezine başvurduklarında so-

runlarını kimle çözmek istedikleri sorulmuş ve % 65,1 oranında katılımcının, 

müşteri temsilcisi cevabını verdiği belirlenmiştir. Katılımcıların, yalnızca 

%4,1'inin otomatik sesli sistemi tercih ettikleri, %30,8'inin ise hem otomatik sesli 

sistem, hem de çağrı merkezi müşteri temsilcisinden hizmet almayı talep ettikleri 

görülmüştür. 

Araştırmaya katılanlara sağlık güvenceleri olup olmadığı da sorulmuştur. Katı-

lımcıların %98,8'i sağlık güvencelerinin olduğunu belirtirken, %1,2 civarındaki 

katılımcı bu soruya hayır cevabını vermiştir. Sağlık güvencesine sahip katılımcı-

ların %90'ı Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olduklarını (Emekli Sandığı, Sosyal 

Sigorta ve Bağkur), %2,4'ü özel sigortalarının olduğunu, %7,6'sı ise özel sigorta-

larının yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olduklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların, çağrı merkezi müşteri temsilcisi özellikleri ile ilgili; uyumluluk, 

güven, empati ve yetkilendirme ana boyutları çerçevesinde beklentilerini belirle-

meye yönelik sorulara verdikleri yanıtların frekans, yüzde, standart sapma ve 

aritmetik ortalama değerleri ise Tablo 2'de yer almaktadır. 
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Tablo 2. Katılımcıların Çağrı Merkezi Temsilci Davranış Özelliklerine İlişkin Bek-

lentileri 
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1.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisi, kendi-

sine yöneltti-

ğim farklı so-

rulara cevap 

vermek zorun-

dadır. 

 

13 

 

7,6 

 

27 

 

15,7 

 

19 

 

11,0 

 

61 

 

35,5 

 

52 

 

30,2 

 

3,6512 

 

1,26830 

2.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisi,  karşıla-

şabileceği de-

ğişik her du-

ruma uyum 

sağlayabilme-

lidir 

 

2 

 

1,2 

 

13 

 

7,6 

 

13 

 

7,6 

 

80 

 

46,5 

 

64 

 

37,2 

 

4,1105 

 

,92053 

3.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisi, sorula-

rımı cevaplan-

dırırken bilgi 

seviyemi dik-

kate almalıdır. 

 

7 

 

 

4,1 

 

19 

 

11,0 

 

18 

 

10,5 

 

56 

 

32,6 

 

72 

 

41,9 

 

3,9709 

 

1,15686 

4.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisi, sinirlen-

diğim anlarda 

bile sakin ol-

malı ve arka-

daşça davra-

nabilmelidir. 

 

2 

 

1,2 

 

6 

 

3,5 

 

11 

 

6,4 

 

77 

 

44,8 

 

76 

 

44,2 

 

4,2733 

 

,82418 

5.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisi sorun 

yaşadığım her 

durumda bana 

yardımcı ola-

bilmelidir. 

 

3 

 

1,7 

 

11 

 

6,4 

 

16 

 

9,3 

 

68 

 

39,5 

 

74 

 

43,0 

 

4,1570 

 

,95746 
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(Tablo 2. Devam) 
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6.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisinin ken-

disine yöneltti-

ğim soruların 

her birine öz-

gün çözümler 

üretebilmeli-

dir. 

 

6 

 

3,5 

 

10 

 

5,8 

 

32 

 

18,6 

 

76 

 

44,2 

 

48 

 

27,9 

 

3,8721 

 

1,00054 

7.Şikayetim ol-

duğu zaman, 

çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisinin şika-

yetimin ner-

den kaynak-

landığını açık-

lamasını iste-

rim. 

 

3 

 

1,7 

 

8 

 

4,7 

 

24 

 

14 

 

64 

 

37,2 

 

73 

 

42,4 

 

4,1395 

 

,94483 

8.Sorduğum so-

ruya cevap ve-

rirken, çağrı 

merkezi müş-

teri temsilcisi-

nin attığı her 

adımı açıkla-

masını isterim. 

 

2 

 

1,2 

 

19 

 

11,0 

 

42 

 

24,5 

 

65 

 

37,8 

 

44 

 

25,6 

 

3,7558 

 

,99632 

9.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisi beni 

başka bir yere 

aktarmak du-

rumunda kal-

dığı zaman, 

kendisinden 

bunun nede-

nini açıklama-

sını isterim. 

 

2 

 

1,2 

 

6 

 

3,5 

 

19 

 

11,0 

 

72 

 

41,9 

 

73 

 

42,4 

 

4,2093 

 

,85998 
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(Tablo 2. Devam) 
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10.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisi verdi-

ğim bilginin 

gizli tutula-

cağı konu-

sunda beni 

ikna edebil-

melidir. 

 

3 

 

1,7 

 

11 

 

6,4 

 

13 

 

7,6 

 

52 

 

30,2 

 

93 

 

54,1 

 

4,2849 

 

,97645 

11.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisinin, bil-

gilerimin kul-

lanılacağı her 

durumdan 

beni haberdar 

etmesini iste-

rim. 

 

3 

 

1,7 

 

5 

 

2,9 

 

3 

 

1,7 

 

46 

 

26,7 

 

115 

 

66,9 

 

4,5407 

 

,81905 

12.Şikayetim ne-

deniyle aradı-

ğım zaman 

çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisinin be-

nim neler ya-

şadığımı dü-

şünebilmesini 

isterim  

 

7 

 

4,1 

 

16 

 

9,3 

 

37 

 

21,5 

 

57 

 

33,1 

 

55 

 

32,0 

 

3,7965 

 

1,11313 

13.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisinin özel 

bir müşteri ol-

duğumu bana 

hissettirme-

sini isterim 

 

10 

 

5,8 

 

23 

 

13,4 

 

40 

 

23,3 

 

50 

 

29,1 

 

49 

 

28,5 

 

3,6105 

 

1,19673 
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14.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisinin so-

rumu önemse-

diğini fark et-

tiğimde sevi-

nirim. 

 

2 

 

1,2 

 

9 

 

5,2 

 

13 

 

7,6 

 

67 

 

39,0 

 

81 

 

47,1 

 

4,2558 

 

,89424 

15.Çağrı merkezi 

müşteri tem-

silcisinin, sor-

duğum so-

ruyu yetkisi 

dışında ol-

duğu gerekçe-

siyle cevapsız 

bırakması 

beni rahatsız 

eder  

 

5 

 

2,9 

 

24 

 

14 

 

32 

 

18,6 

 

54 

 

31,4 

 

57 

 

33,1 

 

3,7791 

 

1,13839 

16. Çağrı merkezi 

temsilcisinin 

sorduğum so-

ruyu cevapsız 

bırakması du-

rumunda tek-

rar başka bir 

yeri aramak 

zorunda kal-

mam beni si-

nirlendirir. 

 

2 

 

1,2 

 

17 

 

9,9 

 

37 

 

21,5 

 

51 

 

29,7 

 

65 

 

37,8 

 

3,9302 

 

1, 0461 

Tablo 2’de çağrı merkezine başvuran tüketicilerin çağrı merkezi temsilcisi davra-

nış özelliklerine ilişkin düşünceleri yer almaktadır. İlk altı madde ile çağrı mer-

kezi temsilcisinin uyumluluk özelliğini, sonraki beş madde ile güven, takip eden 

üç madde ile empati ve son iki madde ise uzmanlığı açıklamaktadır. Bütün olarak 

bakıldığında, “Çağrı merkezi müşteri temsilcisi verdiğim bilginin gizli tutulacağı 

konusunda beni ikna edebilmelidir” (X= 4,2849), “Çağrı merkezi müşteri temsil-

cisi, sinirlendiğim anlarda bile sakin olmalı ve arkadaşça davranabilmelidir” 
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(X=4,2733) ve “Çağrı merkezi müşteri temsilcisinin sorumu önemsediğini fark et-

tiğimde sevinirim” (X=4,2558) ifadelerine katılımın yüksek olduğu görülmekte-

dir. Katılımcıların, “Çağrı merkezi müşteri temsilcisinin özel bir müşteri oldu-

ğumu bana hissettirmesini isterim” (X=3,6105) ve “Sorduğum soruya cevap ve-

rirken, çağrı merkezi müşteri temsilcisinin attığı her adımı açıklamasını isterim” 

(X=3,7558) ifadelerine, diğer ifadelere katılım ortalamalarından daha düşük bir 

ortalama ile katıldıkları söylenebilir. Verilen cevaplara bakıldığında, katılımcıla-

rın genel olarak; çağrı merkezi temsilcilerinde uyum, güven, empati ve uzman-

lıkla ilgili özelliklerin bulunmasını istedikleri ve genel davranış özelliği olarak 

benimsedikleri görülmektedir. Ancak araştırmada kullanılan ölçek Hollandalı tü-

keticiler baz alınarak oluşturulmuştur. Kültürel farklılıklar ve diğer çevresel fak-

törlerin etkisi nedeniyle ölçekteki ifadelerin ve dolayısıyla boyutların ülkemizde 

de geçerli olup olmadığını tespit etmek için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış 

ve bu analizlerden sonra belirlenen gruplar için parametrik testler (t testi ve var-

yans analizi-ANOVA) kullanılmıştır.  

