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Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ev sahipliğinde, 1-4 

Mayıs 2019 tarihlerinde PPAD Pazarlama Kongresi 2019’u (MMRA Marketing Congress 

2019), düzenlemekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. 

 

24. kongre olan PPAD Pazarlama Kongresi 2019 (MMRA Marketing Congress 2019), 

PPAD’nin aldığı yönetim kurulu kararı ile sadece PPAD Pazarlama Kongresi (MMRA 

Marketing Congress) olarak adlandırılmıştır. 

 

Pazarlama akademisyenlerinin 1976 yılında Prof. Dr. Mehmet OLUÇ Hocamızın önderliğinde 

gerçekleştirdiği ilk toplantının birikimleri, 1984 yılında daha güçlü bir topluluğa ve 1. Ulusal 

Pazarlama Kongresi’ne aktarılmış, aralıklarla düzenlenen ilk üç kongre sonrasında 1999 

yılından bu yana düzenli olarak her yıl gerçekleştirilen kongreler haline gelmiştir. Bu süreçte 

emeği geçen tüm akademisyenlerin önünde minnet, sevgi ve saygıyla eğiliyoruz. 

 

Geçen süre içerisinde edinilen tecrübeler, kongrenin uluslararası olarak düzenlenmesine 

öncülük etmiş olup, geleneksel kongremiz 2019 yılından itibaren PPAD Pazarlama Kongresi 

(MMRA Marketing Congress) olarak devam edecektir. 

 

Pazarlama kongrelerinde akademik çalışmaları bir kongre teması çerçevesinde belirlemek 

yerine, 2019 yılından itibaren kongre ana temaları uygulamasına PPAD Yönetim kurulu 

kararı ile son verilmiştir. Değerli akademisyenlerimizin akademik literatüre ve iş dünyasına 

katkı sağlayacak en güncel konuları çalıştıkları tartışmasız kabul edilmektedir. 

 

Birçok ilki yaşadığımız PPAD Pazarlama Kongresi 2019’a, 142 bildiri gönderilmiş olup 92 

bildiri sunulmak üzere kabul edilmiştir. Ayrıca, 4 doktora tezi Doktora Kolokyumda 

sunulacaktır. Bildirilerin sunumu için toplam 30 oturum düzenlenmiştir. 

 

Kongre düzenlemek, Pazarlama Camiasının göz bebeği olan PPAD Pazarlama Kongresi 

2019’a ev sahipliği yapmak elbette destek olmadan mümkün değildi. 

 

Kongre çalışmalarımız boyunca desteğini esirgemeyen Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. 

Dr. Necdet BUDAK’a ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet 

ERSAN’a minnettarız. 

 

İşletme Bölümü Öğretim Üyelerine sonsuz destekleri için çok teşekkür ederiz. 

 

Kongrenin düzenlenmesi sırasında her zaman desteğini hissettiğimiz PPAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Prof. Dr. Zafer ERDOĞAN’a ve PPAD Yönetim Kurulu üyelerine çok 

teşekkür ederiz. 

 

Alan Koordinatörlerimizin ve hakemlerimizin itinalı çalışmaları kongremizi mümkün kıldı. 

Kıymetli Hocalarımıza emekleri için çok teşekkür ederiz. 

 

Kongremize onur veren Davetli Konuşmacılarımız; Royal Holloway Londra 

Üniversitesi’nden  Prof. Dr. Chris HACKLEY, Londra Middlesex Üniversitesi’nden Prof. Dr. 

TC MALEWAR, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Sayın Prof. Dr. Canan MADRAN ve 

İklimDE Ekibi ve YouthWorks Kurucusu ve Ajans Başkanı Sayın Serhat GÜRCÜ davetimizi 

kabul ederek onur verdiler, çok teşekkür ederiz. 
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Kongre çağrılarının duyurulmasında destek veren ve sesimiz olan tüm akademisyenlere, 

sosyal medya kullanıcılarına ve e-mail grupları yöneticilerine çok teşekkür ederiz. 

 

Kongremize bildiri gönderen akademisyenlere, kongre katılımcılarına, bildiri gönderilmesi 

için teşvik eden değerli hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Destekleriniz olmasa bu kadar kısa 

sürede büyük bir katılım gerçekleşemezdi. 

 

Sponsorlarımız, Türk Hava Yolları İzmir Satış Müdürlüğü’ne, Dikkan Group’a, Yonca 

Gıda’ya, Vestel’e, Çınarlı Makina’ya Altınyıldız Classics’e, Sabit Teknik Hırdavat ve 

Cıvata’ya ve Ege İhracatçı Birlikleri’ne ve yöneticilerine çok teşekkür ederiz. 

Sponsorlarımızın destekleri bize güç verdi, desteklerinden onur duyduk. 

 

Kongre bildirilerinin makale olarak yayınlanması için kongre katılımcılarına yayın olanağı 

sunan, hakemli ve uluslararası bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler 

Dergisi’nin Editörü Sayın Prof. Dr. Kenan ÇELİK’e desteği için sonsuz teşekkürlerimizi 

sunarız. 

 

Kongremizin gerçekleştirildiği Kuşadası Sealight Resort Hotel yöneticilerine ve çalışanlarına 

gösterdikleri özen için çok teşekkür ederiz. 

 

Kongre web sitesinin teknik alt yapısından sorumlu Sayın Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir 

KARADENİZ’e desteği ve sabrı için çok teşekkür ederiz. 

 

Doktora Kolokyum Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Doç. Dr. Özge ÖZGEN’e ve Yürütme 

Kurulu Üyeleri Sayın Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU, Sayın Doç. Dr. Aykan 

CANDEMİR, Sayın Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU ve Sayın Doç. Dr. Keti VENTURA’ya 

katkıları için çok teşekkür ederiz. 

 

Amatör ruhla yola çıkan ve her soruna çözüm bulan kongre ekibi olmasaydı, bu kongre 

gerçekleşemezdi. Kongre Düzenleme Kurulu üyelerimiz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Elif 

ÜSTÜNDAĞLI ERTEN ve Sayın Arş. Gör. Dr. A. Erhan ZALLUHOĞLU’na sabırlı ve 

özenli çalışmaları için çok teşekkür ederim. Kongre Sekreteryası görevini üstlenen;  Sayın 

Arş. Gör. Dr. Miray BAYBARS, Sayın Arş. Gör. Ezgi KABASAKAL, Sayın Arş. Gör. Özgür 

BABACAN, Pazarlama Doktora öğrencimiz Sayın Taner GÜNDOĞAN, İşletme Bölümü son 

sınıf öğrencilerimiz Sayın Sevcan ÖZTÜRK, Sayın Ceren İPEKÇİ ve Sayın Yağmur İrem 

SÜS’e gönülden çok teşekkür ederim. Kongre sayfası, davetiye, branda, roll up ve kongre 

bildiri kitabı görsel tasarımlarını düzenleyen gönüllü Grafik Tasarım sorumlumuz Sayın 

Sevcan’a Öztürk’e kongre ekibi olarak gönülden teşekkür ederiz. 

 

Ev sahipliğini yaptığımız PPAD Pazarlama Kongresi 2019’un, akademik çalışmaların 

değerlendirildiği ve tartışıldığı oturumlardan, dostlukların pekiştirildiği ve özlemlerin 

giderildiği sohbetleri de içeren dopdolu bir kongre olmasını diliyoruz.  

 

Sevgi ve saygılarımızla 

 

Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY 

Kongre Düzenleme Kurulu Dönem Başkanı 
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WELCOME MESSAGE TO MMRA MARKETING CONGRESS 2019 PARTICIPANTS 

 

Marketing Congresses that aim to create a platform for contributing the progress of marketing 

science, tracking current business trends and practices, information sharing, gathering 

scholars and professionals has always gained attention and support from business 

organizations as well. Marketing Congresses have been organized by MMRA for 23 years and 

Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business 

Administration has the honour of hosting the 24th congress.  

 

We owe a special thanks to our Honorary President Prof. Dr. Necdet BUDAK, Rector of Ege 

University and Prof. Dr. Mehmet ERSAN, Vice Rector of Ege University. 

 

We also owe special thanks to the keynote speakers of the congress; Prof. Dr. Chris 

HACKLEY from the Royal Holloway, University of London; Prof. Dr. TC MALLEWAR 

from Middlesex University London; Professor Canan MADRAN and IklimDE Project Team 

from Dokuz Eylul University and Mr. Serhat GÜRCÜ from YouthWorks Agency. 

 

We must particularly thank to Professor Zafer ERDOĞAN, MMRA President, Congress 

Track Chairs and Rewiers. Without their enthusiastic works, it would have been far more 

difficult to organize this congress. 

 

We would like to thank our sponsors, who all make this event not only possible, but totally 

awesome. 

 

The organisation of a successful congress involves a successful team. A very special thanks to 

organizing committee members; Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN, Dr. Erhan 

ZALLUHOĞLU, Dr. Miray BAYBAS, Ezgi KABASAKAL, Özgür BABACAN, Taner 

GÜNDOĞAN, Sevcan ÖZTÜRK, Ceren İPEKÇİ and Yağmur İrem SÜS. Without their 

support and endless work it would be impossible to organize the congress. 

 

We are impressed by how hard everyone has worked to submit high quality papers. We would 

like to thank all authors for their submissions. 

 

It is great pleasure to have you here. Welcome to MMRA Marketing Congress 2019. 

 

 

Kind Regards, 

Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY 

Congress Organizing Committee Chair 
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EXCELLING CUSTOMER COMPLAINT MANAGEMENT THROUGH 

TEXT ANALYTICS: COMPLAINT CLASSIFICATION IN SOCIAL 
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Abstract  

Due to the inevitable nature of failures in service encounter, complaining behavior and 

complaint handling following service failures gathered substantial amount of attention from 

researchers. Although various studies inspected numerous aspects and types of complaining, 

there is a lack of widely acceptable categorization and complaint prioritization for online 

complaints. Initially, to understand complaint types, understanding personality of customer is 

vigorous. Although the extant body of knowledge confirms the relationship between 

personality traits and complaining intention, mainly surveying method has been employed, 

which is prone to bias when compared with more contemporary methodologies such as text 

analytics. Furthermore, existing literature does not specify types of online complaints and 

there is a need for social media complaint typology. Secondly, prioritization of complaints 

requires a flexible framework to be applicable by companies with different motivations. As a 

response to such gap, this study aims to establish online consumer complaint types and 

prioritize these complaints based on their future cost to companies in accordance with the 

complaint magnitude that is rooted in personality traits of the consumer, emotion and 

sentiment indicated, and twitter usage activity of complaining consumers. 

Keywords: Complaint Management, Text Analytics, Social Media, Machine Learning 

Anahtar Kelimeler: Şikâyet Yönetimi, Metin Analitiği, Sosyal Medya, Makine 

Öğrenmesi 
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Dissertation Progress 

This dissertation is proposed to and accepted by Dokuz Eylül University, Institute of Social 

Sciences. Research design phase is completed, and as of next step, data collection has initiated 

and still in progress. 

Introduction and Aim of the Study 

Services are distinguished from goods by characteristics of intangibility, inseparability of 

production and consumption, heterogeneity (non-standardization), and perishability (Sasser et 

al., 1978; Zeithaml et al., 1985; Edgett and Parkinson, 1993). Inseparability and intangibility 

of services lead to inevitability of service failures (Palmer et al., 2000). Moreover, it is 

difficult for companies to recognize how their service and service quality is being perceived 

by the consumers (Parasuraman et al., 1985). Therefore, when compared with manufacturing 

goods, services are more prone to failures. When the inevitable nature of service failures 

meets with consumers’ ability to voice their experiences on social media, criticality of such 

circumstances increases for service providers. This study aims establishing online consumer 

complaint types and predicting complaint type following service failure in accordance with 

the complaint magnitude that is rooted in personality traits, emotion, sentiment and twitter 

usage activity.  

Literature Review  

Due to the inevitable nature of failures in service encounter, complaining behavior and 

complaint handling following service failures gathered substantial amount of attention from 

researchers. Although various studies inspected numerous aspects and types of complaining, 

there is a lack of widely acceptable categorization and complaint prioritization for online 

complaints. Initially, to understand complaint types, understanding personality of customer is 

vigorous. Although the extant body of knowledge confirms the relationship between 

personality traits and complaining intention, mainly surveying method has been employed, 

which is prone to bias when compared with more contemporary methodologies such as text 

analytics. Furthermore, existing literature does not specify types of online complaints and 

there is a need for social media complaint typology. Secondly, prioritization of complaints 

requires a flexible framework to be applicable by companies with different motivations. As a 

response to such gap, this study aims to establish online consumer complaint types and 

prioritize these complaints based on their future cost to companies in accordance with the 
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complaint magnitude that is rooted in personality traits of the consumer, emotion and 

sentiment indicated, and twitter usage activity of complaining consumers.  

Research Design and Methodology 

B2C service providing companies with the top twelve largest market cap were selected from 

S&P 500 Index of Thomson Reuters’ economic sectors, which includes to financials, 

cyclicals, healthcare, industrials, non-cyclicals, and telecommunication sectors. Consumer 

complaints are obtained from Twitter for the time period between April 2017 and December 

2018, referring to 240 thousand complaint tweets that resulted in around 220 thousand 

consumer profiles and around 24 million user tweets to be analyzed. Machine learning 

methodology is employed to analyze complaint tweets’ sentiment and obtain complaining 

consumers’ personality traits and emotions. Besides, the features regarding user profiles 

(number of followers, number of followings, number of tweets etc.) and the features regarding 

to complaint tweets (length of conversation, number of likes, number of retweets, number of 

replies from another user etc.) are collected. This information, together with complaint 

sentiments, personality traits and emotions of consumers, constructs independent variables of 

the study and used for predicting complaint type as depicted by Figure 1.  

The complaint types are created according to the classifiers which are defined with respect to 

content features of complaint tweets. The methodology is also distinct among machine 

learning literature, since the model is based on two stage architecture: During the first phase, 

each personality based independent variable is estimated by a separate machine learning 

model. After the collection of the independent variables and the production of personality 

based independent variables are completed, second phase initiates, which is predicting the 

complaint type of a tweet with precise accuracy. 
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Figure 1. Research Model 

Findings 

As mentioned previously, this study aims establishing online consumer complaint types and 

predicting complaint type following service failure in accordance with the complaint 

magnitude that is rooted in personality traits, emotion, sentiment and twitter usage activity. 

When machine learning phase is completed and validated, created CRM module will be 

predicting the complaint type by analyzing the complaint tweet, its features regarding social 

media interaction, and consumers’ previous tweets within seconds. Moreover, created module 

will help companies in automatically prioritizing the complaints to be answered in line with 

the concurrent priorities of the company.  

The current study differentiates from the extant body of knowledge in services marketing and 

machine learning literature by determining a social media complaint typology and detecting 

complaint types, and being constructed with a two stage architecture which estimates three of 

the independent variables (personality traits, sentiment, emotion) by a separate machine 

learning in the first step and predicting the complaint type with accuracy in the second step. 
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This research holds importance for academia and practice for; (1) determining a social media 

complaint typology; (2) detecting complaint types and predicting the future cost of a 

complaint for the service provider with only one complaint; (3) being the first step towards 

complaint management via complaint prioritization; (4) providing ability to rank complaints 

to be handled according to company needs. 

Limitations and Recommendations for Future Study 

This study has two main limitations; (1) The CRM module is created in English due to 

advances of natural language processing (NLP) for the given language (2) Study covers 

service providing companies which operate in B2C domain. For further research, module can 

be processed with various other languages and may be used for analyzing complaint tweets 

for different service or goods providers.  
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MARKA SADAKATİ OLUŞUMUNDA TÜKETİCİ-MARKA BAĞININ 

ROLÜ: CEP TELEFONU KULLANICILARI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Mehmet Can DOĞANER
1
 

Özet 

İşletmeler açısından en karlı müşteri grubunun sadık müşteriler olması marka sadakati 

konusunun önemini ortaya koymaktadır. Üretim teknolojilerinin gelişmesi, ürün 

alternatiflerinin çoğalması ile tüketiciyle duygusal bir bağ yaratarak marka sadakati 

oluşturabilmek için işletmeler farklı stratejiler denemektedir. “Marka sadakati” aşaması 

işletmelerin markalarıyla ulaşmak istediği nihai hedeflerden biridir. Keller (2012) marka 

inşasında marka sadakati yaratılması için gerekli olan aşamaları marka piramidinde hiyerarşik 

bir sırayla ifade etmiştir. Tüketici- marka bağı (ilginliği), marka topluluğu, marka katılımı ve 

ulaşılmak istenen son evre olan marka sadakati bu piramidin en üst basamağını 

oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı tüm boyutlarıyla birlikte tüketici-marka bağı 

(ilginliği)’nın marka sadakati üzerine etkisini incelemektir. Son birkaç yılda tüketim kültürü 

ve davranışları üzerine yapılan çalışmalarda tüketici marka bağı konusu oldukça önem 

kazanmıştır. Tüketici marka bağı bilişsellik, duygusallık ve harekete geçirme boyutları altında 

incelenmiştir. Araştırmada tüketici marka bağı ile “tüketici katılımı”, “tüketici ilgilenimi” ve 

“kendini ifade eden marka” boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın temel problemi olarak tüketici-marka bağının marka sadakati üzerindeki etkisi 

incelenecektir. Bu araştırmada da tüketici-marka bağı boyutlarından hangilerinin marka 

sadakati üzerinde etkili olduğunun belirlenmesi, sonuçların literatüre ve işletmelere katkı 

yapması amaçlanmaktadır. Özellikle konu hakkında yerli yazında yeterli sayıda çalışmanın 

yapılmaması nedeniyle araştırmanın literatüre katkı vermesi amaçlanmıştır. Ayrıca 

tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile tüketici-marka bağı arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi araştırmanın bir diğer amacıdır. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Tüketici-Marka Bağı, Marka Sadakati 

 

                                                           
1
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, doganermcan@gmail.com 
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Tez Aşaması: Araştırma tasarımı süreci  

Giriş ve Amaç 

İşletmeler açısından en karlı müşteri grubunun sadık müşteriler olması marka sadakati 

konusunun önemini ortaya koymaktadır. Üretim teknolojilerinin gelişmesi, ürün 

alternatiflerinin çoğalması ile tüketiciyle duygusal bir bağ yaratarak marka sadakati 

oluşturabilmek için işletmeler farklı stratejiler denemektedir. “Marka sadakati” aşaması 

işletmelerin markalarıyla ulaşmak istediği nihai hedeflerden biridir. Keller (2012) marka 

inşasında marka sadakati yaratılması için gerekli olan aşamaları marka piramidinde hiyerarşik 

bir sırayla ifade etmiştir. Tüketici- marka bağı (ilginliği), marka topluluğu, marka katılımı ve 

ulaşılmak istenen son evre olan marka sadakati bu piramidin en üst basamağını 

oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı tüm boyutlarıyla birlikte tüketici-marka bağı 

(ilginliği)’nın marka sadakati üzerine etkisini incelemektir. Son birkaç yılda tüketim kültürü 

ve davranışları üzerine yapılan çalışmalarda tüketici marka bağı konusu oldukça önem 

kazanmıştır. Tüketici marka bağı bilişsellik, duygusallık ve harekete geçirme boyutları altında 

incelenmiştir. Araştırmada tüketici marka bağı ile “tüketici katılımı”, “tüketici ilgilenimi” ve 

“kendini ifade eden marka” boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın temel problemi olarak tüketici-marka bağının marka sadakati üzerindeki etkisi 

incelenecektir. Bu araştırmada da tüketici-marka bağı boyutlarından hangilerinin marka 

sadakati üzerinde etkili olduğunun belirlenmesi, sonuçların literatüre ve işletmelere katkı 

yapması amaçlanmaktadır. Özellikle konu hakkında yerli yazında yeterli sayıda çalışmanın 

yapılmaması nedeniyle araştırmanın literatüre katkı vermesi amaçlanmıştır. Ayrıca 

tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile tüketici-marka bağı arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi araştırmanın bir diğer amacıdır.  

Literatür Analizi 

Tüketici-marka bağı ile ilgili yapılan çalışmaların literatürde oldukça yeni olduğu 

görülmektedir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiği zaman Hollebeek vd.,(2014) ise 

tüketici marka ilginliğini bilişsellik, duygusallık ve etkinleştirme (hareket geçirme) olarak 3 

farklı boyutta ele almışlardır. Bu araştırma modelindeki tüketici marka- bağı bu boyutlar esas 

alınarak oluşturulmuştur. Dwivedi (2015) ise tüketici-marka bağı ile ilgili boyutları 

özümseme, canlılık ve özveri olarak sınıflandırmıştır. Bu çerçevede özümseme bağ kurmak 

için odaklanmayı, zihinsel çabayı ifade etmektedir, dolayısıyla özümseme boyutu tüketici-

marka bağının bilişsel boyutuna denk gelmektedir. Canlılık, tüketicinin marka ile etkileşimi 
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içerisindeki çabasını ifade ettiği için davranışsal boyutu ifade etmiştir. Son olarak özveri 

boyutu ise; önemlilik, coşku, ilham gibi hisleri işaret etmekte ve bu sebeple duygusal boyuta 

karşılık gelmektedir (Tektaş ve Uğur, 2018). Leckie vd., (2016) tüketici-marka bağı 

modelinin öncüllerini ele almıştır. Araştırmada tüketici-marka bağının öncülleri olarak 

tüketici ilgilenimi, tüketici katılımı ve kendini ifade eden marka boyutları sınıflandırılmıştır. 