 

Şekil 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi 
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Doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilirken maksimum olasılık yöntemi kulla-

nılmış, gözlemlenen değişkenlerin hataları, gizil değişkenlerin varyansları ve gi-

zil değişkenlerden gözlenen değişkenlere doğru çizilen yollara ilişkin regresyon 

katsayılarını kapsayan parametrelerin tahmin edilebilmesi amaçlanmıştır. Mo-

delde yer alan gözlenen değişkenler ile bağlı oldukları boyutlar arasında yer alan 

tek yönlü oklarla gösterilen ilişkilere yönelik regresyon katsayıları (faktör yük-

leri) incelendiğinde hepsinin anlamlı olduğu (p<0,001) saptanmıştır. Gizil değiş-

kenler arasındaki ilişkiye bakıldığında (korelasyon katsayıları) en yüksek değerin 

uyumluluk ve güvenlik boyutları (r=0,711) olduğu, bunu, güvenlik ve empati bo-

yutları (r=0,680) arasındaki ilişkilerin izlediği belirlenmiştir. Standardize edilmiş 

artık kovaryansların mutlak değerlerinin 2,5'in (Hair vd.,2005: 797) altında ol-

duğu görülmüş olup bu durum modelin doğruluğunun kanıtı olarak kabul edi-

lebilir. Bunların dışında ölçüm modelinin uyum indekslerine ilişkin değerler de 

elde edilmiştir. Buna göre  χ2 (159,426),χ2/df (1,627), RMR 0,066, GFI 0,890, AGFI 

0,847, CFI 0,949, NFI 0,880, TLI 0,938 ve RMSEA 0,061 olup bu değerlerin çoğun-

luğunun (χ2/df, RMR, CFI, TLI, RMSEA) kabul edilebilir sınırlar (Kline, 2005: 139-

141; Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003; Meydan ve Şeşen, 2011; 

Hu ve Bentler, 1999; Tabachnick ve Fidell, 2001) içerisinde olduğu dolayısıyla di-

ğer veriler de dikkate alındığında modelin genel olarak veri ile uyumlu olduğu 

belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle, çalışmada kullanılan ölçek ve boyutlarının ül-

kemizde elde edilen verilerle de doğrulandığı söylenebilir.   

Çalışmada, ölçekte yer alan dört boyutlu çağrı merkezi temsilci özelliklerinin gü-

venilirliğinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan kriterlerden biri olan içsel 

tutarlık ölçüsü Cronbach-Alfa değerlerine de bakılmıştır. Yukarıda Tablo 2'de yer 

alan ve uyumluluğu açıklayan ilk altı ifade için Cronbach-Alfa değeri 0,76, gü-

veni açıklayan beş ifade için 0,79, empatiyi açıklayan üç ifade için 0,75 ve uzman-

lığı açıklayan iki ifade için 0,97 bulunmuştur. Söz konusu bu değerler genelde 

kabul edilebilir değer olan 0,70'ten  (Nunnally, 1978; 245-246) yüksektir.  

Çalışmada, demografik değişkenlerle, çağrı merkezine başvurma durumu ve 

çağrı merkezi müşteri temsilcisi davranış özellikleri (uyum, güven, empati ve uz-

manlık) arasındaki ilişki ve farklılıklara bakılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz 

sonucu, demografik değişkenlerle, çağrı merkezine başvurma durumu arasında 

bir ilişki bulunamamıştır. Dolayısıyla H1 hipotezimiz reddedilmiştir. Demografik 

değişkenlerle, çağrı merkezi müşteri temsilcisi davranış özellikleri arasında ise 

sadece cinsiyet ile güven değişkenin grup ortalamaları arasında bir farklılık ol-

duğu tespit edilmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3: Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Davranış Özellikleri ile Cinsiyet De-

ğişkeni Açısından t Testi 

 Grup  N Ort Std.sapma t df p (sign) 

Uyumluluk  
Erkek 73 3,8927 ,84408 

-1,841 170 ,067 
Kadın  99 4,0892 ,55396 

Güvence  
Erkek 73 4,0575 ,78915 

-2,149 170 ,033 
Kadın  99 4,2808 ,57351 

Empati  
Erkek 73 3,7945 ,97283 

-1,191 170 ,235 
Kadın  99 3,9562 ,80481 

Otorite  
Erkek 73 3,8562 1,04243 

,016 170 ,987 
Kadın  99 3,8535 1,10715 

Tablo 3’te de görüleceği gibi, araştırmaya katılan kadın tüketicilerin, erkeklere 

nazaran çağrı merkezi müşteri temsilcisine daha fazla güven duydukları söyle-

nebilir. Kadınların daha duygusal olmaları ve bu nedenle çağrı merkezinden kay-

naklanan sorunlara daha hoşgörülü yaklaşmaları, bu sonucun ortaya çıkmasına 

neden olmuş olabilir. Çağrı merkezine başvuran ve başvurmayanlarla çağrı mer-

kezi müşteri temsilcisi davranış özellikleri arasında bir ilişki kurulamamıştır. 

Çağrı merkezini kullansın veya kullanmasın araştırmamıza katılanların çoğun-

luğu, çağrı merkezi temsilci davranış özelliklerinin, uyum, güven, empati ve uz-

manlığı içerek şekilde işletme yönetimlerince şekillendirilmesinin önemli oldu-

ğunu belirtmişlerdir. Aynı şekilde çağrı merkezi temsilci davranış özellikleriyle 

katılımcıların yaş ve eğitim düzeyleri arasında da bir ilişki yoktur. Hangi eğitim 

düzeyinde ya da yaş döneminde olursa olsun katılımcıların çoğunun çağrı mer-

kezi müşteri temsilcilerinden uyum, güven, empati ve uzmanlık bilgisi olarak 

gruplandırdığımız özelliklere sahip olması beklentisi içerisinde oldukları görül-

müştür. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Sağlık sektörü, hayati öneme sahip hata kabul etmeyen, doğrudan insan haya-

tıyla ilgili bir hizmet alanıdır. Sağlık hizmetlerinin sunuluş biçimi, ülkelerin 

sosyo-ekonomik kalkınmışlık düzeylerini belirleyen önemli göstergelerdir. Bu 

yüzden sağlık hizmeti veren kuruluşların, belirli kalite standartlarını oluşturma-

ları ve bunu sürdürebilmeleri gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir bi-

çimde sunulması noktasında, müşteri ile doğru iletişim ve müşteri memnuniye-

tinin sağlanmasının önemi büyüktür. Müşterinin hizmet almak için başvuruda 

bulunduğu ilk nokta çağrı merkezleri olduğundan, müşteri ile doğru iletişim sü-

recinin yönetilmesinde çağrı merkezleri ayrı bir önem arz etmektedir. Bu yüzden 

çağrı merkezleri ve özellikle çağrı merkezi müşteri temsilcileri, sağlık kuruluşuna 
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başvuruda bulunan potansiyel müşterinin ilk karşılaştığı ve işletmenin geneli için 

olumlu imaj oluşturan halkla ilişkiler uzmanıdır ve son derece önemlidir. Çalış-

mada, çağrı merkezi temsilcilerinin davranış özelliklerine ilişkin tüketici beklen-

tilerinin nelerden oluştuğu ortaya konulmaya çalışılmış ve bunun için geliştiril-

miş olan bir ölçekten yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, çağrı merkezi 

müşteri temsilcilerinin; telefonda, farklı sorulara cevap verebilme, karşılaşabile-

ceği değişik durumlara uyum sağlama, iletişim sürecinde müşterinin bilgi sevi-

yesini dikkate alma, sakin davranabilme, yaşanan sorunlar için her durumda 

müşteriye yardımcı olma ve özgün çözümler üretebilme gibi davranış özellikle-

rinin olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, müşteriler çağrı merkezi temsilci-

lerden şikayetlerinin yönetimi konusunda da etkin olmaları beklentisi içindedir-

ler. Çağrı merkezi temsilcileri; müşteri sorularına müşteriyi ikna edecek açıkla-

malar getirebilmeli, müşteri ile arasında güven ilişkisi kurabilmeli ve müşteri ta-

rafından kendilerine iletilen bilginin kullanımı konusunda açık davranabilmeli-

dir. Bütün bunların yanı sıra çağrı merkezi temsilcilerinin özellikle sağlık hizmeti 

satın almak veya bilgi edinmek için başvurmuş olan kişinin yerine kendisini ko-

yabilmesi ve davranışlarını buna göre ayarlayabilmesi son derece önemlidir. Bir 

diğer önemli nokta da çağrı merkezi müşteri temsilcisinin çalıştığı işletme, bö-

lümler ve sunulan hizmetler konusunda bilgi düzeyinin yüksek olmasıdır. 

Müşterilerin, müşteri temsilcisi davranış özellikleri ile ilgili beklentilerinin belir-

lenmesi sağlık sektöründe yer alan işletmeler açısından önemlidir. Çalışmada da 

elde edilen veriler, işletme yönetimlerine, müşteri temsilcilerine ait iş tanımı ve iş 

gereklerini belirlemeleri konusunda yardımcı olacaktır. Ayrıca çağrı merkezi 

müşteri temsilcilerine yönelik etkin eğitim ve geliştirme programlarının oluştu-

rulması da söz konusu olabilecektir. Çağrı merkezi müşteri temsilcileri, hastane 

işletmelerinde müşterinin ilk iletişim kurduğu kişilerdir. Dolayısıyla, müşteri 

temsilcilerinin, çağrı merkezine başvuruda bulanan kişilerle uyumu, yaratılan 

güven ortamı, empati kurabilme yeteneği ve işi ile ilgili bilgisi veya uzmanlığı 

müşteri memnuniyeti ve devamlılığını sağlayacaktır. 
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BİR ŞEHRİN MARKALAŞMASININ YAŞAYANLARIN MEMNUNİYETİ 
ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Senem ERGAN1 

Selay GİRAY2  

Ayşe AKYOL3 

ÖZET 

Son yıllarda artan rekabet ortamında ürünler gibi şehirler de zorlu bir tanıtım mücadele-

sine girmişlerdir. Bu nedenle şehirler markalaşma çalışmalarına ağırlık vermeye başla-

mışlardır. Şehir markalaşması ile amaçlanan, şehri diğer şehirlerden farklılaştırmaktır. 

Şehir markalaşmasında da şehrin başarısını ifade etmektedir. Şehirden memnun kalanla-

rın o şehre tekrar gelmelerini ve hatta o şehre yerleşmelerini etkilemektedir. Aynı za-

manda o şehir için bir tanıtım unsuru da olmaktadır. Bu çalışma Tekirdağ ilinde yaşayan 

kişilerin görüşlerini tespit ederek şehir markalaşmasının şehirde yaşayanların memnuni-

yetine etkisini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu araştırmada, şehir markalaşması 

ve şehirde yaşayanların memnuniyeti üzerine geliştirilen modele göre oluşturulan anket 

kullanılarak faktör analizi, çoklu regresyon analizi ve kanonik korelasyon analizi yapıl-

mıştır. Sonuç olarak şehirde yaşayanların genel olarak Tekirdağ ilinden memnun olduk-

ları, ancak evlerinden ve komşularla ilişkilerden memnun olmadıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Şehir markası, şehirde yaşayanların Memnuniyeti, Çok Değişkenli 

Analiz Teknikleri, Tekirdağ. 

AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF CITY BRANDING ON 

RESIDENTS’ SATISFACTION 

ABSTRACT 

In an increasingly competitive environment, cities as well as products have taken part in 

a tough promotion competition. Therefore, cities have begun to focus on city branding. 

City branding aims to differentiate the city from other cities. City branding on the other 

hand demonstrates the success of the city. It leads the people who are satisfied with the 

city to visit the city again and even move in this city. It is also accepted as an advertise-
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ment for the city. This study is aimed at determining the effect of city branding on the 

resident satisfaction. After city branding and resident satisfaction are mentioned, the 

data  collected by means of the survey which is  prepared on the basis of the model de-

veloped for city branding and satisfaction for urban people is analysed with multivariate 

data analysis.  

Key words:  City brand, Residential Satisfaction, Multivariate Data Analysis, Tekirdağ. 

1. Giriş 

Amerikan Pazarlama Derneği’ne göre marka, "bir satıcı ya da satıcı grubunun 

mal ve hizmetlerini tespit etmek ve bunları ayırt etmek amacıyla isim, terim, 

işaret, sembol veya tasarım ya da bunların bir birleşimi"dir (Kotler ve Gertner, 

2002: 249). Marka sadece bir isim, sembol, logo veya slogan değildir. Marka, bir 

varlıktır (Odabaşı ve Oyman, 2001: 360). Hem ulusal hem de uluslararası alanda 

artan rekabet ortamı şehirlerin markalaşma çalışmalarına ağırlık vermesine 

neden olmaktadır. Küreselleşme ile birlikte şehirler sadece kendi ülkelerindeki 

diğer şehirlerle değil, yabancı ülkelerdeki şehirlerle de rekabet etmek duru-

munda kalmaktadırlar. Bu durum şehirleri, markalaşma çalışmalarına önem 

vermek zorunda bırakmıştır. 

Değişen pazar şartları, müşteri profili ve rekabet gibi faktörler geleneksel pazar-

lama yaklaşımının yerini, müşteri memnuniyetini temel alan müşteri odaklı 

pazarlama yaklaşımına devretmiştir. Müşteri memnuniyeti işletmelerin tercih 

edilebilirliği ve sonucunda devamlılığı için şarttır. Müşteriler, kendilerine iyi 

hizmet sunduğuna inandıkları işletmeyi başkalarına anlatmakta (Özgüven, 

2008: 660) ve böylece işletmelerin tutundurma faaliyetlerine de yardımcı olmak-

tadırlar. Aynı zamanda bu süreçte o işletmenin devamlı müşterisi haline gel-

mektedirler. Bu da işletmenin markalaşmasını kolaylaştırmaktadır. Günümüz-

de, ürünler gibi bir markalaşma süreci yaşayan şehirler için de aynı durum söz 

konusudur.  

Yukarıda verilen bilgiler ışığında bu çalışma, şehir markalaşmasının ve unsurla-

rının, şehirde yaşayanların memnuniyetine etkisini ölçmek amacıyla Tekirdağ 

ilinde yaşayanlar ile görüşülerek yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Tekir-

dağ’da yaşayan kişilerin görüşleri belirlenerek şehir markalaşmasının şehirde 

yaşayanların memnuniyetine bir etkisinin olup olmadığını tespit etmek hedef-

lenmiştir.  
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2. Şehir Markalaşması 

Markalaşma; bir şehre, mekana ya da yerleşim yerine istenilen birlikleri ya da 

ilişkileri kabul ettirebilmek için potansiyel bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 

Markalaşma süreci sonunda başarılı olan şehirler; yeni yatırımları, yeni girişim-

leri, girişimcileri ve dış sermayeyi çekerek, bir başarı çemberi meydana getirir-

ler. Şehirler, bir mal ya da bir hizmet gibi markalaşabilirler. Markalaşma, tüm 

şehri etkileyen bütünsel bir kalkınmadır. Şehir markası süreci bir kişinin bir 

şehri ziyaret etme kararında, oradaki ürün ve hizmetlerini satın almasında, ora-

da iş yapmasında hatta yerleşmesinde büyük bir etki yaratabilir (Anholt, 2006: 

18). Kurumsal pazarlamada sık sık kullanılan ortak marka stratejisi, şehirlerde 

de kendini göstermektedir. Almanların dünyaca ünlü kaliteli arabaları, Cenev-

re’nin Rolex’i, Paris’in Channel parfümü örnek olarak verilebilir (Rainisto, 

2003:46). 

Şehir markalaşmasında amaçlanan, şehri rakiplerinden farklı bir konuma getir-

mektir. Bunun için sırasıyla bir şehrin varlığını gösterebilmesi, daha sonra hedef 

kitlenin belleğinde diğer şehirlerden üstün bir yer edinebilmesi ve son olarak da 

daha önce benzeri olmayan bir marka ile kendini fark ettirmesi gerekmektedir 

(Kavaratzis ve Ashworth, 2006: 17).  

Şehirlerin markalaşmasını gerektiren birtakım nedenler mevcuttur. Bunlar şu 

şekilde özetlenebilir (Hanna ve Rowley, 2008: 63). Uluslararası medyanın gücü-

nün yükselmesi, uluslararası seyahat maliyetlerinin düşmesi, şehirlerarası veri-

len hizmetlerin homojenleşmesi, insanların farklı kültürleri tanıma isteğinin 

artması, tüketicilerin harcama gücünün artması. 

Marka yaratmak uzun süren, meşakkatli bir süreçtir. Markaların da insanlar 

gibi bir yaşam seyirleri vardır; doğar, büyür ve gelişirler. Markalaşma sürecinde 

şehirde yaşayanların, yatırımcıların, sivil toplum örgütlerinin, özel-kamu kuru-

luşlarının, yani tüm paydaşların desteğini almak ve onlarla ortak paydada bu-

luşmak markanın başarısı için gereklidir. Kanada’nın Ottawa şehrinin marka-

laşma süreci buna örnek olarak verilebilir. Şehrin yetkilileri markalaşma çalış-

maları sırasında halktan onay görmemiş ve farklı stratejiler geliştirmek zorunda 

kalmışlardır. 