Uğur (2017) ise tüketicinin benlik uyumu ve fonksiyonel uyumunun, tüketici-marka bağı 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Buna ek olarak, fonksiyonel uyumun benlik uyumunun 

tüketici-marka bağına etkisine aracılık ettiği ortaya konmuştur. 

Tasarım ve Yöntem 

Çalışmada basit tesadüfi örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih 

edilmiştir. Veri toplama tekniği olarak anket yönteminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Araştırmanın evrenini cep telefonu kullanıcıları olan tüketiciler oluşturacaktır. Tüketiciler 

üzerinde yapılacak olan çalışma için anket formu çeşitli sosyal medya platformları üzerinden 

kullanıcılara online olarak ulaştırılacaktır. Anketin sağlıklı veri toplayabilme yeteneğini 

ölçebilmek amacıyla pilot anket uygulaması yapılacaktır. Anket formunda katılımcıların 

sosyo-demografik özellikleri, tüketici-marka bağı ve sadakati üzerine olan tutumunu ölçmek 

için tasarlanmış ifadeler yer alacaktır. İfadeler orijinal çalışmadan uyarlandıktan sonra 

alanında uzman kişilerden görüş alınıp son hali verilecektir. Veri analizinde yapısal eşitlik 

modellemesinden (YEM) faydalanılması planlanmaktadır. Araştırmada sırasıyla frekans, 

tutarlılık ve güvenilirlik analizleri, faktör analizi, uyum iyiliği testi, yol analizi yapılacaktır. 

Çalışma anketinde tasarlanan ifadeler Şekil 1'de gösterilmiştir.  

Araştırmanın amacına yönelik geliştirilen hipotezler ve araştırmanın modeline aşağıda yer 

verilmiştir. Araştırma modeli Leckie vd., (2016) çalışmasından uyarlanmıştır.  
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Şekil 1. Çalışmanın Modeli 

ÖLÇEK KAYNAK İFADE 

SAYISI 

(1) Tüketici İlgilenimi Leckie vd., (2016) 3 

(2) Tüketici Katılımı Leckie vd., (2016) 4 

(3)  Kendini İfade Eden Marka Leckie vd., (2016) 5 

(4) Tüketici Marka Bağı Hollebeek vd,.(2014) 10 

(5) Marka Sadakati Söderlund (2006) 4 

 

Araştırma modeline uygun olarak geliştirilen hipotezler ise aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

H1. Tüketici ilgilenimi ile tüketici marka bağı unsurları arasında pozitif anlamlı bir ilişki 

vardır.  

H2. Tüketici katılımı ile tüketici marka bağı unsurları arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardır. 

H3. Kendini ifade eden marka boyutu ile tüketici-marka bağı unsurları arasında pozitif anlamlı 

bir ilişki vardır. 

H4. Tüketici marka bağı unsurları ile marka sadakati arasında pozitif anlamlı ilişki vardır.   

 

Tüketici 

İlgilenimi 

Kendini İfade 

Eden Marka 

 

Tüketici-Marka Bağı 

(Bilişsellik) 

(Duygusallık) 

(Harekete Geçirme) 

 

Marka 

Sadakati 

Tüketici 

Katılımı 
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Bulgular 

Araştırmada tüketici-marka bağının marka sadakati üzerindeki etkisi incelenecektir. Bu 

amaçla tüketici-marka bağını oluşturan boyutlar ile (Bilişsellik, Duygusallık, Harekete 

Geçirme) tüketici- marka bağının öncülleri (Tüketici ilgilenimi, kendini ifade eden marka, 

tüketici katılımı) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili yapılan önceki 

çalışmaların oldukça yeni olduğu görülmektedir. Araştırma modelinin esas alındığı çalışmada 

tüketici-marka bağının marka sadakati üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bilişsellik, duygusallık ve harekete geçirme boyutları ile marka sadakati arasındaki 

hipotezlerin desteklendiği görülmüştür. Bu çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılması 

beklenilmektedir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Tüketici davranışlarını daha iyi anlayabilmek amacıyla yapılan araştırmalar son yıllarda 

“sembolik tüketim” üzerinde durmaktadır. Tüketicilerin bir ürün ya da marka ile olan 

etkileşimlerinin sadece fonksiyonel fayda ile açıklanamayacağı yapılan araştırmaların bir 

sonucu olarak ortaya konmuştur. Tüketicilerin markayla daha fazla etkileşim sağlayabilmesi 

için de işletmeler tüketici katılımına ve ortak üretime yönelik stratejiler geliştirmektedirler. 

Tüketici davranışlarını incelenirken tüketicilerin marka ile kurduğu duygusal bağ önem 

kazanmıştır. Tüketici-marka bağı (ilginliği) literatürde oldukça yeni bir konudur. Son birkaç 

yıl içerisinde yapılan çalışmalar tüketici-marka bağınının markaya olan sadakate 

ulaşılmasındaki etkisini incelemeye başlamıştır. Bu araştırma da özellikle yerli literatürde 

daha önce çalışmamış bir model önerisi ile birlikte ele alınacaktır. Konunun marka yönetimi 

ile ilgili yapılan çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmaktadır.  
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SPOR MARKASI VE ŞEHİR MARKASI İLİŞKİSİ: BİR MODEL 

ÖNERİSİ 

SPORTS BRAND AND CITY BRAND RELATION: A MODEL PROPOSAL 

Ömer AKKAYA
1
 

Özet 

İnsanların hem eğlenmelerini hem de sağlıklı bir hayat sürdürebilmelerini sağlayan spor 

günümüzde oldukça karlı bir endüstri halini almıştır. Spor organizasyonları ülke sınırları fark 

etmeksizin milyonlarca spor taraftarını cezbetmekte ve söz konusu organizasyonlara katılım 

artmaktadır. Sporda rekabetin artması bu takımların alanda başarılı olmalarının yanında marka 

yönetiminde de şampiyon olmalarını gerektirmektedir. Bu bağlamda spor kulüpleri açısından 

marka değeri algısı yönetimi oldukça önem arz etmektedir. Ülkelerin hem ekonomik hem 

kültürel açıdan gelişmesinde ilgili ülkedeki marka şehirlerin etkisi büyüktür. Turist 

destinasyonları olan marka şehirler pazarlama faaliyetleri ile kendilerini konumlandırma 

çabaları içerisindedir. Bu çabaların büyük çoğunluğu marka yönetimi stratejileri etrafında 

toplanmaktadır. Marka algısı yüksek olan şehirler daha çok turist çekebilir ve böylece bu 

şehirlerin marka değeri artabilir. Sıralanan bu nedenlerden dolayı üzerinde çok fazla 

durulmayan yeni bir bağlamda tüketici temelli marka değerinin değerlendirilmesi kavramın 

zenginleştirilmesi açısından önemli bulunmaktadır. Bu bağlamda, araştırmanın temel amacı, 

Konya ilinin şehir markası ve spor markası algısının tüketici temelli marka değeri bağlamında 

incelenmesidir. İnsanların Konya şehri hakkındaki ve Konyaspor hakkındaki genel görüşleri 

nelerdir? Spor markası ve şehir markası Konya algısı içerisinde nasıl yer edinmektedir? 

Konya denilince bireylerde spor markası ve şehir markası algısının olup olmadığı, nasıl bir 

algı olduğu, aralarında benzeşme veya farklılık bulunup bulunmadığı. Konya’nın, bir spor 

markası ve şehir markası olarak nasıl bir algıya sahip olduğu gibi sorulara cevap 

aranmaktadır. Böylece kavramlara teorik katkı yapılması beklenmekte ve ilgili literatürün 

zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece en geniş anlamda araştırma sorusu Konya 

markası hakkındaki algının, bu algıda rol alan temel faktörlerin ve aktörlerin neler olduğunun 

derinlemesine ortaya konulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Algısal Haritalama, Marka Algısı, Marka Değeri, Spor Markası, 

Şehir Markası. 

                                                           
1
Selçuk Üniversitesi, omerakkay@gmail.com 
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Tez Aşaması 

Tez önerisi yakın bir zamanda verilmiştir. Tez şuanda araştırma tasarımı aşamasındadır. Tez 

kapsamında incelenecek kavramların, araştırma sürecinin ve tasarımının daha önce 

belirlenmiş olmakla birlikte kolokyumda yapılacak tartışmalar ve fikir alışverişi neticesinde 

kesinleşmesi beklenmektedir.  

Giriş ve Amaç  

İnsanların hem eğlenmelerini hem de sağlıklı bir hayat sürdürebilmelerini sağlayan spor 

günümüzde oldukça karlı bir endüstri halini almıştır. Spor organizasyonları ülke sınırları fark 

etmeksizin milyonlarca spor taraftarını cezbetmekte ve söz konusu organizasyonlara katılım 

artmaktadır. Sporda rekabetin artması bu takımların alanda başarılı olmalarının yanında marka 

yönetiminde de şampiyon olmalarını gerektirmektedir. Bu bağlamda spor kulüpleri açısından 

marka değeri algısı yönetimi oldukça önem arz etmektedir. Ülkelerin hem ekonomik hem 

kültürel açıdan gelişmesinde ilgili ülkedeki marka şehirlerin etkisi büyüktür. Turist 

destinasyonları olan marka şehirler pazarlama faaliyetleri ile kendilerini konumlandırma 

çabaları içerisindedir. Bu çabaların büyük çoğunluğu marka yönetimi stratejileri etrafında 

toplanmaktadır. Marka algısı yüksek olan şehirler daha çok turist çekebilir ve böylece bu 

şehirlerin marka değeri artabilir. Sıralanan bu nedenlerden dolayı üzerinde çok fazla 

durulmayan yeni bir bağlamda tüketici temelli marka değerinin değerlendirilmesi kavramın 

zenginleştirilmesi açısından önemli bulunmaktadır. 

Bu bağlamda, araştırmanın temel amacı, Konya ilinin şehir markası ve spor markası algısının 

tüketici temelli marka değeri bağlamında incelenmesidir. İnsanların Konya şehri hakkındaki 

ve Konyaspor hakkındaki genel görüşleri nelerdir? Spor markası ve şehir markası Konya 

algısı içerisinde nasıl yer edinmektedir? Konya denilince bireylerde spor markası ve şehir 

markası algısının olup olmadığı, nasıl bir algı olduğu, aralarında benzeşme veya farklılık 

bulunup bulunmadığı. Konya’nın, bir spor markası ve şehir markası olarak nasıl bir algıya 

sahip olduğu gibi sorulara cevap aranmaktadır.  Böylece kavramlara teorik katkı yapılması 

beklenmekte ve ilgili literatürün zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece en geniş 

anlamda araştırma sorusu Konya markası hakkındaki algının, bu algıda rol alan temel 

faktörlerin ve aktörlerin neler olduğunun derinlemesine ortaya konulmasıdır. 
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Literatür Analizi  

Marka kavramı ilk olarak hayvancılıkla uğraşan kişilerin kendi hayvanlarını diğerlerinden 

ayırt etmek için damga, sembol gibi ayırt edicilerin kullanılmasından türemiştir (Keller, 

2013). Aaker (1991)’e göre marka değeri markanın tüketiciye sunacağı değeri arttıran veya 

azaltan marka ismi ve sembolü ile alakalı markanın bütün varlıklarını ve yükümlülüklerini 

kapsar. Spor açısından marka değeri, taraftarların tuttukları takımların isimleri ve 

sembollerine verdikleri değerdir ( Gladden ve Milne, 1999). Şehir markası, o şehri tanımlayan 

ve farklılaştıran isim, sembol ve logodan oluşur; o yere ait eşsiz, hatırlanabilir bir deneyim 

yaratır ve geliştirir (Ritchie ve Ritchie, 1998).  

Spor markası literatürü incelendiği zaman, atletlerin pazarlanması ve markalanması ( Parris 

vd., 2014; Carlson ve Donavan, 2013; Gengatharen ve Suseno, 2017;) spor kulüplerinin 

finansal açıdan marka değeri (Leitão ve Baptista, 2018) tüketici temelli marka değeri (Bauer 

vd., 2005; Ross vd., 2008; Biscaia vd., 2016; Wang ve Tang, 2018) spor kulüplerinin marka 

kişiliklerinin belirlenmesi (Kang vd., 2016; Blank vd., 2018) spor kulüplerinin marka aşkı 

(Baena, 2016) marka deneyimi (Biscaia vd., 2017) ile ilgili çalışmalar yapıldığı dikkat 

çekmektedir.  

Şehir markası ile ilgili yapılan çalışmaların, şehir sakinlerinin marka tutumları (Merrilees vd., 

2009; Braun ve Kavaratsiz, 2013) marka deneyimi ve sadakat ilişkisi (Kazançoğlu ve 

Dirsehan, 2014) tüketici temelli marka değeri (Tasci, 2018; Kladou ve Kehagias, 2014; Boo 

vd., 2009; Ferns ve Walls, 2012) marka imajı  (Larsen, 2014; Liu, 2014) marka kişiliği 

(Aguilar vd., 2014; Baloglu vd., 2014) organizasyon aracılığı ile yerin markalanması (Berger 

ve Herstein, 2013; Knott vd., 2016; Maiello ve Pasquinelli, 2015;) konularına odaklandığı 

görülmektedir. Özellikle spor aracılığı ile şehrin pazarlanması ve markalanması alanında 

yapılan çalışmaların zengin olduğu görülmektedir. Bu konu bu çalışmanın kapsamı dışındadır. 

Bu çalışma spor aracılığı ile yerin markalanması ve pazarlanması üzerine odaklanmamaktadır. 

Çalışmanın amacı belirli bir yerin spor marka algısı ve şehir marka algısının ölçülmesidir. Her 

ne kadar spor şehir markalanmasında rol alsa da bu konu araştırma kapsamında değildir.  

Tüketici temelli marka değeri bağlamında spor markası ve şehir markası ile ilgili daha önce 

yapılan çalışmalar niceliksel tasarım ile yapılmıştır yani elde edilen bilgiler her ne kadar 

genellenebilir nitelikte olsa da derinlemesine bilgi elde edilmediği söylenebilir. Bu çalışma, 

tüketici temelli spor markası algısının niteliksel tasarım ile araştırması ve daha derin bilgiler 

elde etmesi bakımından önemlidir. 
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Tasarım ve Yöntem 

Araştırma yönteminin belirlenmesinde araştırma konusunun niteliği ve amacı önem 

taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı Konya ilinin spor markası ve şehir markası algısının 

irdelenmesidir . Bir diğer ifadeyle eleştirel bir yaklaşımdan ziyade sübjektif bir yaklaşım 

mevcuttur. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi elde etmek için keşifsel bir yaklaşım 

uygulanacaktır. Bu bağlamda araştırma niteliksel bir yapıya sahip olmaktadır.  

Veri toplama tekniği olarak mülakat tekniği kullanılacaktır. Bu tekniğin kullanılmasının 

birden fazla nedeni bulunmaktadır. Öncelikle, mülakat tekniği araştırma sorularının 

cevaplanabilmesi ve araştırma amaçlarına ulaşılması için gerekli olan doğru bilgilerin 

edinilmesini sağlamaktadır. İkinci olarak, mülakat tekniği, araştırmacıya katılımcıyı daha çok 

bilgi vermesini sağlayacak şekilde motive edebilme imkânı tanımaktadır. Bununla birlikte 

mülakat tekniği sayesinde araştırmacı özellikli konular hakkında bilgi toplama imkânı elde 

edebilmektedir. Mülakat birkaç genel soru ile başlayan ve karşılıklı diyalog halinde araştırma 

soruları kapsamında devam eden bir tekniktir. Veri toplamada kullanılacak sorular 

katılımcıların demografik yapıları hakkında bilgi toplamayı, Konya ilinin spor markası ve 

şehir markası algısı hakkındaki görüş ve düşünceleri hakkında derin ve anlamlı bilgiler 

keşfetmeyi hedeflemektedir.  

Araştırmada elde edilecek veriler içerik analizi tekniği kullanılarak anlamlandırılacaktır. Bu 

amaçla, niteliksel araştırmanın doğası gereği kavramların ve temaların araştırma sürecinde 

farklılıklar gösterebileceği göz önünde bulundurularak, öncelikle toplanan veriler 

kavramsallaştırılacak, bu kavramların düzenlenmesi ile veriyi açıklayan temalar ortaya 

çıkarılacaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Veri toplama tekniği olarak görüşme yöntemi 

belirlenmiş olmasına rağmen, niteliksel araştırma tasarımının süreç içerisinde değişimler 

gösterebileceği ve farklı etmenler ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurularak görüşme 

tekniğine ek olarak farklı yöntemler de kullanılabilir. 

Araştırmada Konya ilinin hem spor markası algısı hem şehir markası algısı ölçülecektir. Bu 

nedenle araştırmanın iki farklı evreni olacaktır. Spor markası algısını ölçmek için Türkiye 

Süperligde daha önce şampiyonluk yaşamış ve Avrupa kupalarına katılma deneyimi olan üç 

şehir arasında yer alan İstanbul, Trabzon ve Bursa araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Bu 

şehirlerin takımlarının taraftarları arasından örneklem oluşturulacaktır. Bahsedilen takımların 

toplam taraftar sayıları göz önünde bulundurularak ana evren belirlenecek, takımların ana 

evren içerisindeki oranları dikkate alınarak örnekleme katılım sayıları hesaplanacaktır. 
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Toplam taraftar sayısı Passolig kartı sayısına göre belirlenecektir. Araştırma süresince 

araştırma kriterlerine uyacak farklı takımların ortaya çıkması halinde bu takımlar da, 

araştırmanın aşaması göz önünde bulundurularak araştırmaya dâhil edilebilecektir. Konya 

ilinin şehir markası algısını ölçmek için İstanbul ili çalışma evreni olarak seçilmiştir. İstanbul, 

Türkiye’nin en kalabalık şehri olmakla birlikte hem ekonomik, hem sosyo-kültürel açıdan 

Türkiye’nin en gelişmiş şehri konumundadır. Farklı düşünce, inanç ve değerlere sahip 

bireylerin yaşadığı bir şehir olması elde edilecek verilerin daha heterojen olmasını sağlayacak 

dolayısıyla elde edilen bilgiler konunun amacı doğrultusunda daha derin ve açıklayıcı 

olabilecektir. Nitel araştırmalarda örneklemin temsil gücünden ziyade araştırma konusu ile 

ilgili olup olmadığı önem taşımaktadır (Flick, 1998). Genellenebilirlik amaçlanan bir durum 

olmadığı için nitel araştırmaların genelinde rastlantısal olmayan örneklemler kullanma eğilimi 

vardır (Neuman, 2013). Bu araştırmada örnekleme yöntemi olarak kotalı, amaca yönelik ve 

kartopu örnekleme yöntemleri kullanılacaktır. Niteliksel araştırmanın sağladığı esneklik 

neticesinde örnekleme yöntemleri değişebilir veya farklı örnekleme yöntemleri sürece dâhil 

edilebilir. 

Niteliksel araştırmada örneklem sayısı araştırmanın odağı, veri miktarı ve analizi, 

araştırmanın amaçlarına göre değişiklik gösterir (Neuman, 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2017). 

Araştırmada toplanacak veriler aynı anda kodlanacaktır. Böylelikle hem veriler farklı 

etmenlerin etkisinde kalmadan kodlanacak hem de verilerin doygunluk seviyesi 

belirlenebilecektir. Verilerin doygunluğa ulaştığı noktada veri toplama sona erecek, böylelikle 

araştırmanın örneklem sayısı da belirlenmiş olacaktır.  

Bulgular 

Araştırmada verilerin kodlanması için Maxqda veya Nvivo programları kullanılacaktır. 

Görüşmelerden elde edilecek veriler daha önce belirlenmiş ve araştırma aşamasında 

belirlenebilecek temalara göre kodlanacaktır. Böylelikle verilerin kavramlaştırılması 

sağlanacak ve analizi kolaylaşacaktır. 

Araştırmanın sonuçlarında, araştırma amaçlarına ve sorularına paralel bilgilere ulaşılması 

beklenmektedir. Araştırma sonucunda Konya ilinin hem spor markası hem de şehir markası 

algısı hakkında derinlemesine bilgilere ulaşılması hedeflenmektedir. Spor taraftarlarının 

Konyaspor marka algısı, kişilerin Konya ili marka algısı hakkında aydınlatıcı sonuçlara 

ulaşılması söz konusudur. Markaya karşı oluşan algının derinlemesine anlaşılması ve 

anlamlandırılması söz konusudur. Yani araştırma sonucunda bu algının nasıl oluştuğu, algının 
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oluşmasında rol alan etmenler ve aktörlerin açıklanması beklenmektedir. Ayrıca, araştırmada 

tüketici temelli marka değeri kavramı, spor markası ve şehir markası algısı bağlamında 

incelenecektir. Böylelikle şehir ve spor markası yönetimi ve marka algısı bağlamlarında 

tüketici temelli marka değeri kavramının zenginleşmesi beklenmektedir.  

Bununla birlikte araştırmanın niteliksel bir tasarımla şekillendirilecek olması, elde edilmesi 

beklenen verilerin önceden tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır. Araştırma sonuçlarının 

niteliksel ve keşfedici bilgilere ulaşması amaçlanmaktadır. 