Teller ve Elms yapmış oldukları çalışmada (2010) şehir markalaşmasının unsur-

larının; erişebilirlik, park koşulları, perakendeci mağazalar karması, ticari değe-

ri, ürün çeşitliliği, satış personeli, perakendeci olmayan mağazaların karması, 
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çevre (atmosfer), manevra kabiliyeti ve oryantasyon ile altyapı tesisleri olmak 

üzere on boyuttan oluştuğunu belirlemişlerdir.  

Nitekim şehrin tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, şehirde gerçekleşen turizm, 

kongre, sanatsal ve diğer aktiviteler, sportif faaliyetler, sahip olduğu eğitim 

sektörü, gastronomisi, coğrafi işaretleri gibi özellikler ve sahip olunan değerler 

şehrin bir marka haline gelmesinde önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır (Vu-

ral, 2010: 92).  

3. Şehirde Yaşayanların Memnuniyeti 

Memnuniyet, müşterilerin uzun vadede davranışlarını belirleyen bir unsurdur 

(Ranaweera ve Prabhu, 2003: 374). Şehirler de ürünler gibi markalaşabildiği için 

şehirler açısından da müşteri memnuniyetinin varlığından söz edilebilir. Özel-

likle de maddi ve fiziki sınırlılıkları olan kişiler söz konusu olduğunda yaşanı-

lan çevrenin onların ihtiyaçlarına uygun olması memnuniyeti etkilemektedir 

(Rioux ve Werner, 2011:158). 

Pazarlamada, müşteri değeri ile müşteri memnuniyeti yaratmak ve uzun vadeli 

müşteri ilişkileri kurmak gerekmektedir (Mucuk, 2010:13). Bunların sağlanması 

müşteri sadakatini meydana getirmektir. Müşteri sadakatinin varlığı da bir 

ürünün markalaşmasında büyük bir öneme sahiptir. 

Şehirde yaşayanların memnuniyeti konusunda literatürde çok fazla çalışma 

olmamasına karşın Diener ve arkadaşları 1985 yılında yapmış oldukları çalış-

mada, şehirde yaşayanların memnuniyetini etkileyen faktörleri: Yerel bölge 

memnuniyeti, yerel bölgede hizmete erişim memnuniyeti, komşularla ilişkiler-

den memnunluk ve ev memnuniyeti olarak dört boyutta toplamışlardır.  

Birçok araştırmacı şehir memnuniyetini; evin içi ve dışı, komşular ile ilişkileri, 

yerel fiziksel ortamı, şehrin işlevselliği (güvenlik, hizmetlerin varlığı ve onlara 

erişimi), estetiği (görünüş) ve sağlıkla ilgili özelliklerini (hava kalitesi ve kirlilik) 

kapsayan çok yönlü bir kavram olarak ele almaktadır. Amérigo (2002) ve Fran-

cescato (2002) gibi bazı yazarlar, kavramsal çerçevelerine şehrin konumsal (mi-

mari, kentsel form), insani (insan ve sosyal ilişkiler) ve onların kavramsal ve 

fonksiyonel yönlerini (hizmetler ve tesisler) dahil etmektedirler. Bonaiuto ve 

arkadaşları (1999) gibi bazı yazarlar ise bu özelliklere ek olarak yaşam temposu, 

çevre sağlığı/kirliliği ile topluma özen gösterilmesi, önem verilmesi gibi daha 

geniş faktörleri hesaba katmaktadır (Rioux ve Werner, 2011:158).  
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Stedman (2002: 562) ise şehir memnuniyetini, sosyallikten hizmetlere, fiziksel 

özelliklere kadar temel ihtiyaçları karşılamak için bir yerin fayda sağlayan değe-

ri olarak tanımlamıştır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi yaşayanların memnuniyeti, sadece şehrin sahip 

olduğu fiziksel ya da görülebilen özellikler ile değil; sunduğu hizmetler ile ilgi-

lidir. Aynı zamanda kişilerin yakın çevrelerinde yaşadıkları komşuluk ilişkileri, 

evlerinin konumu gibi etkenler de yaşayanların memnuniyetini etkilemektedir.  

4. Tekirdağ İli 

Marmara Denizi’ne 100 km’den fazla kıyısı ile ''Marmara'nın İncisi'' unvanıyla 

anılan Tekirdağ, Marmara Denizi’nin kuzey-batı kıyısında Trakya topraklarında 

yer almaktadır. Doğal güzellikleri ve kültürel varlıklarıyla turizm açısından göz 

ardı edilemeyecek avantajlara sahiptir. Köftesi ve şarabıyla ünlü olan Tekirdağ; 

yeme-içme, eğlence ve konaklama tesisleri ile ikinci konutların çok olması sebe-

biyle turistik açıdan önemli avantajlara sahiptir. Bu nedenle özellikle turistik 

ilçelerde turizm sezonu içerisinde yoğun bir hareketlilik yaşanmaktadır. Gast-

ronomisinin ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sahip olduğu müzeler, Osmanlı 

dönemine ait camiler ve çeşmeler, Karacakılavuz El Dokumaları, her yıl düzen-

lenen Kiraz Festivali, Bağbozumu ve Tepreş Şenlikleri ile şehir hem turistik hem 

de tarihi bir havaya bürünmektedir. Bunun yanı sıra il merkezinde kafelerin, 

sinemaların, spor tesislerinin varlığı ve bir üniversite şehri olması ile şehir sos-

yal bir yaşam ortamı sunmaktadır (Namık Kemal Üniversitesi, 2013). 

Coğrafi konum açısından incelendiğinde, başta İstanbul olmak üzere, Türki-

ye’nin gelişmiş illerine yakın bir mesafede bulunmaktadır. Avrupa’yı Anado-

lu’ya,  dolayısıyla Ortadoğu’ya bağlayan kara ve demiryolunun varlığı şehrin 

stratejik bir öneme sahip olmasını sağlamaktadır (Tekirdağ Sanayi ve Ticaret 

Odası, 2013). 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2011 yılı sonuçlarına göre ilin 

toplam nüfusu 829.873, şehir merkezi nüfusu ise 173.162 kişidir. Tekirdağ’ın 

nüfus yoğunluğu 124 kişi/km2 olup, Türkiye genelindeki iller arasında 17. sırada 

yer almaktadır (Tekirdağ Valiliği, 2013).   

Okuma yazma oranına ilişkin 2011 yılı sayım sonucuna göre erkeklerin 

%99,01’i, kadınların % 96,10’u okuma yazma bilmektedir (Tekirdağ Valiliği, 

2013). 

http://www.tekirdagtso.org.tr/
http://www.tekirdagtso.org.tr/
http://www.tekirdag.gov.tr/


74 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, Ocak 2014, ss. 69-92 

Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik sıralaması araştırmasında, 2011 yılı verilerine göre Tekirdağ, iller 

arasında 9. sırada ve 2. derece gelişmiş iller kategorisinde yer almaktadır. Tür-

kiye genelinde işsizlik oranı 2010 yılında %11,9 iken, Tekirdağ’da bu oran 

%9,6’dır (Tekirdağ Valiliği, 2013). 

5. Araştırma Yöntemi  

Çalışmanın bu bölümünde, şehir markalaşmasının şehirde yaşayanların mem-

nuniyetine etkisine ilişkin anketin Tekirdağ ilinde yaşayan kişilere uygulanması 

sonucunda elde edilen veriler çeşitli istatistiki yöntemler aracılığıyla açıklan-

maktadır. Bu araştırmada, Tekirdağ ilinde yaşayan kişilerin bu şehre ilişkin 

görüşlerinin tespit edilmesi; şehir markalaşmasının, şehirde yaşayanların mem-

nuniyetine etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

5.1. Ölçekler  

Bu veriler yüz yüze anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anket formunun 

ilk kısmında, şehirde yaşayanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 

9 adet soru sorulmuştur. İkinci ve üçüncü kısımlarda ise, şehir markalaşması ve 

şehirde yaşayanların memnuniyetini ölçmeye yönelik toplam 60 adet ifade yer 

almaktadır. Ankete katılanlardan, sorulan her bir ifadeye kendi durumlarına 

uygun cevap vermeleri istenmiş ve beşli Likert ölçeği kullanılmıştır (1: Kesinlik-

le katılmıyorum - 5: Kesinlikle katılıyorum). 

Şehir markalaşmasını ölçmek için Teller ve Elms’in 2010 yılında yaptıkları ça-

lışmadan yararlanılmıştır. Ölçek;  erişebilirlik, park koşulları, perakendeci ma-

ğazalar karması, ticari değeri, ürün çeşitliliği, satış personeli, perakendeci olma-

yan mağazaların karması, çevre (atmosfer), manevra kabiliyeti ve oryantasyon 

ile altyapı tesisleri olmak üzere on boyuttan oluşmaktadır. Bu ölçekte toplam 37 

adet ifade bulunmaktadır. 

Şehirde yaşayanların memnuniyetini ölçmek için de Diener ve arkadaşlarının 

1985 yılında geliştirdikleri ölçek kullanılmıştır. Ölçek; yerel bölge memnuniyeti, 

yerel bölgede hizmete erişim memnuniyeti, komşularla ilişkilerden memnun-

luk, ev memnuniyeti vurgusu olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Bu öl-

çekte toplam 23 adet ifade bulunmaktadır. 

http://www.tekirdag.gov.tr/
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5.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini, Tekirdağ ili merkezinde yaşayanlar (173.162 kişi) oluş-

turmaktadır. Araştırmanın örnekleminde olasılığa dayanmayan örnekleme yön-

temlerinden kolayda örnekleme kullanılmıştır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaoğ-

lu, Yıldırım, 2012:139-141). Daha detaylı yapılması planlanan bir başka çalışma-

nın öncesinde gerçekleştirilen bu uygulamada 223 kişi ile görüşülmüştür. An-

ketler incelendikten sonra hatalı olanlar elenmiş ve toplam 203 anket analize 

tabi tutulmuştur. 

5.3. Bulgular  

Likert Tipi ölçeğe göre hazırlanan soruların güvenilirliği Cronbach Alpha güve-

nirlik katsayısı ile ölçülmüştür. Analize göre Cronbach Alpha değeri %95,8 ola-

rak bulunmuştur. Bu değerin 0,80 ≤ α < 1,00 değerleri arasında olmasından do-

layı ölçek yüksek derecede güvenilirdir denilebilir  (Kalaycı, 2010: 405). Verile-

rin analizinde, frekans, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistik-

lerden yararlanılmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test ederken, verilerin nor-

mal dağılıma uygun olup olmadığı belirlenmiş ve modelin boyutları arasındaki 

ilişkiler incelenmiştir.  

Çalışmada, Tekirdağ ilinde yaşayanların demografik özelliklerine ilişkin cinsi-

yet, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, meslek, medeni durum, Tekirdağ ilinde 

yaşama süresi ve nedenine dair sorular sorulmuştur. Ayrıca daha önce başka bir 

şehirde yaşamış olan cevaplayıcıların hangi şehirde yaşadıklarını belirtmeleri 

de istenmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar ışığında cevaplayıcılara ait demog-

rafik bilgiler tablolar halinde (Tablo 6 ve Tablo 7)  Ek’lerde yer almaktadır. 

Çalışmada öncelikle şehirde yaşayanların memnuniyeti üzerinde etkili olan 

değişkenlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Şehirde yaşayanların memnuniyeti; 

yerel bölge memnuniyeti, yerel bölge hizmete erişim memnuniyeti, komşularla 

ilişkilerden memnuniyet ve ev memnuniyeti olmak üzere 4 alt başlık altında 

ölçülmüştür. Çalışmanın bu aşamasında temel amaç memnuniyetin her bir alt 

başlığı için etkili olan değişkenlerin belirlenmesidir.   

Araştırma modeli aşağıdaki gibi belirtilebilir: 
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

"Veri Toplama Aracı ve Değişkenler" alt başlığında belirtildiği gibi, çalışma 

kapsamında uygulanan ankette 60 adet Likert ölçekle ölçülmüş değişken yer 

almaktadır. Birbirinden bağımsız, daha az sayıda özet değişkene ulaşmak (bo-

yut indirgemek ve bağımsızlık sağlamak) amacıyla verilere Faktör Analizi uy-

gulanmıştır. Böylece çalışmanın ilerleyen aşamalarında kullanılacak olan tek-

niklere veri sağlanacaktır.   

Uygulanan Faktör Analizi sonucunda, şehir markalaşması kavramının 8 faktör-

le açıklandığı görülmüştür. Kavramsal anlamlılık sağlanmış; oluşturulan faktör-

lere çevre, perakende, park koşulları, erişebilirlik, hareket, satış personeli, ticari 

değer ve alt yapı faktörü isimleri verilmiştir.  

Uygulanan faktör analizi sonucunda KMO değeri 0,903; Bartlett Küresellik Testi 

için anlamlılık değeri 0,000 olarak elde edilmiştir (2 = 5711,895; p=0,000). Çalış-

mada 35 değişken 8 faktörle %75,699 oranında açıklanmış olup, analizde kulla-

nılan değişkenlerin isimleri Tablo 1’de, çıktılara ilişkin tablolar ise Ek’lerde yer 

almaktadır.  
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Tablo 1. Faktör Analizinde Kullanılan Değişkenler 

Faktör Analizinde Kullanılan Değişkenlerin İsimleri Faktör İsmi 

Şehir merkezine kolaylıkla ulaşabilirsiniz (e1). 

Şehir merkezine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz (e2). 

Şehir merkezine problemsiz ulaşabilirsiniz (e3). 

ERİŞEBİLİRLİK 

Şehir merkezi daima yeterli sayıda ücretsiz otoparka sahiptir 

(pk1). 

Şehir merkezinde yeterli derecede farklı otopark imkanı sunul-

maktadır (pk2). 

Şehir merkezine otoparklardan kolayca ulaşılabilir (pk3). 

Şehir merkezine otoparklardan güvenli bir şekilde ulaşılabilir 

(pk4). 

Şehir merkezine otoparklardan hızlı bir şekilde ulaşılabilir (pk5). 

PARK  

KOŞULLARI 

Şehir merkezi geniş bir perakendeci mağaza yelpazesine sahiptir. 

Şehir merkezinde oldukça cazip perakende mağazalar vardır. 

Tanınmış birçok perakendeci mağaza şehir merkezinde bulun-

maktadır. 

Şehir merkezinde çok geniş ürün seçenekleri vardır. 

Şehir merkezinde marka seçenekleri çoktur. 

Şehir merkezi geniş bir barlar ve restoranlar yelpazesine sahiptir. 

Şehir merkezinde yeterli sayıda hizmet veren mağaza bulunmak-

tadır. 

PERAKENDECİ 

MAĞAZALAR 

KARMASI 

 

Genel fiyat düzeyi şehir merkezinde düşüktür. 

Şehir merkezinde birçok özel teklifler (indirimler) bulabilirsiniz. 

Fiyat-kalite oranı şehir merkezinde uygundur. 

TİCARİ DEĞER 

Şehir merkezinde çalışan satış elemanları samimidir. 

Şehir merkezinde çalışan satış elemanları uzmandır. 

Şehir merkezinde çalışan satış elemanları yardımseverdir. 

SATIŞ 

PERSONELİ 

Şehir merkezindeki koku rahatsız edici değildir. 

Şehir merkezindeki hava iç açıdır. 

Şehir merkezindeki sıcaklık iyidir. 

Şehir merkezindeki ışık iyidir. 

Şehir merkezi her zaman temizdir. 

Şehir merkezindeki mimari cezbedicidir. 

Şehir merkezinde iyi bir ruh hali mevcuttur. 

Şehir merkezinde çevre (atmosfer) iyidir. 

ÇEVRE 

(ATMOSFER) 

Şehir merkezinde sorunsuz hareket edebilirsiniz. 

Şehir merkezinde güvenli ve hızlı hareket edebilirsiniz. 

Şehir merkezine kolayca uyum sağlayabilirsiniz. 

HAREKET ve  

ORYANTASYON 

Şehir merkezinde yeterince tuvalet vardır. 

Şehir merkezinde yeterince bankamatik vardır. 

Şehir merkezinde yeterince dinlenme alanı vardır. 

ALTYAPI 

TESİSLERİ 
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Benzer şekilde şehirde yaşayanların memnuniyetini ölçen değişken kümesine 

de faktör analizi uygulanmış; analiz sonucunda, yerel bölge memnuniyeti, yerel 

bölge hizmet memnuniyeti, komşularla ilişkilerden memnuniyet ve ev memnu-

niyeti olmak üzere 4 memnuniyet faktörü oluşturulmuştur. Bu faktörlerden 

yerel bölge memnuniyeti; şehirde yaşayan kişilerin ikamet ettikleri semtin gü-

venliğini, gürültü düzeyini, yaşam temposunu, estetiğini içermektedir (Rioux ve 

Werner, 2011:164).   

Tablo 2: Faktör Tablosu 

Değişken İsimleri 
Faktör İsmi 

Önemli  

Değerler 

Benim bölgemde trafik sakindir. 

Estetik açıdan güzel bir bölgede yaşıyorum. 

Sakin bir bölgede yaşıyorum. 

Bölgemdeki gürültü beni nadiren rahatsız eder. 

Binalar arasında iyi bir mesafe var. 

Bölgem ferah bir alana sahiptir. 

Burada bölgeyi tahrip eden azdır. 