Sonuç Öneri Kısıtlar 

Araştırma, tüketici temelli marka değeri kavramının spor marka algısı ve şehir marka algısı 

bağlamında incelenmesi bakımından özgün bir değer taşımaktadır. Bu çalışma spor markası, 

şehir markası ve tüketici temelli marka değeri konularına yeni bir bakış açısı kazandıracak ve 

pazarlama teorisindeki bilgi altyapısının gelişmesine ve veri tabanının zenginleşmesine 

katkıda bulunacaktır. Ayrıca geniş katılımlı bir araştırmadan ziyade daha mikro ölçekli bir 

araştırma tasarımı izlenerek spor ve şehir markalaşması konseptinde marka algısı ve marka 

değeri kavramları daha ayrıntılı anlatılacaktır. Böylelikle elde edilen sonuçların pratikte 

marka yönetimi stratejileri geliştirirken önemli rol oynaması hedeflenmektedir.  

Araştırmada bazı kısıtlar mevcuttur. Araştırmanın ilk kısıtı, sadece belirlenen örneklemdeki 

kişilerin bakış açısını, fikirlerini yansıtacak olmasıdır. Farklı gruplardan elde edilecek bilgiler 

daha farklı fikirleri ortaya çıkarabilecektir. Araştırmanın ikinci kısıtı, araştırmaya katılacak 

kişilere ulaşılmasının ve onlardan bilgi alınmasının zorluğu olacaktır. Taraftar grupları ve 

tanıdık kişiler aracılığı ile bu kısıt aşılmaya çalışılacaktır. Araştırmada bir ilin spor ve şehir 

marka algısı incelenecektir. Konya ili, hâlihazırda mistik ve dini yönü ağır olan bir il olarak 

bilinmektedir. Bu bağlamdaki marka o ilde yaşayan insanlara aittir dolayısıyla o ilde ikamet 

eden kişiler tarafından hassas bir konu olarak algılanabilir. Bu durumun, araştırma konusu ve 

amacının açık bir şekilde anlatılması ile aşılması planlanmaktadır. Araştırmanın bir diğer 

kısıtı, örneklemde belirlenen illerden veri toplanması olacaktır. Bu illere ulaşımın sağlanması, 

oradaki kişilerin tespit edilip görüşmenin gerçekleşmesi araştırmacı için bir zorluk teşkil 

edecektir. Bu zorluklar araştırma sürecini, verilerin toplanıp analiz edilmesini en az 

etkileyecek şekilde aşılacaktır. 
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MÜŞTERİ DENEYİMİ KALİTESİNİN BOYUTLARI VE ORTAK 

DEĞER YARATIM SÜRECİNE ETKİLERİ 

Özge DEMİR
1
 

Özet 

Müşteri deneyimi yönetimi akademinin ve iş dünyasının önemli gündem maddeleri arasında 

yer almaktadır. Firmalar artan rekabet ortamında yanlızca hizmet sağlayarak farklılaşmayı ve 

rekabet avantajı elde etmeyi artık sağlayamamaktadırlar.Müşterinin yaşadığı deneyimin 

kalitesinin ölçülmesine yönelik olarak yazında önerilen ölçekler ya belli bir bağlama ya da 

deneyim türüne odaklanılarak geliştirilmiştir ve farklı bağlamlara uyarlanmalarında zorluklar 

yaşanmaktadır.Bu nedenle yazında müşteri deneyimini tüm boyutlarıyla yansıtan bir ölçek 

geliştirilmesine duyulan ihtiyaç halen dile getirilmektedir.Hizmet-baskın mantık anlayışının 

da son yıllarda dikkat çektiği gibi pazarlama yönetiminin performans çıktılarından biri olan 

(ortak) değer yaratımının müşteri deneyiminin iyileştirilmesiyle ortaya çıkabileceği yazında 

tartışılmaktadır.Bu nedenlerle bu çalışmada, bağlam kısıtı olmayan bir müşteri deneyim 

kalitesi ölçeği geliştirmek ve bu ölçek kullanılarak deneyim – algılanan değer arasındaki 

ilişkileri modellemek amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet-baskın mantık, Müşteri deneyimi, Ortak değer yaratımı, 

Ölçek geliştirme 

Tez Aşaması 

Veri toplama sonrası / analiz aşaması  

Giriş ve Amaç  

Müşteri deneyimi yönetimi akademinin ve iş dünyasının önemli gündem maddeleri arasında 

yer almaktadır. Firmalar artan rekabet ortamında yanlızca hizmet sağlayarak farklılaşmayı ve 

rekabet avantajı elde etmeyi artık sağlayamamaktadırlar (Lemke vd., 2011). Müşterinin 

yaşadığı deneyimin kalitesinin ölçülmesine yönelik olarak yazında önerilen ölçekler ya belli 

bir bağlama (ör. Klaus ve Maklan, 2011) ya da deneyim türüne (ör. Collier vd., 2018) 

odaklanılarak geliştirilmiştir ve farklı bağlamlara uyarlanmalarında zorluklar yaşanmaktadır. 

Bu nedenle yazında müşteri deneyimini tüm boyutlarıyla yansıtan bir ölçek geliştirilmesine 

                                                           
1
Istanbul Teknik Üniversitesi, ozge.demir@gmail.com 
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duyulan ihtiyaç halen dile getirilmektedir (Lemon ve Verhoef, 2016). Hizmet-baskın Mantık 

(SDL) (Vargo ve Lusch, 2006) anlayışının da son yıllarda dikkat çektiği gibi pazarlama 

yönetiminin performans çıktılarından biri olan (ortak) değer yaratımının (Gummerus, 2013; 

Gallarza ve Saura, 2004) müşteri deneyiminin iyileştirilmesiyle ortaya çıkabileceği yazında 

tartışılmaktadır (Lusch ve Vargo, 2006; Ballantyne vd., 2011). Bu nedenlerle bu çalışmada, 

bağlam kısıtı olmayan bir müşteri deneyim kalitesi ölçeği geliştirmek ve bu ölçek kullanılarak 

deneyim – algılanan değer arasındaki ilişkileri modellemek amaçlanmaktadır. 

Literatür Analizi 

Pazarlamanın yeni paradigması, hizmet-baskın mantık, değerin müşteri tarafından 

yaratıldığını, firmaların ancak bu yaratıma destek olabilecekleri prensibini öne sürmektedir 

(Vargo ve Lusch, 2008). Bu düşüncede ortak değer yaratımının gerçekleşebilmesi için 

müşterinin deneyimi ve algısı gerek koşul olarak benimsenmektedir (Lusch ve Vargo, 2006). 

Holbrook (1999) değeri; ‘etkileşimli göreli tercih deneyimi’ olarak tarif etmektedir, çünkü 

değer nesnenin kendisinden değil tüketim deneyimlerinden doğmaktadır. 

 

Müşteri deneyimi, tüketicilerin bir firma ya da firmanın ürün ya da hizmetleri ile tüm müşteri 

yolculuğu boyunca doğrudan ya da dolaylı olarak kurdukları etkileşimin sonucunda verdikleri 

öznel tepkiler olarak tanımlanabilir (Lemon ve Verhoef, 2016; Vorhees vd., 2017). Yazında 

sıradışı deneyimlere (ör. Frow ve Payne, 2007) gösterilen yoğun ilginin aksine, çoğu tüketim 

deneyimi sıradan aktivitelerdir (Caru ve Cova, 2003). Diğer yandan, müşterilerin deneyim 

beklentileri ürün kategorisi, ilgilenim düzeyi ve ilişkisellik gibi bağlamsal nedenlerden dolayı 

değişkenlik gösterebilmektedir (Lemke vd., 2011). Yazında müşteri deneyimi için önerilen 

çeşitli ölçeklerde sunulan boyutlar (bkz. Tablo-1), bağlamın deneyim üzerindeki etkisini 

göstermektedir. Müşteri deneyimini çok çeşitli sektörler ve farklı kanalların varlığında tutarlı 

bir şekilde temsil edebilmek için (Lemon ve Verhoef, 2016), bağlamsal varyasyonların 

dikkate alınması gereklidir (Lemke vd., 2011).   
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Tablo 1. Müşteri Deneyimi İçin Pazarlama Yazınında Önerilen Boyutlar 

 

 

Müşteri deneyimi en yalın haliyle, tüketicin değer yaratma pratikleri olarak tarif edilebilir 

(Holbrook, 1999). Bu pratikler çeşitli bağlamlarda farklı tüketiciler için farklı biçimlerde 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle, bağlamdan bağımsız bir müşteri deneyimi kalitesi ölçeğinin 

geliştirilmesi ve deneyimin (ortak) değer üzerindeki etkilerinin ortaya konulması pazarlama 

yazını açısından önemlidir (Chaney vd., 2018). Müşteri deneyimi–değer ilişkisi yazınında az 

sayıda çalışma bulunmakta (ör. Jones vd., 2006) ve daha çok kavramsal tartışmalar 

sunmaktadır. 

Tasarım ve Yöntem  

Belirtilen ana amaçlar doğrultusunda üç aşamalı bir çalışma kurgulanmıştır. İlk aşamada 

müşteri deneyimi kalitesinin boyutları belirlenecek ve soru havuzu oluşturulacaktır. İkinci 

aşamada soru havuzunun kısaltımı sağlanacak, üçüncü aşamada ise ölçeğin geçerliliği-

güvenilirliği sağlanırken deneyim – değer ilişkisi test edilecektir.  

 

Müşteri deneyimi halen kavramsal olarak gelişmekte olan bir alandır (Kranzbühler vd., 2017). 

Bu nedenle boyutlandırmanın keşifsel bir çalışma ile yapılması uygun olacaktır (Peter ve 

Churchill, 1986). Çalışmanın ana amacı bağlamdan bağımsız bir ölçek geliştirmek olduğu 

için, farklı bağlamlardan kaynaklanan deneyimler arasındaki benzerlikler ve farklılıkların 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle keşifsel çalışmada gömülü kuram metodu (grounded 

theory method – GTM) benimsenmiştir.  

Klaus ve Maklan Chang ve Horng Collier vd. Brakus vd.

(2011) (2010) (2018) (2009)

Ölçek Hizmet deneyimi Hizmet deneyimi
Kişiye özel hizmet 

deneyimi
Marka deneyimi

Bağlam Ev kredisi
Perakende ve 

akvaryum kompleksi
Sıradışı deneyimler Markalı ürünler

Boyut sayısı 4 5 3 4

Soru sayısı 19 38 9 12

İç rahatlığı (6) Fiziksel ortam (17) Duyusal (3)

Kritik anlar (5) Hizmet sağlayıcılar (5) Duygusal (3)

Sonuç odaklılık (4) Diğer müşteriler (4) Süpriz (2) Davranışsal (3)

Ürün deneyimi (4) Eşlikçiler (4) Algılanan empati (4) Bilişsel (3)

Müşterinin kendisi (8)

*  Boyutları temsil eden soru sayıları parantez içerisinde verilmiştir.

Boyutlar*

Yazar

Çalışanın gösterdiği 

çaba (3)
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GTM özellikle süreçleri analiz etmekte kullanılan esnek bir yöntemdir (Charmaz, 2006) ve 

araştırmacının eşzamanlı olarak veri toplayıp, analiz etmesini gerektirir (Glaser ve Strauss, 

1967). Analiz boyunca yapılan karşılaştırmalar ve not yazımı sayesinde, araştırmacı bir 

yandan kategorileri geliştirirken, diğer yandan bu kategorilerin özelliklerini ve birbirleriyle 

olan ilişkilerini açığa çıkarır (Locke, 2000; Charmaz, 2006). Müşteri deneyiminin hizmet 

öncesi ve sonrası etkileşimleri ve farklı kanalları içeren bir süreç olduğu düşünülürse (Lemke 

vd., 2011), farklı bağlamlarda ortaya çıkan deneyim anlatılarının birbirleriyle karşılaştırılması, 

araştırmacının yaşanılan deneyimlerin hangi boyutlar açısından değerlendirildiğini analiz 

etmesine olanak sağlamaktadır.  

 

Boyutlanırmanın ardından, araştırma adımları yaygın kullanılan ölçek geliştirme prosedürleri 

(ör. Churchill, 1979) uyarınca devam edecektir. Yazın taraması ve keşifsel çalışmadan 

yapılacak alıntılarla bir soru havuzu oluşturulacak, ve içerik geçerliliği sağlanması için 

akademisyen ve yönetici görüşleri alınacaktır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, ölçek 

temizleme ve validasyon aşamalarında farklı bağlamları temsil eden çoklu bağımsız 

örneklemler üzerinde test edilecektir. Son olarak müşteri deneyimi ve ortak yaratılan değer 

boyutları arasındaki ilişkiler test edilecektir.  

Bulgular  

Araştırmanın gömülü kuram yöntemiyle gerçekleştirilen keşifsel aşaması kolayda örneklem 

yöntemiyle ulaşılan 21 katılımcı ile 2018’de Temmuz ve Eylül ayları arasında yüz yüze 

görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir (Bryant, 2017). Görüşmelerde katılımcılardan bir iyi 

bir de kötü müşteri deneyimi anlatmaları istenmiş ve toplamda 5 saati bulan görüşme kaydı 

oluşturulmuştur. Her bir görüşme tamamlandıktan sonra yazılmış ve önce kendi içinde, 

ardından diğer görüşmeler ile kıyaslamalı olarak analiz edilmiştir. Bu anlatılara 

temellendirilerek kavramsallaştırılan ve müşteri deneyiminin boyutlarını oluşturan kategoriler 

tanımlanmıştır.  

 

Tüketiciler, hizmet sağlayıcılarla yaşadıkları etkileşimlerde deneyimlerini (i) etkileşim, (ii) 

süreç, ve (iii) fiyat açısından değerlendirmektedir. Etkileşim deneyimi kendi içinde beş alt-

boyuttan oluşmaktadır: erişim kolaylığı, sözlü ve bedensel yaklaşım, önemsenmek, bilgi 

kalitesi ve geri bildirim olarak adlandırılmıştır. Müşteriler ihtiyaç duydukları zaman hizmet 

sağlayıcı yetkililerine kolaylıkla erişebilmeyi; yetkililerle iletişimlerinde uygun tavırların 
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sergilenmesini, özel ilgi görmeyi ve önemli olduklarını hissetmeyi; aldıkları bilgilerin 

güvenilir ve eksiksiz olmasını ve firmanın geri bildirim almasını istemektedir. Süreç 

deneyimiise iki alt-boyuttan oluşmaktadır: Kolaylık boyutu, müşterilerin hedeflerine en az 

çabayla ulaşma isteğini ortaya koymaktadır. Müşteri-odaklı süreçler boyutu ise iyi tasarlanmış 

süreçleri ve bu süreçleri destekler nitelikteki prosedürleri ifade etmektedir. Firmaların süreç 

tasarım çalışmalarında müşterilerin deneyim beklentilerini anlayarak yola çıkmaları ve 

müşteri yolculuğunu bütüncül olarak ele almaları gerekmektedir. Fiyat deneyimi ise 

müşterilerin aldıkları hizmetin toplam maliyetini değerlendirmesi sonucu oluşmaktadır. 

Müşteriler hizmet deneyimlerini değerlendirirken fiyatın yanı sıra zaman maliyetlerini de göz 

önünde bulundurmaktadır. Diğer yandan alınan hizmetin parasal karşılığının mantıklı olması 

gerektiğini ve hizmette aksama olması halinde özellikle de sabit ücretli abonelik 

hizmetlerinde sorunların hızla çözümlenmesini ve boşa para ödememeyi istemektedirler.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Müşteri deneyimi kavramının gömülü kuram yöntemiyle ortaya koyulan boyutları, Tablo-

1’den de görülebileceği üzere geçmiş kavramsallaştırmalarda önerilen boyutları 

genişletmektedir. Bu çalışmada önerilen boyutlar geçmiş çalışmalardaki bazı kavramlarla 

örtüşmektedir. Örneğin, Klaus ve Maklan’ın (2011) sonuç odaklılık boyutunda sürecin 

kolaylığına bir soruyla değinilmiştir. Bu çalışmada süreç deneyimi iki alt boyutla tarif 

edilmektedir. ve sunulan kolaylıkları ve süreçlerin tüketici beklentileri gözetilerek 

tasarlanmasını ele almaktadır. Bu çalışmada tanımlanan ve etkileşim deneyimini oluşturan 

erişim kolaylığı, bilgi kalitesi ve geribildirim boyutları ile fiyat deneyimi boyutu daha önceki 

kavramsallaştırmalarda yer almadığı için bu çalışmanın katkısı olarak öne çıkmaktadır.   

 

Çalışmanın temel kısıtı, tüketici anlatılarının tek bir ülkeden toplanması nedeniyle kültürel 

farklılıkların çalışmaya yansıtılamamış olma ihtimalidir. Bu nedenle çalışmanın ilerleyen 

safhalarında, yani ölçeğin temizlenmesi ve geçerlilik, güvenilirlik testleri esnasında batılı 

örneklemlerden faydalanılması planlanmaktadır.  
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HOŞGELDİN BEBEĞİM: ALIYORUM ÖYLEYSE ANNEYİM 

WELCOME MY BABY: I BUY THEREFORE I AM A MOTHER 

Deniz AKGÜL
1
 

Özet 

Tüketim çılgınlığının sosyal medya ile doruklara çıkması ile birlikte, gösteriş tüketimi de 

yaygınlaşmıştır. Bu durum özellikle yeni bebeği olmuş veya hamile annelerde görülmektedir. 

Bu anneler bebekleri için en doğal, organik, en özel ve en beğenilen ürünleri satın alarak 

hesaplarında paylaşmaktadır. Aynı zamanda doğum günü, bebek partisi gibi etkinliklerinde de 

abartılı harcamalar yaparak çocuğunu en fazla düşünen anne imajına ulaşmaya 

çalışmaktadırlar. Bu anneler, çocuklarını kendilerinden bir parça olarak görerek, çocukları 

aracılığı ile benliklerini genişletmektedir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, söz konusu 

annelerin genişletilmiş benlik ve gösterişçi tüketim teorisi aracılığı ile harcamalarının bebek 

bakım ürünleri kapsamında değerlendirilmesidir. Böylece bu gruptaki anneleri tipolojilere 

ayırmak ve markaların bu annelere yönelik pazarlama çabaları hakkında öneriler vermek 

amaçlanmıştır. Çalışmada karma metot kullanılarak hem anket hem de derinlemesine görüşme 

yapılmıştır. Hem anket hem de görüşme sonuçlarına bakıldığında, anneler bebeklerini kendi 

kişiliklerinin bir yansıması olarak görmekte ancak alışverişlerinde gösterişçi olduklarını kabul 

etmemektedir. Mülakat soruları ile daha derine inildiğinde ise daha dürüst cevaplara ulaşılmış, 

aslında toplumsal benimsenme ve kabul görme, en iyisini yapma isteği ile bazı durumlarda 

gösterişçi tüketime yönlenebildikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bebek, Anne, Genişletilmiş Benlik, Gösterişçi Tüketim, IOS ölçeği. 

Keywords: Baby, Mom, Extended-Self, Conspicuous Consumption, IOS Scale. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Tüketim çılgınlığının sosyal medya ile doruklara çıkması ile birlikte, gösteriş tüketimi de 

yaygınlaşmıştır. İnsanlar yaptıkları şeyleri, yediklerini, gezdiği yerleri ve satın aldığı ürünleri 

paylaşarak takipçilerinden beğeni beklemeye başlamıştır. Bu durum özellikle yeni bebeği 

olmuş veya hamile annelerde görülmektedir. Bu süreç içerisinde almış oldukları ürünleri 

takipçileri ile paylaşan, çocukları için yaptığı etkinlikler için takdir bekleyen bir grup 

“instagram annesi” bulunmaktadır. Bu anneler bebekleri için en doğal, organik, en özel ve en 
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beğenilen ürünleri satın alarak hesaplarında paylaşmaktadır. Aynı zamanda doğum günü, 

bebek partisi gibi etkinliklerinde de abartılı harcamalar yaparak çocuğunu en fazla düşünen 

anne imajına ulaşmaya çalışmaktadırlar. 

Anneler, büyük, duygusal ve sezgisel olarak güçlü bir demografik gruptur. Bu nedenle de pek 

çok sektörün dikkatini çekmektedir. Annelerin en iyisini bildiği genellemesi üzerinden pek 

çok marka annelere yönelik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Özellikle bebeklere 

yönelik ürünlerde annelerin kendilerinden bir parça olarak gördükleri çocukları için hiçbir 

masraftan kaçmayacakları varsayımı üzerinden markalar, anneleri kalplerinden vuracak 

“organik, doğal” gibi etiketlemeler yapmaktadırlar. Bu da özellikle bebek bakım ürünlerinde 

kendini göstermektedir. Kimyasaldan arındırılmış ürünleri bebeklerine kullanmak isteyen 

anneler, forumlarda yorumlar okumakta, sosyal medya üzerinden annelerle iletişime geçmekte 

ve fikir alışverişi yapmaktadır.  