Bölgemde kendimi güvende hissediyorum. 

YEREL 

BÖLGE 

MEMNUNİYETİ 

KMO=0,833 

 

Bartlett  

sig.=0,000 

 

Açıklama  

oranı=%52,069  

Ben bölgedeki mevcut taşıma hizmetinden memnu-

num. 

Yerel mağazalara uzaklık çok fazla değil ve oraya 

gitmeden önce herhangi bir tereddüt yaşamıyorum. 

Bölgenin gelişmesi yürümeme olanak sağlıyor. 

Bölgemde herhangi bir tehdit hissetmeden dolaşabi-

lirim. 

Bu bölgede her şeye yakın olduğumu hissediyorum. 

YEREL 

BÖLGE 

HİZMETE 

ERİŞİM 

MEMNUNİYETİ 

KMO=0,809 

 

Bartlett  

sig.=0,000 

 

Açıklama  

oranı=%60,997 

Komşularım nadiren benim özel hayatıma karışırlar. 

Komşularımla iyi geçiniyorum. 

Bir sorun olduğunda, komşularıma güvenebileceği-

mi biliyorum. 

Komşularımla olan ilişkimden memnunum. 

Komşularım ihtiyaç duyduklarında beni arayabile-

ceklerini biliyorlar. 

KOMŞULARLA 

İLİŞKİLERDEN 

MEMNUNLUK 

KMO=0,842 

 

Bartlett  

sig.=0,000 

 

Açıklama  

oranı=%68,688 

Bu evde veya dairede yaşamakta fazla zorluk çekmi-

yorum. 

Evim benim ihtiyaçlarıma göre adapte edildi. 

Bu yerde yaşamayı ben seçtim ve başka bir yerde 

yaşamak benim için zor olur. 

Bu evde yaşamaktan memnunum. 

Evim veya dairem konforludur. 

EV 

MEMNUNİYETİ 

KMO=0,865 

 

Bartlett  

sig.=0,000 

 

Açıklama 

oranı=%79,697 
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Çalışmanın ilerleyen aşamalarında kullanılan Çoklu Regresyon Analizi ve Ka-

nonik Korelasyon Analizi tekniklerinin varsayımlarından biri, değişkenler ara-

sında güçlü çoklu doğrusal bağlantı olmamasıdır. Faktörler, bağımsızlaştırılmış 

özet değişkenler olduğundan; faktör skorları Çoklu Regresyon Analizi ve Ka-

nonik Korelasyon Analizinde veri olarak kullanılmak üzere kaydedilmiştir.  

Faktör Analizi ile elde edilen faktör skorları yardımıyla çoklu doğrusal regres-

yon modelleri kurulmuş, memnuniyet üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fak-

törler belirlenmiştir. 

Yerel bölge memnuniyeti faktörünün bağımlı değişken olarak alındığı ilk reg-

resyon modelinde; perakende, hareket ve altyapı faktörleri dışındaki faktörlerin 

(çevre, park koşulları, erişebilirlik, satış personeli ve ticari değer) anlamlı oldu-

ğu görülmüştür.     

Yerel bölge hizmete erişim memnuniyeti faktörünün bağımlı değişken olarak 

alındığı ikinci regresyon modelinde ise sadece altyapı faktörünün anlamsız 

olduğu, diğer tüm faktörlerin (çevre, perakende, park koşulları, erişebilirlik, 

hareket, satış personeli ve ticari değer) anlamlı olduğu görülmüştür.     

Komşularla ilişkiler memnuniyeti faktörünün bağımlı değişken olarak alındığı 

üçüncü regresyon modelinde; perakende, park koşulları ve altyapı faktörleri 

dışındaki faktörlerin  (çevre, erişebilirlik, hareket, satış personeli ve ticari değer) 

anlamlı olduğu görülmüştür.     

Ev memnuniyeti faktörünün bağımlı değişken olarak alındığı son regresyon 

modelinde ise; park koşulları ve altyapı faktörleri dışındaki faktörlerin  (çevre, 

perakende, erişebilirlik, hareket, satış personeli ve ticari değer) anlamlı olduğu 

görülmüştür.     

Faktör skorlarıyla gerçekleştirilen Çoklu Regresyon Analizi bulguları incelendi-

ğinde oluşturulan 4 modelde de alt yapı faktörünün istatistiksel olarak anlamsız 

olduğu dikkat çekmiştir. Çalışmanın sonraki aşamasında alt yapı faktörü kap-

sam dışında bırakılarak; aralarında anlamlı sebep-sonuç ilişkileri olduğu gözle-

nen faktör setlerine Kanonik Korelasyon Analizi uygulanarak, ilişkinin düzeyi 

belirlenecektir.  

Çoklu regresyon analizinde, bir bağımlı değişkenin bağımsız değişkenler ile 

açıklanması incelenmekte iken; bazı araştırmalarda tek bir bağımlı değişken 

değil, birden çok bağımlı değişken ve birden çok bağımsız değişken grupları 
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arasındaki ilişki inceleniyor olabilir. Kanonik Korelasyon Analizi, çoklu bağımlı 

ve çoklu bağımsız değişken grupları arasındaki ilişki yapısını inceleyen çok 

değişkenli bir istatistiksel teknik olarak tanımlanabilir (Hair, Anderson, Tatham, 

Black, 1998: 444). Çalışma kapsamındaki Likert tipi ölçekle ölçülmüş veriler, 

Faktör Analizi uygulamasıyla metrik yapıya kavuşturulmuştur. Genel olarak 

şehir markalaşması ile bir bütün olarak şehir memnuniyeti arasındaki ilişkinin 

derecesini belirleyebilmek için faktör skorlarına Kanonik Korelasyon Analizi 

uygulanmıştır.  

Tablo 3: Kanonik Değişken Setleri 

Değişken Seti 1: 

Şehir markalaşması  

Değişken Seti 2: 

Şehir memnuniyeti 

Erişebilirlik faktörü 

Park koşulları faktörü 

Perakende faktörü 

Çevre faktörü 

Hareket faktörü 

Satış personeli faktörü 

Ticari değer faktörü 

Yerel bölge memnuniyeti 

Yerel bölge hizmet memnuniyeti 

Komşularla ilişkilerden memnuniyet 

Ev memnuniyeti 

 

Uygulanan Kanonik Korelasyon Analizi sonucunda 2 çift kanonik değişken 

arasında hesaplanan kanonik korelasyon katsayısının istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu gözlenmiştir (Tablo 4).  

Tablo 4: Kanonik Korelasyon Analizi Sonuçları Özet Tablosu* 

Kanonik 

Değişkenler 

Kanonik 

Korelasyon 

R2  

Değeri 

F 

Değeri 

Serbestlik  

Derecesi  

Sayısı 

Serbestlik  

Derecesi  

Yoğunluğu 

Anlamlılık  

Seviyesi 

Wilks’  

Lambda  

Değeri 

1 0,678927 0,460942 5,88 28 690 0,000000 0,462069 

2 0,303578 0,092159 1,69 18 544 0,036984 0,857179 

*F değerleri ilgili kanonik korelasyonun sıfıra eşit olup olmadığına ilişkindir.  

Uygulamalarda ilk kanonik korelasyon katsayısının yorumlanması yeterli gö-

rülmektedir. Analiz sonucunda iki değişken seti arasında orta üst derecede bir 

ilişki olduğu (yaklaşık %70)  tespit edilmiştir.  

Veri analizinin son aşamasında, sosyo-demografik değişkenler ile şehirde yaşa-

yanların memnuniyeti arasındaki ilişki yapısı irdelenecektir. Sosyo-demografik 

değişkenlerin çoğu kategorik yapıdadır. Kategorik verinin söz konusu olduğu 

durumlarda, varsayımların sağlanamaması nedeniyle iki değişken seti arasın-
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daki ilişkiyi ölçmek için Kanonik Korelasyon Analizinden yararlanılamamakta, 

alternatif olarak Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi (OVERALS) 

kullanılabilmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen değişken setleri arasındaki 

ilişki yapısını incelemek için Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi 

yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma kapsamında son olarak Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Anali-

zi ile 2 kategorik değişken seti (sosyo-demografik değişkenler ve şehirde yaşa-

yanların memnuniyeti) arasındaki ilişki yapısı kategoriler bazında irdelenmek-

tedir.  

Şehirde yaşayanların memnuniyeti değişken seti 4 alt setten oluşmaktadır. Veri-

lerin kategorik olan yapısı korunarak özet değişkenlere ulaşabilmek için önce-

likle Tukey Toplanabilirlik Testi gerçekleştirilmiştir. Ardından her bir alt set için 

(yerel bölge memnuniyeti, yerel bölge hizmet memnuniyeti, komşularla ilişki-

lerden memnuniyet ve ev memnuniyeti) toplam skorlar elde edilmiş, bu skorlar 

anlamlı kesim noktaları belirlenerek yeniden kategorik yapıya kavuşturulmuş-

tur.  