Bu anneler, çocuklarını kendilerinden bir parça olarak görerek, çocukları aracılığı ile 

benliklerini genişletmektedir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, çalışmanın nicel kısmında 

söz konusu annelerin genişletilmiş benlik ve gösterişçi tüketim teorisi aracılığı ile 

harcamalarının bebek bakım ürünleri kapsamında değerlendirilerek; demografik olarak hangi 

değişkenlerin annelerin bebekleri aracılığı ile benliklerini genişletmelerini etkilediği ve bu 

süreçte gösterişçi tüketimi hangi koşullarda gerçekleştirdiklerini belirlemektir. Nitel kısımda 

ise gömülü teori kullanılarak annelerin bebekleri için yapmış oldukları satın alma davranışları 

incelenmiş; Yapılan tüketim davranışlarının gösterişçi tüketim kapsamında değerlendirilmesi 

yapılmıştır.  Böylece bu gruptaki anneleri tipolojilere ayırmak ve markaların bu annelere 

yönelik pazarlama çabaları hakkında öneriler vermek amaçlanmıştır.  

Literatür Analizi 

Bebek bekleme ve bebekler için yapılan alışveriş süreci son derece heyecanlıdır. Aileler, 

bebeklerinden hiçbir şeyi sakınmamak ve her şeyin en iyisini almak ister. Ancak sosyal 

medyanın da etkisi ile bu alışveriş süreci bir gösteriş malzemesine dönüşmüştür. Aileler satın 

aldıkları ürünler ile çocuktan öte, öncelikle kendilerini ve daha sonra da çevrelerini tatmin 

etmek istemektedirler. Bu nedenle de sıradan market ürünleri yerine, doğal, organik, masum 

tanımlamaları ile satılan internet ürünlerine yönelmektedirler. Bir annenin organik ürün 

kullanmaması çevresi tarafından eleştirilmekte ve anne market ürünü kullandığını bile 

saklamak zorunda kalabilmektedir. Çevreden beklenen onay ve takdir annenin benliğini 

bebeği aracılığı ile genişletmesi ile sonuçlanmaktadır. Annelerin bebeklerine almış olduğu 
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ürünlerin sembolik anlamları annenin kişiliği ile uyum göstermeye başlamaktadır (Yağcı ve 

Çabuk, 2015) Böylece sahip olunan varlıklar, bebekleri aracılığı ile annenin kimliğinin bir 

sembolü haline gelmektedir (Belk, 1988).  

Anneler bu ürünleri alırken özellikle marka güveni büyük önem arz etmektedir. Burada da 

annelerin sosyal medya üzerinden aldıkları tavsiyeler, ve anneler tarafından en çok tercih 

edilen ürünü alarak sosyal kabul görmeye sahiplik arzusu doğurmaktadır (Aydın vd., 2014) 

Sahiplik görme arzusu ise gösterişçi tüketime sebep olmaktadır (Chaudhuri v.d., 2011). Bu 

şekilde ürünlerin en iyisini ve diğer annelerden daha fazlasını alma ve bunu sosyal medya 

üzerinden paylaşma arzusu ortaya çıkmaktadır.  

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma kapsamında karma yöntem benimsenmiştir. Nicel çalışma için bir anket 

tasarlanmıştır. Anketin cevaplayıcıları olarak anneler belirlendiğinden ve annelerin sosyal 

medya üzerinden ortak grupları bulunduğundan, sosyal medyada yer alan 10 farklı anne 

destek grubunda anket paylaşılmıştır. Anket QuestionPro anket yazılım programı aracılığı ile 

online olarak uygulanmıştır. Anketi tamamlayan 919 anne olmuştur. Anketin girişinde 

katılımcının çocuğu olup olmadığı sorulmuştur. Çocuğum yok yanıtını veren 318 annenin 

anketi sonlandırılmıştır. 601 annenin anketi analize dahil edilmiştir. Anket beş bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcının bebeği için kullanmış olduğu bebek bakım 

ürünleri ve bunların markalarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümünde Aron vd. 

(1992) tarafından geliştirilen “benliğine diğerini dahil etme (Inclusion of other in the self-

IOS)” ölçeği kullanılarak annelerin, bebekleri ile olan bağları incelenmiştir. Üçüncü bölümde 

Sivadas v.d tarafından geliştirilen genişletilmiş benlik ölçeği ile Eastman vd. tarafından 

geliştirilen statü tüketim ölçeği likert sorusu olarak yöneltilmiştir. Söz konusu ölçekler 

değiştirilmeden aynen çalışmada uygulanmıştır.  Dördüncü bölümde annelerin bebeklerine 

yönelik yapmış oldukları aktiviteleri(doğum günü partisi, fotoğraf çekimi v.s.)  yapıp 

yapmadıkları sorulmuştur. Bu sorular sadece evet/hayır sorularıdır ve anneleri tipolojilere 

ayırma aşamasında kullanılmak üzere sorulmuştur. Beşinci bölümde ise demografik sorular 

bulunmaktadır. Bunun yanısıra anketin sonuna, cevaplayan annelerin çalışmanın nitel kısmını 

oluşturacak olan görüşmelere katılmak isteyip istemedikleri sorularak, isteyenlerin iletişim 

bilgilerini bırakmaları istenmiştir. 188 anne iletişim bilgilerini bırakarak görüşme isteğini 

bildirmiştir. Anket AMOS programı ile yapısal eşitlik modeli kullanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışmanın nitel kısmı için anket dolduran annelerden 50 tanesi amaçsal örneklem 

yöntemlerinden maksimum çeşitlilik metodu kullanılarak belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 
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2016).   Bu anneler ile telefon, whatsapp ve Skype ile 20-45 dakikalık görüntülü görüşme 

yaparak mülakatlar gerçekleştirilmiştir.  

İç geçerliliğin sağlanması için verilerin elde edildiği ortam dikkate alınarak katılımcılardan iki 

tanesine sonuçlar gönderilerek onayları alınmıştır Bulgular kendi içinde tutarlıdır ve anlamlı 

bir bütün oluşturmaktadır. Ayrıca elde edilen bulgular daha önce oluşturulan kuramlar ile 

uyumludur. Verilerin analizi için daha önce var olan kavramsal çerçeveye dayanarak kodlar 

oluşturulmuştur. Verilerin toplanmasında dönemsel etkiler ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve 

çeşitli zamanlarda veriler toplanmış, aynı zamanda bu alanda çalışmış başka bir 

akademisyenin verileri incelemesi sağlanmıştır. Katılımcılara sorulan soru havuzu alınan geri 

bildirimlere göre tekrar düzenlenmiş, bu haliyle tekrar uygulanmıştır. Dış geçerlilik için, 

araştırma örneklemi, ortamı ve süreçleri ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Araştırmanın 

bulguları benzer ortamlarda ve ülkelerde test edilebilecek durumdadır (Başkale, 2016). 

Yapılan derinlemesine görüşmelerin toplam 15 saatlik ses kaydının yaklaşık 220 sayfalık 

deşifreleri yapılmıştır. Sonuçlar Atlas.ti nitel analiz programı ile analiz edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Sonuçlar göstermektedir ki anneler bebeklerini benliklerinin büyük bir parçası olarak 

görmekte ve onlar için daha fazla alışveriş yapmayı ve doğal veya organik olarak 

isimlendirilmiş ürünler için daha fazla para ödemeye razı olmaktadır. Ankete katılan 

katılımcıların %70’i bebeklerine yaptıkları alışveriş kararını kendileri vermektedir. Bebek 

bakım ürünlerinden en çok kullanılanlar şampuan ve ıslak mendil olarak görülmekte ve akla 

ilk gelen bebek bakım ürünü markası ise Mustela olarak görülmektedir. Bu marka pek çok 

uzman tarafından önerilen, doğallığı ile reklam yapan bir marka olmakla birlikte sosyal 

medya fenomeni anneler tarafından da tavsiye edilen bir markadır. En çok satın alınan ise 

yine Mustela ve doğallığı ile ilgili sürekli reklam yapılan ve yine fenomenler tarafından 

tavsiye edilen bir marka olan Unibaby olarak görülmektedir.  

“Benliğine diğerini dahil etme (Inclusion of other in the self-IOS)” ölçeği ile ölçülen 

annelerin, bebekleri ile olan bağlarına bakıldığında annelerin %48’i bebeklerinin benlikleri ile 

kendi benliklerinin %50’den fazla örtüştüğünü düşünmektedir. Bu da bizim annelerin 

bebekleri aracılığı ile benliklerini genişlettikleri varsayımımızı desteklemektedir. Bunu 

destekler biçimde annelerin %43’ü kişiliklerinin bazı yönlerini bebeklerine aldıkları objelere 

yansıttıklarını beyan etmişlerdir.  
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Yapılan mülakatlarda ise annelerin anketlerden biraz daha farklı cevaplar verdikleri tespit 

edilmiştir. Örneğin ankette “Bebeğime aldığım ürünler kim olduğum ve olmak istediğim kişi 

arasındaki boşluğu kapatmamı sağlar” veya “Çocuğuma aldığım ürünleri sırf sosyal çevremde 

de beğenileceği için alabilirim” sorularına olumsuz yanıtlar veren anneler mülakat sırasında 

derinlemesine sorular sorulduğunda aslında altta yatan bir sosyal kabul ve onay isteği olduğu 

tespit edilmiştir. Bu nedenle de anket sonuçlarının mülakat sonuçları ile desteklenmesi önem 

arz etmektedir. Son dönemin popüler etkinlikleri olan bebek partileri ve konseptli doğum 

günü partileri için ise ankette yapmadığını söyleyen anneler, yapmamasının en büyük 

nedeninin mali sebeplerin yanında çevreden eleştiri alma korkusu olduğunu belirtmişlerdir. 

Aslında çok yapmak istediklerini ancak bunu eleştiren sosyal çevrelerinden olumsuz geri 

bildirim alma korkuları nedeniyle yapmamışlardır. Yine bebekleri adına sosyal medya hesabı 

açan annelerin sayısının azlığı ankette dikkat çekmektedir. Annelere mülakatta bu soru 

yöneltildiğinde, nazar kaygısı ve yine çevre eleştirisi nedeniyle yapmadıklarını, aslında 

bebeklerinin resimlerini kendi hesaplarından paylaştıklarında aldıkları beğenilerden çok mutlu 

olduklarını söylemişlerdir. 

Görüşme sonuçlarında dikkat çeken bir diğer nokta, annelerin bebekleri için aldıkları 

ürünlerin gösterişçi olduklarını düşünmemesidir. Ne kadar pahalı olursa olsun annelerin 

bebekleri için yaptıkları alışveriş son derece yerinde görülmekte ve bütçedeki payı 

sorgulanmamaktadır. Ayrıca çalışan annelerin sonuçları incelendiğinde onların alışveriş 

konusunda daha savurgan oldukları tespit edilmiş; bir anne ise bu durumu bebeği ile yeterince 

zaman geçirememenin verdiği “suçluluk duygusu” olarak tanımlamıştır. En iyi ürünleri satın 

aldığını düşünerek içini rahatlattığını belirtmiştir. 

Yine hamile annelerin sonuçları incelendiğinde, henüz temkinli alışverişler yaptıkları ve 

sosyal medyada deneyimli annelerin tavsiyeleri doğrultusunda alışveriş gerçekleştirdiği 

onlardan alınması gereken markalar ile ilgili listeler talep ettiği görülmektedir. Hamile anneler 

henüz bebeklerinin benlikleri ile kendi benliklerini eşleştirmemekte, bu da annelerin bebekleri 

doğduktan sonra geliştirdikleri bağ ile görüldüğünü düşündürmektedir.  

Yine annelerin bebekleri için yaptıkları alışverişlerde doğal, bambu, organik, saf gibi terimleri 

mutlaka aradıkları; özellikle sosyal medya üzerinden kimyasal içerik analizi yapan hesapları 

takip ederek içinde zararlı olarak gösterilen ürünleri tercih etmedikleri, bu markaları ise 

ankette hiç belirtmedikleri görülmektedir.  
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Bir diğer önemli sonuç olarak, bakım ürünlerinin yanı sıra gıda ürünlerinde de anneler 

birbirlerinin tavsiyelerini dikkate alarak benzer internet sitelerinden organik ürünler aldıkları 

görülmektedir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Hem anket hem de görüşme sonuçlarına bakıldığında, anneler bebeklerini kendi kişiliklerinin 

bir yansıması olarak görmekte ancak alışverişlerinde gösterişçi olduklarını kabul 

etmemektedir. Mülakat soruları ile daha derine inildiğinde ise daha dürüst cevaplara ulaşılmış, 

aslında toplumsal benimsenme ve kabul görme, en iyisini yapma isteği ile bazı durumlarda 

gösterişçi tüketime yönlenebildikleri görülmüştür.  

Yine genel sonuçlara bakıldığında annelerin bir bakım ürününü tercih etmesi, onun ürünün ne 

kadar doğal, organik ve kimyasaldan uzak olduğuna bağlıdır. Bu bilgileri de sosyal medya 

üzerindeki fenomen annelerden veya içerik analizi yapan hesaplardan öğrenmektedirler. En 

çok tercih edilen markalara bakıldığında, ve sosyal medya üzerinden bu markaların etiketleri 

takip edildiğinde görülmektedir ki, belirli hesaplar tarafından ürünlerin tanıtımları 

yapılmaktadır. Bu hesapların da çok sayıda anne takipçisi bulunmaktadır. Bu nedenle 

markaların yapacağı en iyi strateji tanınmış kişiler tarafından yapılan etkileyici pazarlama 

metodunu kullanarak markalarının tanıtımı için yine anneleri kullanmak olacaktır. 

Bu çalışma bebek bakım ürünleri ile yapılmıştır. Çalışma süresince görülmüştür ki bebek 

bakım ürünleri elzem ürünler olduğundan gösterişçi tüketime yönlenme kısıtlı kalmıştır. 

Bunun yerine bebek arabası, puset, giyim vb. yüksek fiyatlı ve çok çeşitli markaların yer 

aldığı diğer ürünlerle yapılması halinde çok farklı sonuçlara ulaşılacağı düşünülmektedir. Bu 

da çalışmanın ilerisi için yeni bir yol açmıştır.   
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YAŞAM TARZI YÖNÜNDEN 'KENDİN YAP'ÇILAR (DO-IT-

YOURSELF): EYLEM, TÜKETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
1
 

‘DO-IT-YOURSELF’ERS IN TERMS OF LIFE STYLE: PRACTICE, CONSUMPTION 

AND SUSTAINABILITY 

Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN
2
  

Ebru GÜZELOĞLU
3
 

Özet 

Bu çalışma kendin yap (DIY - Do it yourself) davranışının yaşam tarzıyla bağlantılı olarak 

üretim, tüketim biçimi ve eylem boyutunda sürdürülebilir potansiyelini tartışma amacıyla 

yapılmış fenomenolojik bir çalışmadır. Çalışmada kendin yap eyleminde katılımı yüksek olan 

bireylerin DIY eylemlerine bakış açıları materyal, yeterlik ve anlam boyutlarında ele 

irdelenmiştir. Çalışma sonucunda, literatürde belirtilen DIYer segmentlerine alternatif olarak 

pazar ortamına yakınsamak ve pazar ortamından uzaklaşmak uçları arasında alternatif farklı 

segmentler geliştirilmiştir: Dönüşücü DIYerlar ve Girişimci DIYerlar. Bu segmentler, ‘hobici’ 

olarak tanımlanabilecek kişilerin DIY’e yükledikleri anlam, yeterlik ve kullandıkları materyal 

düzeyinde farklılaştığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla DIY’in sürdürülebilirlik merkezli, 

tüketim karşıtı yaklaşımı üzerinden bir tanımlama yapmak da modernist tanımlamalara 

alternatif DIY’ın postmodern yapısını ortaya koymaktadır. Özellikle kendini gerçekleştirme, 

sosyal görünürlük gibi farklı anlam yüklemeleri çalışmada ortaya koyulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kendin Yap, Do-it-yourself, DIY, Yeterlik, Malzeme, Anlam, 

Yaşam Tarzı 

Abstract 

This study is a phenomenological study designed to discuss the sustainable potential of do it 

yourself behavior (DIY) in terms of production, consumption, and action in relation to the 

lifestyle. In this study, individuals with high level of involvement in Do It Youself were 

analyzed in terms of material, competence and meaning. As a result of the study, alternative 

segments were developed as an alternative to the DIYer segments mentioned in the literature 

between convergence to the market and keeping position away from the market: 
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Transformative DIYers and Entrepreneurial DIYers. These segments have shown that people 

who can be defined as 'hobbiers' differ in the meaning they attach to DIY, their competence 

and the level of material they use. Therefore, a definition of DIY through its sustainability-

centered, anti-consumption approach also reveals the postmodern structure of DIY as an 

alternative to modernist definition. In particular, different meanings such as self-realization 

and social visibility have been discusses in the study. 

Keywords: Do It Yourself, DIY, Competence, Material, Meaning, Life Style 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Yaşam tarzı ve tüketim biçimleri, bireysel davranış ve toplumsal değişimin 

anlamlandırılmasında en önemli değişkenler arasındadır. Tüketim pratiklerine yönelik 

analizler, yaşam tarzını ortaya koyan tüketici profillerinin ötesinde bireysel davranışın 

ardındaki motivasyon ve dinamiklerin keşfedilmesi açısından değer taşımaktadır. Tüketim 

tercihlerinde bir dönüşüm olduğunda yeni gelişen veya yükselen motivasyonların neler 

olduğu önem kazanır. Üretimi, tüketimi ve daha fazlasını kapsayan “Do it yourself (kendin 

yap)” (DIY) tarzı davranış pratikleri de küresel çaptaki yayılımıyla dikkat çekicidir. Onarım 

ve yenileme çabalarının yanı sıra daha önce akla gelmemiş ürün, araç ve materyalleri birlikte 

kullanarak veya dönüştürerek yeni bir ürün veya sistem yaratmak ya da bir ihtiyacı karşılamak 

DIY projeleri sayesinde mümkün olmaktadır.  

Bu çalışmada amaçlanan, DIY faaliyetlerinde bulunan bireylerin, bu faaliyetleri, yaşam 

tarzları ve kimlik ifadeleri yönünden, içinde yaşadıkları topluma yönelik geliştirdikleri algılar 

temelinde nasıl tanımladıklarını ortaya koymaktır.  

Kavramsal Çerçeve 

Melchionne, Do-it-yourself’i modern tüketiciyi koruma ile geleneksel el becerisinin melez 

birleşimi olarak ele almış ve DIY tüketici davranışının kitle tüketim teorisine ticari mal ve 

eylem açısından değişim getirdiğini ifade etmiştir (1999: s.248). Bu üretim, materyal 

seçiminden işleme sürecine kadar içinde tüm üretim deneyimini kimlik anlatısına dönüştüren 

ve yaşam tarzını yeniden inşa eden bir sembol haline gelmiştir. Kültürel çalışmalar açısından 

DIY yoluyla tüketilecek olanın üretimi, şimdiye kadar tüketim pratikleri ile çerçevelenen 

yaşam tarzı, kimlik ve imajın bundan böyle üretim pratikleri ile de çerçevelenmesini 

sağlamaktadır. 
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Aktivizm ve yeni toplumsal hareket teorileri perspektifinden DIY, alt/karşı kültürel 

dinamikler ve tüketim karşıtı eğilimler ile öne çıkmaktadır (Triggs, 2006; Brown, 2012; 

Douglas, 2011). Bu açıdan bu eğilimler, endüstriye karşı duran ve tüketim kültüründeki 

anlamları, metaları ve sistemleri yıkıcı provakatif eylemlerdir. Eylemin öznesi olan bireyler 

bu bakışla aktivist veya anarşist olarak, hem eylem tarzını hem de tüketim sürecinde yaşam 

tarzını ve dünya görüşünü yeniden üretmektedir. Girdisi, işleme süreci ve çıktısıyla bu süreç 

bir aktivist eylemsellik taşımakta; ekonomik, toplumsal ve politik açıdan modernist baskılara 

direnci veya başkaldırıyı, bireysel çatışmaları barındıran dünya görüşünün anlatısını temsil 

etmektedir. McKay (1998), DIY’in uzun dönemli politik hedefleri gerçekleştirme amaçlı bir 

etkinin ötesinde bir eylem biçimi olduğunu ifade etmektedir. Bu, sadece bir duruma karşı 

olma eylemi değil aynı zamanda kendi inancına göre davranma şeklidir (s.6). Bu açıdan DIY 

kültürü, bireysel ve ilan edilmiş bir kültürel hareket olarak ana akım kültürün sembolik 

kodlarına karşı durmaktadır (Purdue vd., 1997). 1990’larla birlikte özellikle endüstrileşmiş 

toplumlarda başat sosyal tartışmaların temelinde, siyasi değişimden çok, yaşam biçimlerinin 

temsiline odaklanan postmateryalist bir anlayışa sahip doğrudan eylem hareketi olarak 

tanımlanmaya başlamıştır (Xu, 2014: s.1376). 

Yaratıcıların DIY eylemleri, geleneksel el becerisi ve DIY üretimlerinin ötesinde bir eyleme 

işaret ederek, dijital üretim araçları kullanılarak yapılan el yapımı materyaller inşa etmek 

olarak ele alınmaktadır ve devrimsel DIY eylemleri olarak görülmektedir (Hyysalo ve 

diğerleri, 2014: s.212; Kohtala ve Hyysalo, 2015).  

DIY aktivitelerinin ağırlıklı olarak ekonomik temele dayandığı Ekonomik DIY tüketici grubu, 

düşük maliyetli yaşam tarzı ve tutumluluk ilkeleri ile öne çıkmaktadır. Tutumluluk, minimum 

maliyet veya çevresel suçluluk duygusu gibi sebeplerle tüketmeme tercihini seçen bu 

tüketicilerin, gündelik ihtiyaçların karşılanmasında bir gereklilik olarak yaptıkları DIY 

aktivitelerinin ardında ekonomik motivasyonların önemli etkisi bulunmaktadır.  

Hobiciler ise yaşam tarzını sunma veya ideolojiyi yansıtma gibi motivasyonlarla DIY 

pratiklerine katıldığını söylemek çok mümkün değildir. Yeni bir aktivite olarak DIY 

aktivitelerini deneme ve kişisel tatmin, kendi eliyle bir şeyler üretmenin yaratacağı haz veya 

geleneksel el işi bilgisinin farklı objeler üzerinde kullanılarak yaratıcılığın sınanması önemli 

motivasyonlar arasındadır. Atkinson’un (2006), kitler, desenler, şablonlar, yarı işlenmiş 

materyaller veya birleştirmeye hazır parçalar yoluyla yapılan ve reaktive DIY kategorisinde 

ele aldığı eylemler, bu grubun aktivitelerini tanımlamak için uygun görünmektedir.  
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Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmada, postmodern pazar ortamının desteklediği ve alternatif yaklaşım olarak dikkat 

çeken ‘do it yourself’(kendin yap) (DIY) hareketinin bireysel boyutta kişilerin yaşam tarzıyla 

ve kimliğiyle nasıl ifade bulduğunu ortaya koyarak, yerel değişkenlerin bu süreçte nasıl etkili 

olduğunu ortaya koymaktır. Bu doğrultuda çalışmada derinlemesine bir bakış açısı kazanmak 

için nitel araştırma yönteminin uygulanması düşünülmüştür. Bu sebeple çalışma 

fenomenolojik bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini sosyal medyayı kullanan aktif DIY 

faaliyetleri gerçekleştiren ve/veya bu DIY faaliyetlerini profesyonel yaşamda çalışma alanına 

dönüştüren bireyler oluşturmaktadır. Bunun için amaçlı örneklem yöntemiyle Facebook 

platformundaki çeşitli DIY (do-it-yourself) gruplarından derinlemesine görüşme tekniği ile 5 

katılımcıdan veri toplanmıştır. Katılımcıların 4’ü kadın, 1 erkektir. 1 katılımcı ilokul, 1 

katılımcı lise ve 3 katılımcı da üniversite mezunudur. Katılımcıların 3’ü DIY faaliyetlerini 

profesyonel hayata taşımış, 2 katılımcı ise farklı mesleklere sahiptir. Böylece örneklemde 

çeşitliliğin sağlanması hedeflenmiştir. Çalışmada ayrıca bir atölye ziyareti yapılmış ve 

pratiklerin fotoğrafları çekilmiş ve katılımcı ile fotoğraflar üzerine mülakat tekniği ile veri 

toplanmıştır. Mülakattan önce ve sonra katılımcıların paylaşımlarının içeriği irdelenmiş, 

söylem ile paylaşımlar farklı zaman diliminde incelenmiştir. Bu analizler, fenomenolojik 

analiz sürecine gömülü olarak dahil edilmiştir.  

Derinlemesine görüşmelere katılım gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Çalışmada ayrıca bir 

DIY atölyesi olarak ziyaret edilmiş ve yapılan faaliyetlerin fotoğrafları çekilerek görsel 

materyaller elde edilmiş ve veri çeşitlemesi (triangulation) sağlanarak veri güvenilirliğini 

arttırmak hedeflenmiştir. Veriler daha sonra MAXQDA Analytics Pro 2018 programı ile 

analiz edilmiştir.  

Kodların belirlenmesi gömülü kodlama tekniği kullanılmıştır. Bu tekniğin kullanılmasının 

amacı, gerekli kodların verinin içinden çıkmasının sağlanarak daha güvenilir kodlara 

ulaşmaktır. Böylece önceden belirlenmiş (açık kodlama) kodlarla veri sınırlandırılmayarak 

daha özgün katkı yapmak hedeflenmiştir. Kodlamanın tamamlanmasının ardından, literatür 

doğrultusunda tematik analiz yapılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma 

Anlam, DIY faaliyetleri kapsamında en derin tartışılan konu olmaktadır. DIY faaliyetlerinin 

felsefesine karşı gelecek şekilde pazar ortamına yakınsaması, yine felsefesi doğrultusunda 

ana akım pazar ortamından ayrılması en temelde gündeme gelen unsurlardır.  
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DIYerların çoğunluğu işe ilgi duydukları veya ideolojilerine uygun olduğu için başlamaktadır. 

Dolayısıyla eylem merkezi bir yapıdadır. Ancak zaman içinde üretilen veya dönüştürülen 

nesneler arttıkça, kümülatif bir birikim oluşmaktadır. Bu durum da bireyleri ellerindekileri 

dağıtmaya itmektedir. Bu sebeple çoğunluğu yaptıklarını hediye etmekte veya ihtiyacı olan 

insanlarla paylaşmaktadır. Ancak ilerleyen zamanda hem pratiklerinin maliyetlerinin artması 

hem de ‘artık gerektiği değeri görememesi’, bireyleri satışa yönlendirmektedir. Tüketim 

toplumunun maddi değer algısı, verilen ürünlere da atfedilmekte ve hediye edilen ürünlere 

verilmesi gereken değer maddiyatla ölçülür duruma gelmektedir.  

DIYerlar işin üretim kısmında daha fazla kalmaktadır. Onları pazar ortamından esas ayıran da 

budur. Ancak aynı Üstündağlı, Baybars ve Güzeloğlu (2015)’nun CittaSlow çalışmalarında da 

ortaya koydukları gibi, bu pratikler pazar ortamında cazip hale gelmekte, firmaların kendi 

tutundurma faaliyetleri için bu pratikleri kullanmayı amaçlamaktadır. Zira bu faaliyetler yeni 

bir pazar ortamı oluşturmaktadır. Dolayısıyla da satışı teşvik etmektedir.  

Pazar ortamından kaçtıkça, pazar ortamı için cazibe merkezine dönüşmektedir. Diğer yandan 

ise sürdürülebilirliği sağlamak için DIY, pazar ortamını kullanmak zorunda kalmaktadır. 

Pazar ortamına karşı gelmenin yolu, pazar ortamının bir parçası olmaktan geçmektedir.  

Ancak yine de bu noktada pazar ortamından DIY’ı ayırmanın öneli bir özelliği, DIYerların 

satışa karşı korudukları mesafedir. Kısaca, pazar ortamı araçsallaşmaktadır. Ekonomik olarak 

sürdürülebilirliğe ihtiyaç olduğu için sisteme girmek gerekliliği gündeme gelerek, DIY 

faaliyetlerini girişime dönüştüren DIYerlar, sistemde ara değişken görevi üstlenmektedir. 

Hem pazarın bir parçası hem de pazarın dışındadırlar.  

Pazar ortamına daha yakınsayan katılımcılar için ‘girişimci’ demek daha doğru olacakken, 

pazar ortamına mesafeyi koruyan bireyler için DIY felsefesi hala ağırlığını korumaktadır. Bu 

sebeple DIY’in yüklendiği anlamı iki uç kategoride ifade etmek yerinde olacaktır: Girişimci 

DIYerlar ve Dönüşümcü DIYerlar. Girişimci DIYerlar daha etkinlik odaklı pazara yönelik 

pratikler sunarken, artık maddi kazanç esas olmakta ancak içeriğinde DIY felsefesi 

korunmaktadır.  Dönüşümcü DIYerlar ise pazar ortamına mesafeyi korumakta ve bundan para 

kazanmayı reddederek tüketim karşıtı tavırlarını sürdürmektedirler.  

Sonuç, Öneri ve Kısıtlar 

Kendin Yap (Do it yourself) hareketinin ekonomik temelden hedonik temele doğru (Fox, 

2014) gösterdiği değişim, DIY eylemine yüklenen anlamı da şekillendirmektedir. Aktivizm ve 

yeni toplumsal hareket (Triggs, 2006; Brown, 2012; Douglas, 2011) ile tüketim karşıtı 
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eylemlerin görünür olduğu pazar ortamında DIY pratikleri, ideolojinin gerçekleştirildiği, 

sunulduğu ve yansıtıldığı pratikler olmaktadır. Bu durum özellikle modern kurallarla 

yönetilen pazar ortamında postmodern çatışmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Bireylerin postmodern kimlikleri hayat bulurken DIY eylemin ötesinde sembolik anlamlar da 

üstlenmektedir (Melchionne, 1999; Campbell, 2005; Watson ve Shove, 2008). 

Literatürde genel olarak DIY’ı ele alış biçimleriyle gruplandırılan ve ekonomik temelli, 

yaratıcı (maker) veya hobici olarak tanımlanan DIYerlar (Atkinson, 2006; Hyysalo ve 

diğerleri, 2014; Kohtala ve Hyysalo, 2015), bu çalışmada pazar ortamına yakınlık ve uzaklık 

temel alındığında dönüşümcü ve girişimci DIYerlar olarak isimlendirilmiş iki uç arasında bir 

yerde konumlandıklarını ortaya koymaktadır. Böylece bireyler eylemin içeriği ve kapsamı 

olarak hobici, tutumlu veya yaratıcı olmanın yanında pazar ortamına karşı tutumları ile de 

dönüşümcüye veya girişimci DIYer olma eğilimindedir. Carù ve Cova (2006)’nın ifade ettiği 

mevcut sistemi altüst edici, taktiksel, geçici ve bireysel eylemler niteliği ise bu çalışmada 

sadece taktiksel boyutuyla kendini göstermektedir.  

Tüketim karşıtı sürdürülebilirliğin sağlanması için eylemsel süreklilik gereklidir ancak 

eylemin içeriğine bağlı olarak – özellikle yaratıcı (maker) eylemlerde – maddi gerekliliklerin 

ön plana çıkması, pazar ortamının fırsatlarından yararlanmayı gündeme getirmekte, özellikle 

maddi durumu görece kötü bireylerde ‘gelir kapısına’ dönüşmektedir. Sonuçta amaçlanan 

DIY eylemlerinin ve felsefesinin yayılmasıdır. Bu bireylerde çelişki yaratsa da 

‘düşünmemeye çalışmak’ (Katılımcı 4) bazen süreçle baş etme imkanı sunmakta ve eylemin 

sürdürülebilirliği için gerekli olmaktadır. Öte yandan, beyaz yakalı çalışan olmak gibi modern 

pazar ortamının yaygın kabul görmüş meslek alanlarını – hatta bu alanda çalışırken – reddedip 

alternatif meslek geliştirmek bile başlı başına tüketim toplumuna başkaldıran bir eylem olarak 

değerlendirilebilir. Risk almak pahasına, kendi ilgi alanına ‘değer yaratma’ alanına 

dönüştürmek bu bakış açısıyla tam bir DIY eylemidir.  
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DİNDARLIK EKSENİNDEN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 

YORUMU 

Sonyel OFLAZOĞLU
1
  

Ece DEVRİMAĞ
2
 

Özet 

Kişilerin benliklerinin önemli bir aracı olarak kabul edilen avatarlar, sanal dünyada olduğu 

kadar gerçek dünyada da kişinin deneyimlerinin aracı rolünü üstlenmekte ve sahiplerini temsil 

etmektedir. Kişiler söz konusu avatarları aracılığıyla benliklerini genişletebilmektedir. 

Çalışmada kişilerin benliklerinin kişisel özelliklerinden etkilenebileceği varsayımıyla, 

kişilerin farklı olma ihtiyacı ile materyalizm eğilimlerinin genişletilmiş benlik üzerindeki 

etkisi ele alınmaktadır. Söz konusu ilişkide düşünme ihtiyacı değişkeninin düzenleyici rol 

oynadığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, düşük ve yüksek düşünme ihtiyacı seviyeleri için 

model test edilmiştir. Çalışmanın örneklemi kartopu örneklem yöntemi ile belirlenen 253 

kişiden oluşmaktadır. Örneklem, “Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyun”larını 

(MMORPG) oynayan ve bu oyunlarda avatar oluşturmuş kişilerden oluşmaktadır. Hipotezler 

PASW 18 programı tarafından çoklu regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre, farklı olma ihtiyacı ve materyalizm değişkenlerinin sahip olunan avatar 

kapsamında genişletilmiş benlik bağımlı değişkenine etkisinin düşünme ihtiyacının 

düzenleyici etkisi kapsamında ele alınması istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre 

düşünme ihtiyacının düşük seviyeleri için materyalizm değişkeni ile genişletilmiş benlik 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunurken, yüksek düşünme ihtiyacı seviyelerinde 

farklı olma ihtiyacı ve genişletilmiş benlik arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Ayrıca modelin açıklama gücü düşünme ihtiyacının yüksek seviyelerinde düşük 

seviyelerine göre önemli ölçüde yükselmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dindarlık, Sosyal Sorumluluk, Etik Tüketici ve Etik Ticaret. 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

İnsanların dini inançlarının; alışkanlıkları, tutumları ve davranışları üzerinde fark edilebilir bir 

etkiye sahip olduğu ve bu etkinin tüketici karar davranışını dolayısıyla da yaşam biçimini 

büyük ölçüde yönlendirdiği kabul edilen bir gerçektliktir (McDaniel ve Burnett, 1990). 

Tüketicinin bilişsel yapısındaki önemli bir değer olarak dindarlık, bireyin davranışını 

etkilemekte, problem çözme ve karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır 

(Delener, 1994). Özellikle de dindarlığı işe dair davranışların, koşulların, alternatiflerin ve 

sonuçların algılarını etkileyen anahtar bir değişkeni olarak değerlendiren Hunt ve Vitel (1993)  

dindarlığın etik karar verme sürecini etkilediğini ileri süren bir model önerisi geliştirmişlerdir. 

Carroll (1979) önerdiği kurumsal sosyal sorumluluk modelinde iş etiğini en önemli 

sorumluluklardan biri olarak kabul etmiştir.  

Bu bağlamda çalışma kurumsal sosyal sorumluluğu dindarlık ekseninden açıklamayı 

amaçlamaktadır. Akademik yazında KSS’u inceleyen birçok çalışma mevcut olmasına 

rağmen, bireylerin dindarlık düzeyi ile etik sorumluluk anlayışı arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyan araştırmanın azlığı sebebiyle, çalışmanın literatüre katkı sağlaması ve farklı bir zemin 

yaratması beklenilmektedir.  

Literatür Analizi  

Dindar ve dindar olmayan kişilerde anlamlı değer farklılıkları vardır (Rokeach, 1969). 

McDaniel ve Burnett (1990) dindarlık veya dini yönelimi; dine bağlılık ve dini üyelik 

şeklinde iki perspektiften incelemiştir. Dine bağlılık hem bilişsel (örneğin, kişinin dini 

inançlara sahip olduğu derece) hem de davranışsal olarak (kiliseye veya camiye katılım 

sıklığı) ölçülmektedir. Dini üyelik ise; genellikle kişinin bir mezhebe veya dini kimliğine göre 

ölçülmektedir. Dindarlık, insani değerlerin alt kategorisidir ve özellikle bir insanın yüce bir 

varlık ile olan ilişkisi ve bir bireyin toplumdaki bu ilişkiyi nasıl ifade ettiği ile ilgilidir. 

Bireysel davranışlarda kilit bir güç olmasının yanı sıra tarihte en önemli sosyal güçlerden biri 

olarak kabul edilir. 

Bazı araştırmalar, dindarlık düzeyinin bireyin etik davranışı üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğunu ve dindarlığın etik inançların dolaylı bir belirleyicisi olduğu ileri sürmüşlerdir 

(Giorgi ve Marsh, 1990; Kennedy ve Lawton, 1996; Vitell ve Paolillo, 2003; Magill, 1992; 
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Clark ve Dawson, 1996). Ferrell ve Gresham (1985) da etik karar vermenin temelinde, bireyin 

etik normları veya “ahlaki felsefe” olduğunu ileri sürmüşlerdir.  

Bireylerin dindarlığının birçok tutum ve davranış üzerinde önemli etkileri bilinmektedir 

(Weaver ve Agle, 2002). Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi dinlerin hepsi inananlarına 

davranış kurallarını ortaya koymaktadır. Bu, KSS açıklama alanlarında da geçerli 

olabilmektedir (Patten 2009). Nitekim KSS uygulamaları çoğu dini öğreti sorumluluklarıyla 

örtüşmektedir (Du vd. 2016). Uluslararası iş etiği ile ilgili Dinler arası Bildirgesi, adalet, 

doğruluk ve güvenilirlik gibi dini değerler ile şirketlerin paydaş görüşünün geniş bir 

kavramsallaştırılması arasında bir bağlantı kurmaktadır (Brammer, Williams ve Zinkin, 

2006). Ayrıca dini inançlar hem etik yargıyı hem de etik yargıya uygun davranma niyetini 

etkilemektedir (Weaver ve Agle, 2002). Bir şirketin etik olduğu algısı, tüm ortakların dürüst 

bir ilişkiye sahip olacağına ve diğer ortağın söylem ve eylemlerinin herhangi bir sözleşmeden 

doğan ya da yasal kısıtlamaların ötesinde güvenilir olacağı inancına dayanan güvene dayalı 

ilişkileri doğuracaktır (Swaen ve Chumpitaz, 2008). Du vd. (2016), KSS’de ve dini 

atmosferin rolünü anlamak için yaptıkları çalışmada, dini atmosferin KSS ile önemli bir 

şekilde ilişkili olduğunu ve dini atmosferin KSS'yi güçlendirmede önemli bir rol oynadığı 

sonucunu elde etmişlerdir.  

Kişiler kendilerini sosyal bir kategoriye ait olmaları yönünden tanımladıklarında, bir sosyal 

kimlik oluşturmaktadırlar. Başka bir ifadeyle, sosyal kimlik “bireyin toplumsal bir gruba 

üyeliğinin duygusal ve değerli bir öneme sahip olduğu bilgisi” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Greenfield ve Marks 2007). Brammer, Williams ve Zinkin (2006) belirli bir dine mensup 

kişilerin, şirketlerin sorumlulukları hakkında daha geniş bir anlayışa sahip olma ihtimalinin 

yüksek olduğunu varsaymaktadır. Onlara göre dindar bireylerin, dindar olmayanlara göre 

daha geniş bir sorumluluk anlayışına sahip olmaları muhtemeldir. Şirketlerin ise sorumlu 

tutuldukları konularda çok fazla çeşitlilik vardır. Bunlar, yoksulluk ve sosyal sıkıntı gibi 

dinlerin geleneksel kaygıları ve çevresel veya ekonomik sorumlulukları yerine getirmek gibi 

uygulamalar yerine şirketler insan haklarının korunması ile ilişkili olma eğiliminde 

olabilmektedir (Brammer, Williams ve Zinkin, 2006). 

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmada, araştırma konusuna odaklanmayı kolaylaştırması ve görüşmelerde esneklik 

sağlaması nedeniyle, yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma 

kapsamında yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde yararlanılmak üzere, ilgili yazından 
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faydalanılarak sorular geliştirilmiş ve görüşmelerde kullanılmak üzere görüşme formu 

oluşturulmuştur. Bu bağlamda, var olan kuram ve kavramların bir ön kabul ile kullanılması 

yerine, tümevarımcı bir metodun kullanılması uygun bulunmuştur.  

Araştırmada, toplamda 24 kişi ile görüşülmüştür. Çalışmada amaçlı örneklem uygulanmıştır.  

Nitel araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlilik kavramları, kavramların kendisi de dahil olmak 

üzere oldukça tartışmalıdır. Nitel yaklaşımların arkasındaki farklı epistemolojik pozisyonlara 

göre araştırmacılar, farklı araçlar seçmelerinin yanında aynı zamanda yine ön kabullerine 

bağlı olarak kimi araştırmacılar güvenilirlik ve geçerlilik kavramlarının kendisini de 

pozitivist-nicel yönelimli araştırmalara özgü olmakla eleştirmiştir (Sabah-Kıyan, 2011). Bu 

kapsamda da başka kavramların (örneğin, dışsal geçerlilik yerine genellenebilirlik ya da 

aktarılabilirlik, güvenilirlik (reliability) yerine pozitivist yaklaşıma daha az uyan 

güvenilebilirlik (dependability) gibi) kullanılmasını önermiştir (Lewis, 2009; Yin, 2003). Bu 

çalışmada, araştırma yazınında yaygın olarak kullanıldığından, güvenilirlik ve geçerlilik 

kavramları tercih edilecek olup, kavramların ölçümleri noktasında nitel araştırmacıların 

geliştirdikleri kıstaslar kullanılmıştır. Görüşme, örnek olay çalışmalarının en önemli veri 

kaynağı (Yin, 2003) olarak ifade edildiği için tercih edilmiş olup, görüşmeler ortalama 30-35 

dakika sürmüştür. Görüşme ile toplanan veri, gözlem, söyleşi, kendiliğinden gelişen kısa 

görüşmeler ve görüşme-alan notu ile desteklenmiştir. Görüşmeciler hakkında genel bilgiler ve 

görüşmeler kapsamında elde edilen veri çözümlenirken kategoriler oluşturulmuş ve her bir 

kategorinin ilişkili olduğu alt kategori ve boyutları belirlenmiştir. Görüşmecilerin isimleri 

çalışma kapsamında gizli tutulmuş, görüşmeciler, görüşme sırasına göre 1-24 arasındaki 

rakamlarla adlandırılmıştır. Verinin çözümlenmesinde Miles ve Huberman Modeli 

kullanılmıştır. Buna göre, tablolar ve grafikler yoluyla görüşmeciler arasındaki benzerlikler ve 

farklılıklar değerlendirilmiştir (Miles ve Huberman, (1984). 