Yerel bölge memnuniyeti için örnek işleyiş şu şekildedir: Her bir katılımcı için 

toplam skorlar elde edilmiştir. Toplam skoru 12'den az olanlar yerel bölge açı-

sından şehirden hiç memnun olmayanlar olarak, toplam skoru 12-20'den az 

grubunda yer alanlar memnun olmayanlar, 20-28'den az grubunda yer alanlar 

kararsız olanlar, 28-36'dan az grubunda yer alanlar memnun olanlar, 36 ve üstü 

toplam skora sahip olanlar ise yerel bölge açısından şehirden çok memnun olan-

lar şeklinde kodlanmıştır.  

İlgili toplam skorları memnuniyetin her bir alt boyutu için hesaplanmış, dönü-

şüm yapılmış, böylece 4 adet kategorize edilmiş toplam memnuniyet skorları 

değişkeni elde edilmiştir. Bu yolla ulaşılan memnuniyet değişken setine ve sos-

yo-demografik değişken setine Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi 

uygulanmıştır. Analiz özet tablosu aşağıda (Tablo 5) yer almaktadır.  
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Tablo 5: Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi Sonuçları Özet Tablosu 

 
Boyut 

Toplam 1 2 

Kayıp  Set 1 0,255 0,306 0,561 

Set 2 0,255 0,306 0,561 

Ortalama 0,255 0,306 0,561 

Özdeğer 0,745 0,694  

Uyum   1,439 

Kayıp ve uyum (fit) değerleri çözümün ne kadar iyi olduğunun göstergeleridir. 

Her boyut için kayıp, yani homojenlikten sapma; nesne skorlarındaki değişken-

liğin, değişkenlerin ağırlıklı kombinasyonu ile yani kanonik değişken skoru ile 

hesaplanamayan kısmıdır.  

Bilindiği gibi özdeğer, bir matrisi basitleştirmek için kullanılan bir araç, bir 

denklemin kökü yani sistemin işleyişine ilişkin özet bir değerdir. 

Birinci boyut için özdeğer; 1 değeri ile birinci boyutun ortalama kayıp değeri 

(0,255) arasındaki farka eşittir (1 – 0,255 = 0,745). İkinci boyut için özdeğer ise, 

aynı şekilde (1 – 0,306 = 0,694) elde edilir. Özdeğerler toplamı, toplam uyum 

değerini vermektedir. Buna göre toplam uyum 1,439 (0,745 + 0,694) olmaktadır.  

Maksimum uyum değeri, boyut sayısına (2) eşittir. Ortalama kayıp değeri ise, 

maksimum uyum ile gerçekleşen uyum arasındaki fark olan; 2 - 1,439 = 

0,561’dir. 

İki setin olduğu durumlarda boyut başına kanonik korelasyon katsayısı aşağı-

daki formülle elde edilir: 

1.2  dd E  

Formülde geçen d indisi boyutu göstermekte, E ise özdeğeri ifade etmektedir 

(Bülbül ve Giray, 2011:101-114). 

Birinci boyutta hesaplanan kanonik korelasyon katsayısı 2 x 0,745 – 1 = 0,49'dur. 

Uygulamada ilk kanonik korelasyonun yorumlanması yeterli olmaktadır. Doğ-

rusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi uygulaması sonucunda sosyo-

demografik özellikler ile şehirde yaşayanların memnuniyet derecesi arasında 

orta düzeyde bir ilişki (yaklaşık %50) olduğu temel bulgusuna ulaşılmıştır.  
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Orta düzeydeki bu ilişkinin yapısı irdelenirken, kategoriler arasındaki ilişki 

yapısını yansıtan Ağırlık Merkezleri (Centroids) grafiği incelenir (Şekil 2). 

 

Şekil 2: Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi Ağırlık Merkezleri 

Grafiği 

Ağırlık Merkezleri grafiğindeki belirgin yoğunluklar aşağıdaki gibi yorumlana-

bilir: 

Şehirde 1-2 yıldır yaşamakta olan 16-20 yaş aralığındaki kişilerin, yerel bölge 

memnuniyetlerinin maksimum olduğu dikkat çekmiştir. 

Öğrenci kategori noktası, komşularla ilişkilerden hiç memnun olmama kategori 

noktasına yakın konumlanmıştır. Buna göre, öğrencilerin çoğunun komşularla 

ilişkilerinden memnun olmadıkları söylenebilir.  
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Şehirde 5-9 yıldır yaşamakta olan ve çoğunlukla ev ilişkilerinden memnun ol-

madıklarını belirtenlerin, genel olarak yerel bölgelerinde yaşamaktan memnun 

oldukları söylenebilir.   

Şekil 2’deki kategori noktalarının konumlarına göre, yerel bölge memnuniyeti 

açısından şehirden hiç memnun olmayanların çoğunun, ev ilişkilerinden de ve 

yerel bölge hizmete erişiminden de hiç memnun olmadıkları söylenebilir.   

Şehirde 1 yıldan az süredir yaşayan kadın işçilerin çoğunun komşularla ilişkile-

rinden memnun olmadıkları saptanmıştır.  

Şekil 2’ye bakıldığında 31-40 yaş aralığında olup, geliri 1001-2000 TL arasında 

değişen kişilerin çoğunun yerel bölgelerinden (yaşadıkları semtlerden) memnun 

oldukları görülmektedir. Bu kategori noktalarına yerel bölgede hizmete erişim 

memnuniyeti açısından kararsız olma ve ev ilişkilerinden duyulan memnuniyet 

açısından da kararsız olma kategorileri de yakın konumlandığı görülmüştür.  

6. Sonuç 

Bu çalışmada, şehir markalaşması ve unsurlarının şehirde yaşayanların mem-

nuniyetine etkisini ölçmek amacıyla Tekirdağ ilinde yaşayanlarla görüşülmüş-

tür. Çalışmanın bağımlı değişkeni olan şehirde yaşayanların memnuniyeti; yerel 

bölge memnuniyeti, yerel bölgede hizmete erişim, komşularla ilişkilerden 

memnunluk ile ev memnuniyeti olarak 4 boyuttan oluşmuştur. Faktör Analizi 

yardımı ile şehir markalaşması ise erişilebilirlik, park koşulları, perakendeci 

mağazalar karması, ticari değer, satış personeli, çevre, hareket ve oryantasyon 

ile altyapı tesisleri olarak 8 boyuta indirgenmiştir. Daha sonra Regresyon Anali-

zi ile bağımlı değişkeni oluşturan tüm faktörler sırasıyla şehir markalaşması 

unsurları ile ele alınmıştır. Bunun sonucunda; yerel bölge memnuniyeti faktö-

rünün; çevre, park koşulları, erişebilirlik, satış personeli ve ticari değer faktörle-

rinden etkilendiği görülmüştür. Yerel bölgede hizmete erişim memnuniyeti 

faktörünün bağımlı değişken olarak alındığı ikinci regresyon modelinde ise 

sadece altyapı faktörünün anlamsız olduğu; çevre, perakende, park koşulları, 

erişebilirlik, hareket, satış personeli ve ticari değer faktörlerinin anlamlı olduğu 

görülmüştür. Komşularla ilişkilerden memnuniyet faktörünün perakende, park 

koşulları ve altyapı faktörlerinden etkilenmediği, buna karşılık çevre, erişebilir-

lik, hareket, satış personeli ve ticari değer faktörlerinden etkilendiği belirlenmiş-

tir. Ev memnuniyeti faktörünün de çevre, perakende, erişebilirlik, hareket, satış 

personeli ve ticari değer faktörlerinden etkilendiği görülmüştür. Çoklu Regres-



85 

 

Bir Şehrin Markalaşmasının Yaşayanların Memnuniyeti Üzerine Etkisinin Araştırılması 

yon Analizi sonucunda alt yapı faktörünün şehirde yaşayanların memnuniyeti-

ni etkilemediği anlaşılmıştır.  