Bulgular ve Tartışma 

Toplamda 16 erkek, 8 kadınla görüşme sağlanmıştır. Görüşmecilerin yaş aralıkları ortalama 

25-50 arasındadır. Görüşmecilerin eğitim düzeyi genellikle üniversite mezunudur. 

Görüşmecilerin dini bağlılık düzeyleri, etik tüketici davranış yönelimleri ve etik ticarete 

yönelik tutumları değerlendirilmiştir. Görüşmecilerin dine bağlılıkları bilişsel ve davranışsal 

boyutta ele alınmıştır. Görüşmecilerin dine bağlılıkları çerçevesinde; tüketicilerin seçme 

hakkını etik olarak üretilen, topluma ve çevreye zararı olmayan ürün ve hizmetlerden yana 

kullanmasını ifade eden “etik tüketici” davranışları yorumlanmıştır. Görüşmeler sonunda elde 

edilen bulgulara göre; dini bağlılık düzeyi yüksek olanların etik davranış ve etik tüketici 
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temsiliyetlerinin dikkat çekici olduğu ve bunun altında yatan sebebin ise görüşmecilerin 

ifadelerine göre dinin öğretileri ve gerekliliklerinden kaynaklandığı şeklindedir.  Dini bağlılığı 

yüksek olmayan görüşmecilerin de etik davranış ve etik tüketici temsiliyetlerinin olduğu 

ancak bu temsiliyetin kaynağında tüketici bilinci, dünya görüşü, yaşam tarzı vb. dinamiklerin 

olduğu ortaya koyulmuştur.  

Etik tüketici talebini karşılamayı amaçlayan, etik ürünlerin üretimi ve ticaretini ifade eden 

“etik ticaret” kavramına ilişkin görüşmecilerin tutumları değerlendirildiğinde ise; Küresel 

üretim güçlerince insan haklarını (çocuk, kadın haklarını), işçi sağlığı ve iş güvenliğini 

öngörerek emek sömürüsü yapmayan, “kurumsal sosyal sorumluluk” sahibi ve hammadde 

kaynaklarını, küçük çiftçi ve imalatçıların ürünlerini “Adil Ticaret” ilkeleri doğrultusunda 

değerlendiren, tüketici haklarına, çevre ve ekolojik değerlere saygılı işletmeleri tercih ettikleri 

gözlemlenen sonuçlar arasındadır. 

Literatürde genellikle kurumsal sosyal sorumluluk boyutlarının incelendiği göz önünde 

tutulduğunda, kurumsal sosyal sorumluluğun dindarlık ekseninde değerlendirilerek etik 

tüketici ve etik ticaret kavramları ile birlikte değerlendirilmesi literatüre katkı sağlamıştır. 

Tüketici bilincinin ve sosyal sorumluluk bilincinin geldiği son nokta değerlendirildiğinde 

ekonominin yükselen değerlerinden olan etik tüketicilik (Ethical Consumerism) ve etik ticaret 

anlayışlarının kurumsal sosyal sorumluluk ve dindarlık çerçevesinde değerlendirilmesi farklı 

bir tartışma zemini oluşturmaktadır.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Tüketici açsından Etik Ticaret; iyi çalışma koşullarında, gelişmiş ülkelerle adil, eşit koşullarda 

ticaret olanaklarını yaratmış, çevreye saygılı ve etik açıdan gönül rahatlığı ile satın 

alınabilecek ürünün güvencesini ifade etmektedir.   Tüm bireylerin ve yönetimlerin, içinde 

yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri, 

yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel 

ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğu” yani “Sosyal Sorumluluk” bilincinin 

gelişmesini de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede gelecekte yürütülecek çalışmaların etik 

tüketici ve etik ticaret bağlamında sosyal sorumluluğu nicel yöntemlerle değerlendirmesi 

önerilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluğun tüketiciler açısından etik boyutunun farklı 

kavramlarla ve dinamiklerle ilişkisinin açıklanmaya çalışılmasının literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
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TÜKETİCİ RUH HALİ - HEDONİK TÜKETİM VE ÜRÜNE ÖDENMEK 

İSTENEN BEDEL (FİYAT) ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE KİŞİLİK 

BOYUTU OLARAK HİSLERE/DENEYİME AÇIKLIĞIN ROLÜ 

THE ROLE OF OPENNESS TO FEELINGS IN THE RELATIONSHIP OF CONSUMERS’ 

MOOD - HEDONIC CONSUME AND WILLINGNESS TO PAY 
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Özet 

Çalışmanın amacı, tüketici ruh halinin tüketilen üründen alınan haz ve ürüne ödenmek istenen 

bedel arasındaki ilişkileri açıklamak ve bu süreçte kişinin kişilik boyutlarından birini temsil 

eden, hislere/deneyime açıklığın“ nasıl etki ettiğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda veriler 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 400 kişilik örneklem üzerinden yüz yüze anketle 

toplanmıştır. İyi hissettiren ürün olarak çikolatanın tercih edildiği bu araştırmanın bulgularına 

göre; ürüne ödenmek istenen bedel kişinin ruh haline göre farklılaşmamaktadır. Kişinin 

olumsuz ruh halinde üründen aldığı haz, olumlu ruh haline göre aldığı hazdan yüksek değildir. 

Fakat olumsuz ruh halinde ürüne yönelik ödenmek istenen bedel, olumlu ruh haline göre daha 

yüksektir. Ruh halinin üründen alınan haz ve ürüne yönelik ödenmek istenen bedel üzerindeki 

etkisi hislere/deneyime açıklığa göre değişmemektedir. Ancak hislere/deneyime açıklık 

kişinin olumlu ruh halinin ürüne yönelik ödenmek istenen bedel üzerindeki etkisinde değişime 

neden olmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Ruh hali, Hazsal Güdüler, Ödemek İstenen Bedel (Fiyat), 

Hislere/Deneyime Açıklık. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the relation between consumers’ mood and 

willingness to pay and to show how openness to feelings, which is one of the personality 

dimension affect this process. In this context, the data were collected by a face-to-face 

questionnaire from a sample of 400 participants using the convenience sampling method. 

According to findings of this study, in which chocolate is preferred as a mood-lifting product; 

willingness to pay for the product does not differ according to the mood of the person. The 

pleasure of the consumption in the negative mood is not higher than pleasure of the 

consumption in the positive mood. However, the willingness to pay for the product in a 

negative mood is higher than the positive mood. The effect of mood on the willingness to pay 

for the received product does not change according to the openness to feelings. However, 

openness to feelings causes a change in the effect of positive mood of the consumer on 

willingness to pay for the product. 

Keywords: Mood, Hedonic Consumption, Willingness to Pay, Openness to Feelings. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Tüketicilerin farklı durumlarda farklı satınalma davranışlarına yönelebildiği bilinmektedir. 

Satınalma davranışı üzerinde etkili olan durumlar incelendiğinde karşımıza fiziksel ortam 

(mağaza içi ışıklandırma, müzik, ses vb. ya da internet sayfasının tasarımı, kullanım kolaylığı, 

erişilebilirlik vb.), sosyal ortam (satış personeli, müşteri ilişkileri vb.), zaman (ürün yada 

hizmetin tercih edildiği dönem, gün vb.) ve amaç (ürünün bireysel kullanım ya da hediye 

olarak alınması vb.) boyutu, kolaylaştırıcı unsurlar (kredi kartıyla, taksitle ödeme imkanı, 

hızlı dağıtım vb.) ve kişinin içinde bulunduğu duygusal/ruhsal durum (keyifli, öfkeli, sağlıklı, 

mutlu vb. hissetmek) faktörleri çıkmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2002:s.334-335). 

Tüketicilerin duygusal durumlarının karar verme süreci üzerindeki etkisinin oldukça güçlü 

olduğu ve tüketicinin duygularına bağlı olarak oluşan ruh haline uygun bir karar stratejisini 

tercih ettiği araştırmalarda ortaya konmuştur (Gardner, 1985; Smith ve Shermann, 1993; 

Hoolbrook ve Gardner, 2000; Baumeister, 2002; Eroğlu vd., 2005; Muro ve Murray, 2012; 

Williams, 2014). Ruh hali harekete geçme eğilimi ve duyguların açıkça yansıtıldığı 

davranışları kapsamaktadır (Bagozzi vd., 1999). Ruh halinin yoğunluğu duygulara oranla 

daha az olmasına karşın benzer duyguların sürekli olarak deneyimlenmesi de ruh halini 

belirleyebilmektedir (Kemp, 2008’den aktaran: Görgün Deveci, 2014: s.53). 
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Mevcut çalışmalar kişilerin ruh halinin ürünü ve ürün deneyimleri değerlendirmesini 

etkilediğini gösterirken (Schwarz 2002; Hesee ve Rottenstreich, 2004); olumlu ruh hali içinde 

olan tüketicinin, satınalma karar sürecinde daha fazla zaman harcamakta olduğu ve daha fazla 

detay kullandığı, alış verişi zevk almak amacıyla gerçekleştirdiği belirlenmiştir (Şarkı, 2013).  

Duygu ve ruh halinin kişilerin davranışları üzerindeki farklı etkilerinin gözlemlenmesi (Cohen 

vd., 2008); tüketicilerin sıklıkla düşündüklerine göre değil aslında hissettiklerine göre karar 

verdiği (Roberts, 2010: s.11’den aktaran: Kelemci vd., 2018:778) bulgusuyla paralellik 

taşımaktadır. Dupont tarafından 1950’li yılların başında geliştirilen plansız (içgüdüsel) 

satınalma davranışı kavramının duygusal boyutu içinde ele alınarak ruh hali (Coley ve 

Burges, 2003:s.283) araştırmaları psikoloji ve tıp alanından sonra pazarlama bilim dalı 

kapsamında da incelenmeye başlanmıştır. Tüketicilerin alış verişleri sırasında olumlu bir 

durumla karşılaştıklarında olumlu bir ruh haliyle plansız satınalma gerçekleştirdiği 

saptanmıştır (Coley ve Burges, 2003:s.284). Pazarlama alanında yapılan diğer çalışmalarda 

ayrıca reklam iletişiminin de tüketicide farklı ruh halleri yarattığı ve satınalma davranışına 

yönlendirdiği belirlenmiştir (Bozkurt, 2012:s.43). 

Ruh halinin tüketicinin satınalma kararı yanında ayrıca ürün/hizmet değerlendirme süreci 

üzerinde de etkili olduğu yine bu alandaki çalışmalarda ele alınmıştır (Cameron vd., 2003; 

Forgas ve Ciarrochi, 2001). Ruh halinin satınalma davranışı üzerindeki etkilerinin ürüne 

(Atalay ve Meloy, 2011), yaşa (Andrade, 2005) ve kültürel özelliklere göre (Maier vd., 2012) 

farklılaştığı ortaya konmuştur.  

Bu çalışmanın amacı, tüketici ruh halinin tüketilen üründen alınan haz ve ürüne ödenmek 

istenen bedel arasındaki ilişkileri açıklamak ve bu süreçte kişinin kişilik boyutlarından birini 

temsil eden „hislere/deneyime açıklığın“ nasıl etki ettiğini ortaya koymaktır.  

Gerek ulusal gerekse uluslararası yazında hedonik tüketim ve satınalma davranışı, ruh hali ve 

plansız satınalma davranışı üzerine birçok araştırmaya ulaşılmış olmakla birlikte bu 

çalışmanın literatüre katkısı tüm sürece kişilik yapısı değişkenlerinden birinin de eklenmesi 

noktasında ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ulusal literatürde karşılaşılan ve ruh halinin bağımsız 

değişken olarak ele alındığı kısıtlı çalışmaların hemen hemen hepsinde bağımlı değişken 

satınalma kararının (plansız satınalma kararı) tercih edilmiş olduğu (Akalın ve Dilek, 2007; 

Dursun vd., 2013; Tuzcu ve Büyüker İşler, 2018) görülmüştür. Ulaşılan bir çalışmada tüketici 

duygu tipolejileriyle ruh halleri ilişkisi teorik olarak ele alınmış olup (Tümer Karadayı ve 

Koçak Alan, 2013); bir diğer araştırmada reklamda verilen bir takım duygu ve ruh halinin 

tüketici üzerindeki etkisinin incelendiği (Bozkurt, 2012) tespit edilmiştir. Sosyal medyada 
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elektronik ağızdan ağıza iletişimin motivasyonel faktörlerinin tanımlanmaya çalışıldığı bir 

çalışmada ise ruh hali bir faktör olarak ortaya konmuştur (Şahin ve Okan, 2016). Bu 

çalışmada ruh hali yine bağımsız değişken olarak alınmış ancak farklı bir bağımlı değişken 

olarak ürüne ödenmek istenen bedel diğer bir ifadeyle finansal bir değişken tanımlanmış ve 

özellikle fiyatlandırma alanındaki çalışmalara örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir. 

Kavramsal Çerçeve ve Literatür Analizi 

Ruh Hali ve Hedonik Tüketim İlişkisi 

Modern tüketim toplumlarında tüketim kavramın ihtiyaçları karşılamanın ötesine geçerek 

duygusal bir boyut kazandığı bilinmektedir. Duygular ve ruh hali sıklıkla birbirlerine 

karıştırılan ancak birbirinden farklı kavramlar olup; tüketici davranışlarının açıklanması 

yönündeki çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Duygular; farklı duygusal durumların 

deneyimlenmesiyle belirli bir uyarılma biçimi yaratan, birden fazla yönlü durumlar olarak 

tanımlanmaktadır (Karadayı ve Alan, 2013:s.94). Ruh hali ise; duygulara göre daha uzun 

süreli ve yaygın olan, karmaşık, bilinçli bir farkındalık içermeyen, sebebi çoğu zaman belirsiz 

duygu durumlarını ifade etmektedir (Gardner ve Vandersteel 1984: s.525). Bu noktada 

duyguların ve ruh halinin birbirini karşılıklı olarak etkileyebildiği; diğer bir ifadeyle anlık 

oluşan güçlü bir duygunun kişinin daha uzun bir süreç içinde genel ruh haline dönüşebildiği 

unutulmamalıdır (Erdal ve Kındap Tepe, 2017: s.57).  

Watson vd.’ne (1988) göre ruh hali, olumlu ve olumsuz olarak gruplandırılmakta olup; 

olumlu ruh hali, bir kişinin ne kadar istekli, aktif, enerjik, tam konsantrasyon ve uyanık 

hissettiğini yansıtmaktadır. Olumsuz ruh hali ise; öfke, hor görme, iğrenme, suçluluk, korku 

ve gerginlik dahil olmak üzere çeşitli rahatsız edici ruh hal durumlarını belirlemektedir 

(Watson vd., 1988). 

Ruh hali psikoloji bilim dalı çerçevesinde iki farklı kuram kapsamında incelenmektedir. 

Bunlardan ilki bireylerin acıdan kaçınma ve haz verene yönelme motivasyonlarını ifade eden 

hedonizm öğretisine dayanan “Düzenleyici Odaklar Kuramı” (Higgins, 1998; Brockner ve 

Higgins, 2001), ikincisi ise; tüketicilerin mevcut duygularıyla aynı değere sahip ürün 

bilgilerini daha kolay hatırlayabildiğini vurgulayan “Uyum Kuramı”dır (Bower, 1981; Forgas 

ve Ciarrochi, 2001). Düzenleyici Odaklar kuramı kapsamında gıda ürünü ve ruh hali 

ilişkisinin incelendiği araştırmalar; tüketicilerin gıdaları sadece besleyici etkisinden değil; 

sıklıkla duygusal destek, psikolojik rahatlık ve haz alabilmek nedeniyle tercih ettiğini 

göstermektedir (Meddock ve Hill, 2016:327). Diğer bir ifadeyle, bazı ürün ve hizmetler 
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tüketiciler tarafından ruh hallerini olumlu yönde düzenlemek için satın alınmaktadır. Plansız 

(içgüdüsel) satın almanın hedonik fayda sağlaması nedeniyle; bu fayda doğrudan tüketicilerin 

duygularına ve bununla bağlantılı olarak ruh hallerine etki eder (Dursun vd., 2013:s.237). 

Hedonik tüketim yaklaşımında ürünler nesnel varlıklardan daha çok öznel semboller olarak 

görülmektedir. Öz ve Mucuk’un (2015:s.39) belirttiği gibi hedonik tüketimde ürünün ne 

olduğu değil, neyi temsil ettiği önemli hale gelmektedir. Bu bakış açısıyla, özellikle 

çikolatanın “iyi hissettiren” ürünler sınıfında olduğu farklı disiplinler çerçevesinde de yapılan 

araştırmalarda belirtilmiştir (Rose vd. 2010; Cornah, 2006). Ayrıca başka gıda ürünlerinin de 

hedonik ürünler olarak genel ruh hali ve zihinsel sağlık için uzun süreli etki edebildiği 

(Cornah, 2006:s.6’dan aktaran: Meddock ve Hill, 2016) ve ruh halinin ürün kategorisine bağlı 

olarak düzenlenebildiği (Maier vd., 2012) görülmüştür. Hazsal satınalma güdüsü, ürünleri 

kullanma deneyiminden türetilen duygulara bağlı olarak gelişmektedir (Voss vd., 2003). 

Goldsmith vd.’nin 2012 yılındaki çalışması olumsuz bir duygunun ürünün tüketiminden 

alınan haz üzerindeki etkisinin tüketimin hedonik ya da faydacı oluşuna göre değiştiğini 

ortaya koymaktadır.  

Araştırmalar tüketicilerin iyi ruh hallerinde hedonik tüketime daha çok eğilimli olduklarını; 

kötü ruh hallerinde ise; ya önceden deneyimledikleri ve ruh hallerini olumlu yönde yükselttiği 

bilinen davranışlara (bağış yapmak, spor yapmak gibi) ya da alışveriş çılgınlığına düşmek, 

bolca çikolata yemek gibi tüketim davranışına yöneldiklerini göstermektedir (Erber ve Erber 

2001; Luomala 2002, Andrade, 2005). Babin ve Darden’de (1996) çalışmalarında olumlu ruh 

hali ve satınalma davranışı arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğunu kanıtlamış olup; 

bununla birlikte olumsuz ruh halindeki bir artışın harcamaları önemli ölçüde azaltmadığına 

dair bulgular da elde etmiştir. Bu bulguları olumsuz ruh halinin, hazsal tüketimi tetiklediği 

çalışmalar takip etmektedir. Örneğin Gould (1997) araştırmasında tüketicinin olumsuz ruh 

halindeyken, ruh halini düzenlemek amacıyla aldığı ürünlerden; nötr ya da olumlu ruh haline 

oranla daha fazla zevk aldığını saptamıştır. Bu araştırmalarda tüketicilerin, ruh hallerini 

yönetmek ve istenen durumlara ulaşmak nedeniyle ürünleri ve hizmetleri araçlar olarak 

kullandıklarını, çikolatanın da bu ürünler arasında yer aldığı saptanmıştır. Bu çalışmalardan 

hareketle araştırmanın ilk hipotez grubu şu şekilde oluşturulmuştur:   

H1: Kişinin ruh haline göre çikolata tüketiminden alınan haz istatiksel açıdan 

farklılaşır. 

H1.1: Kişinin olumsuz ruh hali durumunda çikolata tüketiminden alınan haz, olumlu 

ruh hali durumuna göre çikolata tüketiminden alınan hazdan yüksektir. 
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Ruh Hali ve Ürüne Ödenmek İstenen Bedel (Fiyat) İlişkisi 

Ruh hali; kişilerin hoşlanma ve bilişsel durumlarını içermekte olup; hoşlanmanın özellikle 

önemli bir setini oluşturduğu için pazarlama çalışmalarının bu konu kapsamındaki önemli bir 

parçasını oluşturmakta ve tüketici davranışları çeşitli açılardan etkilenmektedir (Gardner, 

1985: s.599’den aktaran Villi ve Kocabaşı, 2013:s.151).  

Ruh halinin ürüne/hizmete ödenmek istenen bedel (fiyat) üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

işletme yöneticileri açısından aslında oldukça değer taşımaktadır. Özellikle perakendecilerin 

satınalma noktasında mağaza tasarımlarıyla tüketicilerin ruh halini iyileştirici düzenlemelere 

odaklanması; plansız satınalmaların arttırılması ve daha fazla harcama gerçekleştirilmesini 

desteklemek amacıyla ilgilidir.   

Sarıtaş ve Hacıloğlu’nun 2015 yılında gerçekleştirdiği kalitatif çalışmada katılımcılar; özel 

alışveriş sitelerinden alışveriş yaparken olumsuz ruh hallerinde olumlu ruh hallerine oranla 

daha fazla ürün alma, daha fazla harcama yapma eğilimi içinde olduklarını belirtmişlerdir. 

Gardner ve Vandersteel‘e (1987) göre, tüketicilerin ruh halleri neyi ne kadar satın aldıklarını 

etkileyebilmektedir. Rook ve Gardner (1986) çalışmalarında, tüketicilerin ruh hallerinin 

özellikle plansız satınalma davranışı esnasında harcanan para miktarını etkilediğini ortaya 

koymuştur (Hill ve Gardner, 1987). Lerner vd. (2004) tiksinme ve üzüntü gibi ruh halini 

olumsuz etkileyen duyguların, tüketicilerin finansal işlemleri üzerinde çarpıcı etkileri 

olabileceğini kanıtlamıştır.  