Çalışmada uygulanan Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi sonu-

cunda ise; Tekirdağ ilinde 1-2 yıldır yaşamakta olan 16-20 yaş aralığındaki kişi-

lerin, yerel bölge memnuniyetlerinin oldukça yüksek olduğu; buna karşılık 

şehirden hiç memnun olmayanların çoğunluğunun, ev ilişkilerinden ve yerel 

bölgede hizmete erişimden de hiç memnun olmadıkları anlaşılmaktadır. Öğren-

cilerin çoğunun ve yine aynı şekilde şehirde 1 yıldan daha az bir süredir yaşa-

yan kadın işçilerin de çoğunun komşularla ilişkilerden memnun olmadıkları 

görülmektedir. 31-40 yaş aralığında ve geliri 1001-2000 TL arasında değişen 

kişilerin çoğunun yerel bölgelerinden memnun oldukları; bu kişilerin yerel böl-

gede hizmete erişim memnuniyeti ve ev ilişkilerinden duyulan memnuniyet 

açısından da kararsız oldukları saptanmıştır. Buna benzer bir sonuç şehirde 5-9 

yıldır yaşamakta olan kişilerde de görülmektedir. Bu kişiler, yerel bölgelerinde 

yaşamaktan memnun olduklarını ancak çoğunlukla ev ilişkilerinden memnun 

olmadıklarını belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak, şehirde yaşayanların genel olarak Tekirdağ ilinden memnun ol-

dukları; ancak evlerinden ve komşularla ilişkilerden memnun olmadıkları gö-

rülmektedir. Oysa şehir markalaşması tüm paydaşların birlikte, ortak hareket 

ettiği bir süreçtir. Bu nedenle yerel yönetimlerin bu konuda yerel halkı bilinç-

lendirmesi şehrin markalaşma çalışmalarında önemli bir adım olacaktır.  
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Ekler 

Tablo 6: Tekirdağ İlinde Yaşayanlara İlişkin Demografik Bilgiler 

Yaş Frekans % Frekans Ortalama ) x ( Standart Sapma 

16-20 15 7,4 

 

2,96 

 

 

 

1,244 

21-30 79 38,9 

31-40 40 19,7 

41-50 44 21,7 

51-60 19 9,4 

61-üzeri 6 3,0 

Cinsiyet Frekans  Ortalama ) x ( Standart Sapma 

Kadın 101 49,8  

1,50 

 

0,501 Erkek 102 50,2 

Medeni Durum Frekans  Ortalama ) x ( Standart Sapma 

Bekar 97 47,8 
1,48 0,501 

Evli 106 52,2 

Eğitim Durumu Frekans  Ortalama ) x ( Standart Sapma 

İlköğretim 8 3,9 

4,80 1,387 

Ortaöğretim 35 17,2 

Önlisans 34 16,7 

Lisans 71 35,0 

Y.Lisans 23 11,3 

Doktora 32 15,8 

Gelir Durumu Frekans  Ortalama ) x ( Standart Sapma 

0 TL - 1000 TL 81 39,9 

2,42 1,434 

1001 TL – 2000 TL 33 16,3 

2001 TL – 3000 TL 35 17,2 

3001 TL – 4000 TL 30 14,8 

4001 TL ve üzeri 24 11,8 
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Meslek Frekans % Frekans Ortalama ) x ( Standart Sapma 

Memur 71 35,0 

 

 

 

3,25 

 

 

 

2,113 

İşçi 29 14,3 

Emekli 14 6,9 

Serbest Meslek 13 6,4 

Ev Hanımı 19 9,4 

Öğrenci 57 28,1 

Tablo 7: Ankete Katılanların Tekirdağ İlinde Yaşamlarına İlişkin Bilgiler 

Ankete Katılanların Tekirdağ 

İlinde Yaşama Süresi  
Frekans % Frekans Ortalama( x ( 

Standart 

Sapma 

1 yıldan az 9 4,4 

 

 

3,84 

 

 

1,212 

1-2 yıl 20 9,9 

3-4 yıl 53 26,1 

5-9 yıl 33 16,3 

10 yıl ve üzeri 88 43,3 

Ankete Katılanların Tekirdağ 

İlinde Yaşama Nedeni 
Frekans % Frekans Ortalama( x ( 

Standart 

Sapma 

İş  79 38,9 

2,00 0,884 Okul 45 22,2 

Aile 79 38,9 

Ankete Katılanların Daha 

Önce Başka Bir Şehirde  

Yaşama Durumu   

Frekans % Frekans Ortalama( x ( 
Standart 

Sapma 

Daha önce başka şehirde  

yaşamamış 
69 33,8 

 

1,66 

 

0,474 Daha önce başka şehirde  

yaşamış 
134 65,7 

Ankete Katılanların Daha 

Önce Yaşadıkları Şehir   
Frekans  % Frekans 

  
Tekirdağ 70 34,5 

İstanbul 51 25,1 
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Edirne 12 5,9 

İzmir 10 4,9 

Ankara 8 3,9 

Diğer 52 27,7 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,903 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square  

df 595 

Sig. ,000 
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Total Variance Explained 

C
o

m
p

o
n

en
t Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 13,202 37,719 37,719 13,202 37,719 37,719 

2 3,018 8,624 46,343 3,018 8,624 46,343 

3 2,871 8,202 54,545 2,871 8,202 54,545 

4 2,069 5,911 60,456 2,069 5,911 60,456 

5 1,694 4,839 65,295 1,694 4,839 65,295 

6 1,465 4,185 69,480 1,465 4,185 69,480 

7 1,151 3,290 72,770 1,151 3,290 72,770 

8 1,025 2,929 75,699 1,025 2,929 75,699 

9 ,797 2,276 77,974    

10 ,783 2,237 80,211    

11 ,670 1,914 82,125    

12 ,607 1,734 83,859    

13 ,544 1,554 85,413    

14 ,461 1,317 86,730    

15 ,407 1,163 87,894    

16 ,383 1,094 88,988    

17 ,343 ,980 89,968    

18 ,335 ,957 90,925    

19 ,311 ,888 91,814    

20 ,300 ,856 92,669    

21 ,293 ,838 93,508    

22 ,271 ,774 94,282    

23 ,238 ,681 94,963    

24 ,236 ,673 95,636    

25 ,210 ,600 96,236    

26 ,198 ,565 96,801    

27 ,174 ,496 97,297    

28 ,163 ,466 97,763    

29 ,150 ,427 98,190    

30 ,131 ,374 98,564    

31 ,128 ,366 98,931    

32 ,114 ,327 99,258    

33 ,107 ,304 99,562    

34 ,081 ,230 99,792    

35 ,073 ,208 100,000    
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Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

e1 ,071 ,062 ,062 ,886 ,025 ,086 ,008 ,018 

e2 ,184 ,099 ,085 ,889 ,119 -,013 ,058 -,008 

e3 ,115 ,044 ,135 ,866 ,104 ,085 ,012 ,062 

pk1 ,464 ,104 ,612 ,006 ,101 -,175 -,215 ,262 

pk2 ,455 ,244 ,610 -,118 ,022 -,152 -,023 ,046 

pk3 ,164 ,255 ,805 ,132 ,108 ,136 ,116 ,034 

pk4 ,048 ,297 ,723 ,186 -,018 ,304 ,100 ,057 

pk5 ,118 ,297 ,771 ,175 ,045 ,230 ,182 ,046 

pmk1 ,172 ,787 ,169 ,075 ,066 -,024 ,071 -,128 

pmk2 ,200 ,830 ,207 ,050 ,095 ,047 ,142 -,050 

pmk3 ,206 ,809 ,181 ,107 ,090 ,050 ,078 -,121 

pmk4 ,298 ,828 -,035 -,032 ,056 ,099 -,009 ,239 

pmk5 ,298 ,839 ,018 -,007 ,047 ,114 ,009 ,185 

pmk6 ,265 ,853 ,033 ,006 ,035 ,086 -,007 ,119 

pmk7 ,443 ,653 ,051 -,058 ,122 -,081 ,097 ,021 

td1 ,305 ,388 ,177 ,060 ,118 -,030 ,112 ,666 

td2 ,269 ,525 ,238 ,031 ,077 ,109 ,119 ,575 

td3 ,192 ,568 ,203 ,093 ,178 ,032 ,098 ,613 

sp1 ,214 ,221 ,101 ,092 ,808 ,121 ,022 ,051 

sp2 ,254 ,373 ,104 ,103 ,764 ,038 ,039 -,029 

sp3 ,166 ,155 ,007 ,105 ,859 ,128 ,013 ,132 

c1 ,718 ,155 ,045 -,059 ,047 -,052 ,093 -,055 

c2 ,811 ,151 ,098 -,034 -,011 ,112 -,012 ,046 

c3 ,740 ,217 -,045 ,149 ,012 ,137 -,012 -,021 

c4 ,791 ,091 ,019 ,205 ,010 ,073 ,017 -,062 

c5 ,815 ,130 ,001 ,034 -,063 ,087 ,107 ,080 

c6 ,703 ,299 ,173 -,081 ,101 -,087 ,162 ,023 

c7 ,745 ,203 ,084 ,130 ,206 ,186 -,076 ,099 

c8 ,825 ,224 -,009 ,066 ,145 ,091 ,030 ,089 

ho1 ,407 ,245 ,227 ,008 ,154 ,745 ,109 ,021 

ho2 ,371 ,239 ,235 ,082 ,107 ,779 ,030 ,015 

ho3 ,451 ,100 ,077 ,232 ,215 ,662 ,004 ,005 

at1 ,381 ,256 ,251 -,208 -,025 -,020 ,425 ,157 

at2 ,178 ,315 ,072 ,154 ,032 ,111 ,755 ,038 

at3 ,351 ,316 ,168 ,012 ,067 ,009 ,700 ,093 
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