Müşteri memnuniyeti ve daha yüksek fiyat ödeme arasındaki ilişkinin incelendiği 

çalışmalarda (Finkelman, 1993; Reichheld ve Sasser, 1990) memnun müşterilerin daha 

yüksek fiyatlar ödemeye istekli oldukları saptanmış olup; tüketicinin ürüne dair 

memnuniyetinin, satınalma esnasında olumlu ruh halini çağrıştıracağından henüz 

deneyimlenmemiş bir ürüne oranla daha yüksek ödeme istekliliğini beraberinde getireceği 

öngörülebilmektedir. 

Tüketiciler tüketim yoluyla olumsuz ruh hallerini iyileştirmeye çalıştıklarında, satın alacakları 

ürün/hizmet ruh halini iyileştirici özellikler sunuyorsa; o ürünü daha olumlu 

değerlendirebilmektedir. Bu nedenle; ruh halini düzenleyici değerlendirmeler, tüketici kötü 

bir ruh halindeyken ruh halini yükselten bir ürün nedeniyle ödenen bedeli arttırmaktadır 

(Maier vd., 2012).  Bunun yanı sıra Goldsmith vd. (2012) suçluluk duygusu sonucunda 

yaşanan olumsuz bir ruh halinin hazsal tüketim güdüsüne olan etkisini ölçtükleri 

çalışmalarında; olumsuz ruh haline yol açan olan suçlulukla manipüle edilmiş kişilerin, 
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tükettikleri iyi hissettiren ürün sınıfındaki çikolataya nötr manipülasyondaki kişilerden daha 

fazla ödemeye meyilli olduklarını saptamıştır. Benzer bir bulgu da Lerner vd. (2004) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada ortaya çıkmış olup; olumsuz ruh haline yol açan bir 

üzüntünün aslında yeni ürüne ait değerlendirmeleri ve ödemeye meyilli olunan fiyatı olumlu 

yönde tetiklediği yönündedir. Bu bulgulardan hareketle araştırmanın ikinci grup hipotezleri şu 

şekilde geliştirilmiştir:  

H2: Kişinin ruh haline göre çikolata ürününe ödenmek istenen bedel istatiksel açıdan 

farklılaşır. 

H2.1: Kişinin olumsuz ruh hali durumunda çikolata ürününe ödenmek istenen bedel, 

olumlu ruh haline göre ödenmek istenen bedelden yüksektir. 

Hislere/Deneyimlere Açıklık, Ruh Hali ve Tüketici Davranışı İlişkisi 

Bireyleri birbirinden farklı kılan ayrıcalıklı özelliği onun kişiliğini oluşturmaktadır. Kişilik; 

bireylerin davranışlarını belirleyen nispeten sabit özellikler bütünü olarak tanımlanmakta olup 

(Horzum vd., 2017: s.401), temelde insanları belli ruh hali ve duygulara tepki vermeyi 

sağlayan en belirleyici değişkenlerden biri olarak değerlendirilmektedir (Erdal ve Kındap 

Tepe, 2017: s.57). Bazı kişiler çok çabuk karamsar, melankolik ya da öfkeli bir ruh haline 

girerken, bazı kişiler sürekli olumlu ruh hali içinde olabilmektedir. İçedönük ve nörotik 

bireylerin uyaranlara karşı daha hassas olmalarına karşın, dışadönük ve enerjik kişilik 

özelliklerine sahip bireylerin belirli ruh hallerinde daha güçlü uyaranlara ihtiyaç duydukları 

görülmektedir. Böylelikle bazı ruh halleri ve duyguların bireylerin kişiliklerine bağlı olarak 

daha sık deneyimlenme eğilimi gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Beş Faktör Kişilik Modeli kişiliği beş boyut temelinde “dışadönüklük, yumuşak başlılık, öz-

denetim, duygusal denge ve hislere/deneyime açıklık” olarak kişiliği en kapsamlı şekilde 

tanımlayan modeldir (McCrae ve Costa, 2008; Servidio, 2014). Hislere/deneyime açıklık 

faktörünün entellektüel ilgi, estetiklik, duyarlılık, duyguları ifade edebilme, hayal gücü, 

esneklik ve geleneksel olmayan tutumlarla ilişkili olduğu belirtilmektedir (Horzum vd.,2017: 

s.400). 

Forgas ve Ciarrochi’nin (2001) hızlı tüketim ürünleri kategorisindeki satınalma davranışının 

kişilik boyutlarıyla ilişkilendirildiği çalışmasında; hislere/deneyime açık tüketicilerin 

ürünlerin sübjektif olarak değerlendirilmesi sürecinde ruh hallerinden çok etkilendikleri 

belirlenmiştir. Chuang ve Chang’ın 2007 yılında ve yine Chuang ve Lin’in 2007 yılında 

gerçekleştirdikleri araştırmada; ruh halinin tüketicinin risk alma davranışı üzerindeki etkileri 
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incelenirken hislere/deneyime açıklığın bu ilişkiyi düzenlediği ortaya çıkmıştır. Kişinin 

olumsuz ruh halinde risk alma eğiliminin (kumar oynama, stratejik kararlar, piyango 

satınalma, günlük alışveriş gibi durumlarda) olumlu ruh haline kıyasla daha yüksek olduğu bu 

çalışma kapsamında belirlenmiştir. Ayrıca yine marka sadakatinin şiddetli duygusal ifadesi 

olarak tanımlanabilen marka aşkı ile marka sadakati arasındaki ilişkide kişisinin 

hislere/deneyimlere açık olup olmaması özelliğinin düzenleyici etkisi olduğu görülmüştür 

(Kelemci vd., 2018).  

Bu açıklamalar ve araştırma bulguları çerçevesinde çalışmanın temel amacını oluşturan ruh 

hali ve üründen alınan hazla, ürüne ödenmek istenen bedel (fiyat) ilişkisinde kişinin 

hislere/deneyimlere açıklığının rolünü dikkate alan araştırma hipotezleri şu şekilde 

oluşturulmuştur: 

H3: Kişinin olumlu ruh hali durumunun üründen alınan haz üzerindeki etkisi 

hislere/deneyime açıklığına göre değişir. 

H4: Kişinin olumlu ruh hali durumunun ürüne yönelik ödenmek istenen bedel 

üzerindeki etkisi hislere/deneyime açıklığına göre değişir. 

H5: Kişinin olumsuz ruh hali durumunun üründen alınan haz üzerindeki etkisi 

hislere/deneyime açıklığına göre değişir. 

H6: Kişinin olumsuz ruh hali durumunun ürüne yönelik ödenmek istenen bedel 

üzerindeki etkisi hislere/deneyime açıklığına göre değişir. 

Araştırma Tasarımı 

Araştırmanın Türü ve Araştırma Problemleri  

Türü bakımından uygulamalı bir araştırma olup tanımlayıcı araştırma niteliği taşıyan bu 

çalışmanın amaçları doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmaktadır: 

i. Olumlu ve olumsuz ruh hali durumu kişinin üründen aldığı hazda ve ürüne yönelik 

ödeme istekliliğinde farklılık yaratır mı? 

ii. Olumsuz ruh halinde üründen alınan haz ve ödenmek istenen bedel (fiyat), olumlu ruh 

haline göre üründen alınan haz ve ödenmek istenen bedelden (fiyattan) yüksek midir? 

iii. Olumlu ruh halinin üründen alınan haz ve ödenmek istenen bedel (fiyat) üzerindeki 

etkisi kişinin hislere/deneyimi açıklığına göre değişir mi? 

iv. Olumsuz ruh halinin üründen alınan haz ve ödenmek istenen bedel (fiyat) üzerindeki 

etkisi kişinin hislere/deneyime açıklığına göre değişir mi? 
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Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Literatür taraması sonucunda araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan araştırma modeli 

ve hipotezler Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Modelde pozitif ve negatif etkilerin tamamen birbirinden bağımsızlığına imkân veren ve 

literatürde sıklıkla tercih edilen Watson vd. tarafından 1988 yılında geliştirilen yirmi ifadeli 

ölçek kullanılmıştır. Ürün tüketiminden alınan haz altı ifadeyle (Lee vd., 2002) 

hislere/deneyime açıklık sekiz ifadeyle (Matzler vd., 2016) 5’li Likert ölçeği yardımıyla 

ölçümlenmiştir. Ürüne ödenmek istenen bedel ise; bir açık uçlu soruyla (Maier vd. 2012) 

sorulmuştur.   

Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Süreci 

Araştırma evrenini Türkiye’deki üniversite öğrencileri oluşturmakta olup, zaman ve maddi 

kısıtlar sebebiyle tesadüfi olmayan örnekleme yönetimlerinden biri olan Kolayda Örnekleme 
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yöntemi kullanılarak araştırmanın örneklem çerçevesi Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi 

İşletme Bölümü öğrencileri olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında ortaya konan 

hipotezlerin ampirik olarak testi nicel olarak tasarlanmış olan araştırma ile gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma verileri adı geçen üniversitede İşletme eğitimi gören lisans ve yüksek lisans 

seviyelerindeki 400 öğrenciden elde edilmiştir. Çalışmada veriler yüz yüze anket yöntemi ile 

1 Aralık - 29 Aralık 2018 tarihleri arasında toplanmıştır.  

Bulgular ve Tartışma 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Bulgulara göre, katılımcıların %56’sı kadın, %44’ü erkektir. Genel olarak yaş ortalamasının 

22 olduğu ve katılımcıların %70’inin aylık kişisel gelir durumunun 1600 TL’den az olduğu 

görülmüştür. 

Keşfedici Faktör Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçeklerle daha iyi çalışabilmek ve bu ölçeklerin katılımcılar 

tarafından nasıl algılandığını ortaya oyabilmek adına Varimax Rotasyonu kullanılarak 

Keşfedici Faktör analizi kullanılmıştır. Ruh hali, haz ve hislere/deneyime açıklığa ilişkin 

ölçeklerin faktör analizine uygun olup olmadığını test etmek amacıyla gerçekleştirilen Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Küresellik Testi X
2
 İstatistiği ve Anlamlılık Değeri 

incelendiğinde sonuçlar verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir 

(Büyüköztürk, 2011). Düşük eşdeğerlik gösteren (faktör yükü<0,50) değişkenler çıkarılıp 

(Büyüköztürk, 2011) analiz tekrarlanmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan faktör yükleri ve 

ölçek güvenirlilikleri Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları ve Chronbach’s Alpha Değerleri 

 

Hipotez Testleri 

Hipotezlerin test edilmesinden önce, kişinin olumlu ve olumsuz ruh hali arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığını test etmek amacıyla İlişkili Grup T- testi uygulanmış; kişinin olumlu ruh 

hali durumu (M = 2,88, SD = .645, t(345) = 22,898) ile olumsuz ruh hali durumu (M = 1,91, 

SD = .545) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Oluşan bu farklılık temelinde kişinin ruh haline göre çikolata ürününden alınan hazın ve 

çikolata ürününe yönelik ödenmek istenen bedelin (fiyatın) istatistiksel açıdan farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla Tek Yönlü MANOVA uygulanmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre, üründen alınan hazzın olumlu ve olumsuz ruh haline göre farklılaşmadığı 

görülmüş olup, H1 desteklenmemiştir. Aynı zamanda,kişinin olumsuz ruh hali durumunda 

çikolata ürününden aldığı hazzın, olumlu ruh hali durumuna göre çikolata ürününden aldığı 

hazdan yüksek olmadığı görülmüş olup, H1.1 desteklenmemiştir. 

Ürüne yönelik ödenmek istenen bedel kişinin olumlu ve olumsuz ruh haline göre 

farklılaşmamaktadır ve H2 desteklenmemiştir. Ancak, kişinin olumsuz ruh hali 

durumundaçikolata ürününe ödenmek istediği bedel, olumlu ruh hali durumuna göre ödenmek 
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istediği bedelden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmış olup, H2.2 desteklenmiştir (bkz. Tablo 

2). 

Tablo 2. Tek Yönlü MANOVA Analizi Sonuçları 

 

Kişinin olumlu/olumsuz ruh hali durumunun üründen alınan haz/ürüne yönelik ödenmek 

istenen bedel üzerindeki etkisinin hislere/deneyimlere açıklığa göre değişip değişmediğinin 

incelenmesi için yapılan Çok Yönlü Varyans (ANOVA) Analiz sonuçları Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Kişinin olumlu ruh hali durumunun üründen alınan haz ve ödenmek istenen 

bedel üzerindeki etkisi hislere/deneyimlere açıklığa göre değişmediği yapılan analiz 

sonucunda görülmüş olup, H3 ve H4 desteklenmemiştir. 

Kişinin olumsuz ruh hali durumunun üründen alınan haz ve ödenmek istenen bedel üzerindeki 

etkisi hislere/deneyime açıklığa göre değişip değişmediğini test etmek amacıyla yapılan analiz 

sonucuna göre, kişinin olumsuz ruh hali durumunun üründen alınan haz üzerindeki etkisinin 

hislere/deneyimlere açıklığa göre değişmemektedir ve H5 desteklenmemiştir. 

Ancak, kişinin olumsuz ruh halinin ve hislere/deneyime açıklığın ödenmek istenen bedel 

üzerinde temel etkisinin olmadığı ancak, etkileşim değişkeninin (olumsuz ruh hali X 

hislere/deneyime açıklık) ödenmek istenen bedel üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür. 

Ayrıca, bu etkileşim değişkeninin ödenmek istenen bedelin değişimine etkisi %46’dır. Bu 

durumda, H6 desteklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Faktör

Ort. S.S Hotelling’s T Ort. S.S Hotelling’s T

Olumlu Ruh Hali 2,640 20 0,838 135

Olumsuz Ruh Hali 2,010 20 1,054 135

Hipotez

H2, H2.11,047**

Box's M >0,05; *p<0,05; ** p>0,05

Alınan Haz Ödenmek İstenen Bedel

1,105**

Hipotez

H1, H1.1
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Tablo 3. Çok Yönlü ANOVA Analizi Sonuçları 

 

Sonuç, Öneri ve Kısıtlar 

Bu çalışma kapsamında, kişinin ruh haline göre üründen aldığı haz ve ürüne yönelik ödeme 

istekliliğinde farklılık olup olmadığı; kişinin olumlu ve olumsuz ruh haline göre çikolata 

üründen alınan haz ve çikolata ürüne yönelik ödenmek istenen bedel üzerindeki etkisinin 

hislere/deneyime açıklığa göre değişip değişmediği incelenmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre, olumsuz ruh halini iyileştirici ürün olarak seçilen çikolatadan 

alınan haz ve bu ürüne ödenmek istenen bedelin kişinin ruh haline göre farklılaşmadığı 

görülmüştür. Ek olarak, kişinin olumsuz ruh hali durumunda üründen aldığı hazzın, olumlu 

ruh hali durumuna göre aldığı hazdan yüksek olmadığı; ancak kişinin olumsuz ruh hali 

durumunda ürüne yönelik ödenmek istenen bedelin, olumlu ruh hali durumuna göre ödenmek 

istenen bedelden yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar kişinin olumsuz ruh halinin 

hedonik tüketimi arttırdığına yönelik literatürdeki diğer çalışmalardan (Gould, 1997; Erber ve 

Erber, 2001; Luomala, 2002) farklılaşmaktadır. Ancak bu sonuçlar her ne kadar da kısıtlı bir 

örneklemle gerçekleştirilmiş ve geneli temsil etmesi bakımından yetersiz olsa da; olumsuz ruh 

halini iyileştirici ürün olarak bilenen çikolatanın, işletmelerin mevcut ve potansiyel 

müşterileri olan günümüz Y ve Z kuşağı lisans ve lisansüstü öğrencileri için gerçekten 

olumsuz ruh hali durumunda kişiyi harekete geçiren ve hedonik satın alma güdüsü uyandıran 

bir ürün olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Marka iletişiminde bu hususun söz 

konusu jenerasyonlar dikkate alınarak geliştirilecek olan stratejilerde düşünülmesinde fayda 

görülmektedir. Söz konusu hedef kitlenin spora ve sağlıklı beslenmeye olan eğilimi ruh 

halinin şekerli ürün tüketmeden düzenlenmesi yolunda olumlu bir etki yarattığı kuvvetle 

muhtemeldir. 

Faktör

Ort. S.S F Değeri Ort. S.S F Değeri

Olumlu Ruh Hali 1,787 33 1,271** 1,250 33 ,940**

Hislere/Deneyime Açıklık 2,002 21 1,423** 1,625 21 ,914**

Olumlu Ruh Hali X 

Hislere/Deneyime Açıklık 
1,114 158 ,792** 1,381 158 ,784**

Olumsuz Ruh Hali 1,150 21 1,268** 0,255 21 1,275**

Hislere/Deneyime Açıklık 1,721 19 ,842** 0,148 19 ,742**

Olumsuz Ruh Hali X 

Hislere/Deneyime Açıklık
1,235 123 ,905** 0,251 123 1,255*

H3

H4

*p<0,05; ** p>0,05

H5

H6

Ödenmek İstenen BedelAlınan Haz
Hipotezler Hipotezler
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Buna karşın kişinin olumsuz ruh hali durumunda ürüne yönelik ödenmek istenen bedelin, 

olumlu ruh hali durumuna göre ödenmek istenen bedelden yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırma sonucu, tüketicilerin ruh hallerinin özellikle olumsuz ruh halinin satın 

alınan ürün ve bu ürüne ödenen bedel üzerindeki etkilerini gösteren literatürdeki çalışmaları 

(Garner ve Hill, 1987; Lerner, 2004; Maier vd., 2012; Goldsmith vd., 2012) destekler 

niteliktedir. Bu noktada özellikle satınalma noktasında perakendecilerin uygulamalarını 

özellikle çevrimiçi ortama da sürüklemeleri düşünülmelidir. 

Kişinin hem olumlu hem de olumsuz ruh hali durumunun üründen alınan haz üzerindeki 

etkisinin kişilik boyutlarından biri olan hislere/deneyime açıklığa göre değişmediği tespit 

edilmiştir. Benzer şekilde, kişinin olumlu ruh hali durumunun ürüne yönelik ödenmek istenen 

bedel üzerindeki etkisinin hislere/deneyime açıklığa göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ancak, hislere/deneyime açıklığın kişinin olumlu ruh halinin ürüne yönelik ödenmek istenen 

bedel üzerindeki etkisinde değişime neden olduğu görülmüştür. Bu noktada uyaran-tepki 

ilişkilerinin ele alındığı çalışmalarda tüketicinin kişilik değişkenlerinin sonuçlar üzerinde 

anlamlı farklılıklar yaratabileceği unutulmamalıdır. 

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı kısıtları vardır. Zaman ve maddi kısıtlar 

sebebiyle, verilerin kolayda örnekleme yöntemiyle sadece İstanbul ilinde ve sadece bir 

üniversitede toplanmış olması, sonuçların genelleştirilmesini engellemektedir. Bu noktada bir 

sonraki çalışmalarda örnekleme yönteminin ve örneklemin genişletilmesi önerilmektedir. 

Gelecek çalışmalarda ruh hali alt başlıklar altında incelenerek hangi olumlu ruh hali (örneğin, 

heyecan, keyif vb.) ve hangi olumsuz ruh hali (suçluluk, endişe vb.) durumlarının sonuçlar 

üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığına bakılması düşünülebilir. Ayrıca; Beş Faktör kişilik 

özelliklerinden biri olan hislere/deneyime açıklık faktörüne ek olarak diğer kişilik 

özelliklerinin de modele eklenerek olası farklılıkların veya benzerliklerin ortaya çıkarılması 

gelecek çalışmalar için önerilmektedir.  
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FİYAT İNDİRİMLERİNİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: ÖZEL 

OLAY VE KITLIK MESAJLARININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ 

THE EFFECT OF PRICE DISCOUNTS ON PURCHASE INTENTION: THE 

MODERATION ROLE OF SPECIAL EVENT AND SCARCITY MESAGES 
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Özet 

Rekabetin gün geçtikçe şiddetinin artması işletmeleri faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için 

farklı arayışlara sevk etmiş ve farklı satış promosyon çabaları işletmeler tarafından 

kullanılmıştır. Fiyat dışı araçların da işletmelerce yaygın kullanılmasına karşılık etkinlik 

açısından değerlendirildiğinde pazarlamanın temel enstrümanı fiyatın önemini ve önceliğini 

hala koruduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebepten dolayı fiyat indirimleri satışları 

arttırmak adına yoğun bir şekilde işletmeler tarafından uygulanmakta ve iyi sonuçlar 

alınmaktadır. Fiyat indirimi yanında özellikle tüketicide kıtlık algısı ve özel bir olay nedeniyle 

düşük bir fiyat algısı yaratabilecek mesajlar da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın da 

amacı kıtlık algısı ve özel olay algısı yaratan mesajların indirim ile satın alma arasındaki 

ilişkiyi nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Ayrıca çalışmada, bu mesajların farklı fiyat 

indirimi düzeylerinde etkinlikleri de incelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fiyat indirimi, satın alma niyeti, düzenleyici etki, kıtlık algısı. 

Keywords: Price discount, purchase intention, moderation effect, perceived scarcity. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Rekabetin gün geçtikçe şiddetinin artması işletmeleri faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için 

farklı arayışlara sevk etmiş ve farklı satış promosyon çabaları işletmeler tarafından 

kullanılmıştır. Fiyat dışı araçların da işletmelerce yaygın kullanılmasına karşılık etkinlik 

açısından değerlendirildiğinde pazarlamanın temel enstrümanı fiyatın önemini ve önceliğini 

hala koruduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebepten dolayı fiyat indirimleri satışları 
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arttırmak adına yoğun bir şekilde işletmeler tarafından uygulanmakta ve iyi sonuçlar 

alınmaktadır. Fiyat indirimi yanında özellikle tüketicide kıtlık algısı ve özel bir olay nedeniyle 

düşük bir fiyat algısı yaratabilecek mesajlar da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın da 

amacı kıtlık algısı ve özel olay algısı yaratan mesajların indirim ile satın alma arasındaki 

ilişkiyi nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Ayrıca çalışmada, bu mesajların farklı fiyat 

indirimi düzeylerinde etkinlikleri de incelenmeye çalışılmıştır. 

Literatür Analizi 

Fiyat indirimleri, satış promosyonu stratejisinde önemli bir pazarlama faktörü olarak ortaya 

çıkmış ve hem uygulayıcılardan hem de araştırmacılardan artan bir ilgi görmüştür (Nusair vd., 

2010). Fiyat indirimi, tüketicinin ekonomik teşviklere hızlı tepki verebilmesi için popüler bir 

promosyon stratejisi olarak kabul edilmektedir (Grewal vd., 1998). Fiyat indirimlerinin 

etkinliğini temel alan araştırmalar, tüketicilerin özellikle yüksek fiyat indirimlerine şüpheli 

yaklaşmalarına rağmen, bu indirimlerin oldukça etkili olduklarını ortaya koymuştur  

(Lichtenstein, 1997; Tan ve Chua, 2004).  

Günümüzde ürün ve hizmetlere erişimin kolaylaşması rekabet şartlarını zorlaştırmakta ve bu 

durum ise işletmeleri tüketicinin tercihini etkileyebilmek için yeni stratejiler geliştirmeye 

yönlendirmektedir. Fiyat indirimlerinin tek başlarına satış rakamlarını arttırabilme özelliği 

olmasına rağmen işletmeler fiyat indirimlerinin etkisini daha da arttırmak adına indirim 

oranlarını çeşitli mesajlar ile tüketicilere ilereterek sundukları fiyat promosyonlarının etkisini 

arttırmayı amaçlamaktadırlar. Bu mesajlardan en önemlileri kıtlık algısı yaratıcı mesajlar ve 

indirimi özel bir olaya bağlayan mesajlardır. 

Çoğu durumda, indirimlerin kıtlık mesajları ile birlikte verilmesi satış hacmi arttırmada 

kullanılan stratejilerden biridir. Genel anlamıyla algılanan kıtlık; işletme tarafından stratejik 

olarak oluşturulmuş, tüketici tarafından algılanan ürün eksikliğidir (Gupta, 2013). Özetle, 

ürünlerin kıt olarak algılanmasıdır. Gierl ve diğ. (2008) ürün kıtlığını miktar kıtlığı ve zaman 

kıtlığı olarak iki farklı gruba ayırmıştır. Miktar kıtlığı, iki manipülasyon formunda ürüne 

uygulanan miktar sınırlamasını ifade ederken, zaman kıtlığı, ürünlerin yalnızca belirli bir süre 

için satıldığını ifade etmektedir. Kıtlık mesajları hakkında yapılan araştırmalarda (Bozzolo ve 

Brock, 1992; Brannon ve Brock, 2001; Campo vd., 2004; Inman vd., 1997; Swami ve 

Khairnar, 2003) bu mesajların, pazarlama iletişimi ve özellikle promosyon faaliyetlerinde 

kullanıldığında, tüketicilerin kıt ürünlere yönelik tutum ve yargıları üzerinde satın almayı 

arttırıcı etkiye sahip olduğu görülmektedir. 
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Fiyat indirimlerinin etkisini arttırmak için kullanılan bir diğer strateji ise indirimin özel bir 

olayla ilişkilendirilerek sunulmasıdır. Satış hacmini artırmak için, birçok firma, özel durumlar 

için fiyat promosyonları sunmaktadır. Özel olay fiyatlandırması, tatil, mevsim veya herhangi 

bir olaya bağlı olarak ilan edilen satışları veya fiyat indirimlerini içerir (Pride  ve Ferrell, 

2014) Bu çalışmada özel olay olarak Black Friday etkinliği kutlanılmıştır. 

Bu çalışmanın da amacı farklı fiyat indirimi düzeylerde bu üç mesajın satın alma tepkilerine 

ne ölçüde etki ettiğini tespit etmektir. Fiyat indirimlerinin etkinliğinin arttırılması mevcut 

müşterileri tutmak ve potansiyel müşterileri ise işletmeye çekmek adına gereklidir. Burada 

önemli olan nokta fiyat indiriminin yanında sunulan ve yukarıda açıklanan üç farklı mesajın 

fiyat indirimlerine verilen tepkileri ne ölçüde farklılaştırdığıdır. Bu mesajların etkisinin 

belirlenmesi işletmeler açısından önem arz etmektedir. Konunun önemine rağmen, literatürde 

kıtlık algısı ve özel olay mesajlarının farklı fiyat indirim düzeylerinde düzenleyici rolünü 

ölçen sınırlı sayıda çalışma olması konunun araştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Söz konusu nedenlerden dolayı çalışma pazarlama araştırmacılarına ve uygulayıcılarına ışık 

tutabilecektir. 

Tasarım ve Yöntem 

Bu araştırmada, tüketicilerin fiyat indirimlerine gösterdiği tepkilerin indirimlerle birlikte 

verilen özel olay, sınırlı stok ve sınırlı zaman mesajlarına göre değişip değişmediklerini 

incelemek amacıyla uygulamalı ve nedensel bir çalışma yapılmıştır.  Çalışma hipotezlerini 

test etmek amacıyla senaryo ve rol oynama tekniğine dayalı deneysel yöntem seçilmiştir. 

Araştırma 2x4’ lük bir gruplar arası faktöriyel tasarıma sahiptir. Geliştirilen senaryo, 

çalışmaya katılan deneğin arkadaşlarıyla buluşmak için hazırlanırken parfümünün oldukça 

azaldığını fark etmesi ve iki gün sonra online alış veriş sitelerini dolaşırken güvendiği ve alış 

veriş yaptığı  bir alış veriş sitesinden bir parfüm reklamı görmesi üzerine oluşturulmuştur. 

Tüm Seneryolarda olay aynı kalmakla birlikte sadece katılımcının internet sitesinden gördüğü 

reklam manüpüle edilmiştir.  

Görülen reklamda, fiyat indirimi düşük (%20) ve yüksek (60) olarak; verilen mesaj ise özel 

olay, sınırlı stok, sınırlı zaman ve indirim harici ek bir mesaj verilmemesi olarak dört farklı 

şekilde tasarlanmıştır. Çalışmada sadece  yüksek ve düşük indirimlerin olduğu fakat başka 

mesajın olmadığı senaryolar kontrol grubu olarak  kullanılmıştır. Çalışmanın amacına uygun 

olarak yapılan manipülasyonlar neticesinde, 8 adet (2x4) farklı senaryoya sahip anketler 

oluşturulmuştur.   
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Tablo 1. Senaryo Türleri ve Örneklem Sayıları 

Senaryo Türü İndirim 

oranı 

Verilen mesaj Uygulanan 

Örneklem 

büyüklüğü 

Uygulanan toplam 

örneklem sayısı 

1 %20 Black Friday 46 

396 

2 %60 Black Friday 46 

3 %20 Sınırlı Stok 46 

4 %60 Sınırlı Stok 46 

5 %20 Sınırlı Miktar 46 

6 %60 Sınırlı Miktar 46 

7 

(kontrol grubu) 

%20 Mesaj yok 60 

8 

(kontrol grubu) 

%60 Mesaj yok 60 

 

Araştırma problemini çözmek, araştırma modelini ve hipotezlerini test etmek amacıyla 

Araştırma problemi çerçevesinde geliştirilen araştırma hipotezleri aşağıda yer almaktadır. 

H1: Fiyat indiriminin, satın alma niyetine etkisi; indirimin özel bir olayla ilişkilendirilip 

ilişkilendirilmediğine göre farklılık gösterir.  

H2: Fiyat indiriminin, satın alma niyetine etkisi; indirimin sınırlı bir stokla sınırlandırılıp 

sınırlandırılmadığına göre farklılık gösterir. 

H3: Fiyat indiriminin, satın alma niyetine etkisi; indirimin sınırlı bir gün ile sınırlandırılıp 

sınırlandırılmadığına göre farklılık gösterir. 

H4: Fiyat indirimi düşük olduğunda, tüketicilerin satın alma niyetleri verilen mesajlara göre 

farklılık gösterir. 

H5: Fiyat indirimi yüksek olduğunda, tüketicilerin satın alma niyetleri verilen mesajlara göre 

farklılık gösterir. 

Araştırma evrenini Adana ve Mersin İlindeki tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmada 

kullanılacak veriler anket formları yardımıyla ve olasılıksız örnekleme yöntemlerinden 

kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Veri toplama süreci boyunca 396 kişiye anket 

uygulanmış ve araştırma hipotezleri test edilmiştir. Gravetter ve Forzano (2013), deneysel ve 

faktöriyel tasarıma sahip çalışmalarda her bir deney tasarımı için 25-30 civarında örneklemin 

yeterli olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca Tablo 1’de görüldüğü üzere her bir senaryo tasarımı 

için en az 46 örneklem ile çalışılmıştır. Bu bakımdan örneklem sayısı 2x2x2x2’lik faktöriyele 

sahip deneysel bir araştırma yapılması için uygundur. Araştırma hipotezlerini test etmek 

amacıyla hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. 
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Bulgular ve Tartışma 

Araştırmaya katılan 396 kişinin % 51’i kadın, % 49’ u erkektir. Katılımcıların % 31.4’ü evli, 

%68,6’sı bekardır. Yaş dağılımları incelendiğinde; %47’si 18-23, %31’ sı 24-30 yaş, %13’ü 

31-37 yaş, %10’ u 38 ve üzeri yaş aralığındadır.  Gelir durumlarına göre incelendiğinde ise; 

%39,5’ inin geliri 2.000 TL ve altı, %22’ si 2.001-3.500 TL arası, %15,4’ i 3.501-5.000 TL 

arası,  %23,3’ü ise  5.001 TL üzeri gelire sahiptir. Araştırmanın güvenilirlik testi sonucuna 

göre Cronbach’s Alpha değerleri, indirim algısı için 0,885, online satın alma niyeti için 0,955 

olarak tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmaya ait tüm senaryoların manipülasyon kontrolleri 

yapılmış ve tüm senaryoların birbirinden ayrıştıkları tespit edilmiştir. Araştırma amacı 

doğrultusunda geliştirilen H1, H2 ve H3hipotezleri test etmek amacıyla hiyerarşik regresyon 

analizi kullanılmıştır.   

H1 hipotezini test etmek amacıyla iki farklı şekilde (%20 indirim - black Friday; %60 indirim 

– black friday) manipüle edilmiş özel olay mesajlı  senaryolara ve 2 farklı şekilde  manipüle 

edilmiş (%20 indirim - mesaj yok; %60 indirim – mesaj yok)  kontrol grubu senaryolarına 

maruz kalan 212 örneklemden toplanan veriler analiz edilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, iki 

farklı regresyon modelinin olduğu görülmektedir. İlk modelde regresyon analizine indirim 

algısı ve özel gün değişkenleri sokulmuş ve sadece indirimin (β = ,517; p<0,001)  satın alma 

niyetine  olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Özel olay mesajının düzenleyici etkisini test 

etmek amacıyla ikinci modele indirim, özel olay mesajı etkileşiminin satın alma niyetine 

etkisi incelenmiştir. Analiz sonucunda etkileşimin anlamlı (β = ,223; p<0,001) bir etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, etkileşim etkisini inceleyen ikinci modelin,  bağımlı 

değişkenin  açıklanma gücünü arttırdığı (∆R
2
=0,046,  p<0,001)  görülmüştür. Bu sonuca göre 

H1 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 2. Özel Olay Mesajlarının Fiyat İndirimi ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiye 

Etkisi 

Değişkenler 
Model 1 Model 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β T Β t 

İndirim (a) ,517* 8,682 ,437* 7,038 

Özel olay(b) ,020 0,332 
     

,046 
  0,784 

(a) x (b) - - ,223*  3,570 

R
2
 ,266  ,308  

∆R
2
   ,042  

F 
37,83

4* 
 

30,88

9* 
 

Bağımlı değişken: Satın Alma Niyeti 

*p< .001,  ** p<0,05 

 

H2 hipotezini test etmek amacıyla tablo 1’ de yer alan 3, 4, 7 ve 8 nolu senaryolara maruz 

kalan 212 örneklemden toplanan veriler analiz edilmiştir. Tablo 2’ e göre indirim (β = 0,554; 

p<0,001)   ve sınırlı stok mesajlarının (β = ,129; p<0,001)  olması satın alma niyetini olumlu 

yönde etkilemektedir. Fakat ikinci modelde,  bu iki değişkenin ekileşim etkisinin de  (β = 

0,238; p<0,001)  satın alma kararlarını etkilediği ve ikinci modelin satın alma niyetini 

açıklama gücünün daha yüksek (∆R
2
=0,046,  p<0,001)  olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar 

dikkate alındığında H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

düşük orta yüksek

iskonto

özel gün özel gün
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Tablo 3. Sınırlı Stok Mesajlarının Fiyat İndirimi ve Satın Alma Niyeti Arasındaki 

İlişkiye Etkisi 

 

H3 hipotezini test etmek üzere 5, 6, 7  ve 8 nolu senaryolara göre anketleri cevaplayan 212 

örneklemden elde edilen veriler kullanılmıştır. Toblo 4 incelendiğinde regresyon analizine ait 

ilk modelde algılanan indirimin (β = ,546; p<0,001)   ve sınırlı gün mesajlarının olmasının (β 

= ,161; p<0,001)   satın alma niyetini olumlu etkilediği görülmektedir. Her iki bağımsız 

değişkenin etkileşiminin modele girmesiyle oluşturulan ikinci modelin satın alma niyetini 

daha iyi açıkladığı (∆R
2
=0,057,  p<0,001)   tespit edilmiştir. Ayrıca, indirim ve sınırlı gün 

mesajının etkileşiminin de satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği (β = ,255; p<0,001)    

görülmektedir. Bu sonuca göre H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

Değişkenler 
Model 1 Model 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β T Β t 

İndirim (a) ,554* 9,782 ,450* 7,400 

Sınırlı stok 

(c) 
,129* 2,270 ,113* 2,066 

(a) x (c) - - ,238* 3,910 

R
2
 ,334  ,380  

∆R
2
   ,046  

F 
52,40

0* 
 

42,41

8* 
 

Bağımlı değişken: Satın Alma Niyeti 

*p< .001,  ** p<0,05 

2

3

4

5

6

düşük orta yüksek

iskonto

sınırlı stok sınırlı stok
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Tablo 4. Sınırlı Gün Mesajlarının Fiyat İndirimi ve Satın Alma Niyeti Arasındaki 

İlişkiye Etkisi 

 

H4 ve H5 hipotezlerini test etmek amacıyla ANOVA analizi kullanılmış ve sonuçları Tablo 5’ 

te yer almaktadır. Anova analizi sonuçları incelendiğinde, hem küçük indirim hem de büyük 

indirim durumunda farklı mesajlara göre tüketici satın alma niyetlerinin  farklılık gösterdiği 

görülmektedir.   Bu sonuca göre H4 ve H5  hipotezleri kabul edilmiştir (p<0.05). Tukey testi 

sonuçlarına göre küçük indirim durumunda, sadece özel olay indirimlerine tüketicilerin 

verdiği tepki diğer mesajlara göre daha düşüktür. Diğer mesajlar arasında anlamlı bir fark 

yoktur. Büyük indirimlerde ise hiç mesaj verilmediği durumda tüketicilerin tepkileri mesajın 

verildiği durumlara göre daha düşüktür.    

 

 

 

 

 

Değişkenler 
Model 1 Model 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β T Β T 

İndirim (a) ,546* 9,646 ,455* 7,824 

Sınırlı gün 

(d) 
,161* 2,848 ,152* 2,800 

(a) x (d) - - ,255* 4,387 

R
2
 ,331  ,388  

∆R
2
   ,057  

F 
51,80

0* 
 

43,96

3* 
 

Bağımlı değişken: Satın Alma Niyeti 

*p< .001,  ** p<0,05 

2

3

4

5

6

düşük orta yüksek

iskonto

sınırlı gün sınırlı gün
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Tablo 5. ANOVA Analizi Sonuçları 

 Mesaj türü n  Sd F p 
TUKE

Y 

Düşük  

indirim 

oranı 

(%20) 

 

Özel olay mesajı var (a) 46 2.42 1,69 

4,669 0,004 

a<b,c,d 

Sınırlı stok mesajı var (b) 46 3,56 2,01 b>a 

Sınırlı gün mesajı var (c) 46 3,73 1,96 c>a 

Mesaj yok (d) 60 3,52 1.99 d>a 

Yüksek 

indirim 

oranı 

(%60) 

Özel olay mesajı var (a) 46 5,01 1,31 

8,224 0,000 

a>d 

Sınırlı stok mesajı var (b) 46 5,44 1,45 b>d 

Sınırlı gün mesajı var (c) 46 5,31 1,37 c>d 

Mesaj yok (d) 60 4,15 1,72 d<a,b,c 

 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Rekabet artması ve tüketici beklentilerindeki değişmeler gibi birçok neden kimi zaman 

tüketicilerin fiyat indirimlerine karşı tepkisiz kalmasına neden olmakta ve sunulan fiyat 

indirimleri kimi zaman istenilen talebi beraberinde getirememektedir. Bu durum sunulan fiyat 

indirimlerinin tüketicileri satın almaya güdülemede yetersiz kaldığının bu sebeple fiyat 

indirimleri yanında kıtlık algısı yaratmak gibi farklı güdüleyici mesajlarında verilmesini 

gerekli kılmıştır. Bu çalışmada da sınırlı stok, sınırlı miktar, özel gün indirimi söylemlerinin 

fiyat indirimlerinin etkinliklerini ne düzeyde etkilediğini incelemeyi amaçlamıştır. Ayrıca 

farklı fiyat indirimleri düzeylerinde de bu mesajların satın almaya etkisi ölçmeye çalışmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, özel olay, sınırlı stok, sınırlı miktar söylemleri fiyat 

indirimlerinin etkinliğini arttırmaktadır. Ancak fiyat indirimi düşük seviyelerde kaldığında 

özellikle özel olay söyleminin etkisinin çok düşük olduğu hatta hiçbir mesaj verilmediği 

durumda bile daha iyi satın alma niyeti tepkilerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Fiyat indirimi 

düşük olduğunda grafiklerden de görülmektedir indiri ile beraber verilen olay veya kıtlık 

algılı odaklı mesajların etkisi çok düşük kalmaktadır. Fakat yüksek fiyat indirimlerinde özel 

olay, sınırlı stok ve sınırlı gün söylemlerini indirimlerin tüketici satın alma niyetine etkisi 

artmaktadır. Yüksek fiyat indirimlerinde, sunulan mesaja göre tüketicilerin satın alma 

niyetleri hiç mesaj verilmemesine göre daha yüksektir.  

Tüm bu sonuçlar dikkate alındığında özellikle yüksek fiyat indirimlerinde kıtlık algısı yaratıcı 

mesajların indirimlerin etkisini arttırdığını söyleyebiliriz. Özellikle işletme yöneticilerinin 
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fiyat indiriminin düzeyine göre bu mesajları vermesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Araştırmanın 

kapsamı ve sonuçları, ileriye yönelik araştırmalar için de yol gösterici olmaktadır. Daha sonra 

yapılacak çalışmalarda farklı ürünler ve farklı mesajlar çalışmaya dahil edilerek 

karşılaştırmalar yapılabilir. 
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ALGI DÜZEYİ KAPSAMINDA SÜPERMARKETLERE YÖNELİK 

FİYAT DUYARLILIĞININ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ  

A. Celil Çakıcı
1
 

Sena Tekeli
2
 

Özet 

Fiyat, pazarlama karmasının gelir sağlayan tek öğesidir. Ayrıca, tüketicilerin satın alma 

davranışlarını belirleyen en temel unsurlardan biridir. Fiyatın önemi tüketicilerin fiyat 

duyarlılığına bağlı olarak artmaktadır. Süpermarketler satın alma sürecinde fiyat ve ürün 

etkileşimini kullanarak tüketicilerin kararlarını etkilerler. Bu çalışma tüketicilerin 

süpermarketlere yönelik fiyat duyarlılığının satın alma niyetleri üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Mersin’de yaşayan tüketicilerden 20-69 yaş arası olanlardan cinsiyete 

göre kota örneklemesi yoluyla, 2018 yılı Aralık ayında 520 kişilik bir örneklem elde 

edilmiştir. Analizler; tüketicilerin süpermarketlere ilişkin fiyat duyarlılığının, satın alma 

niyetini olumlu yönde etkilediğini (β: 0,27) ortaya koymuştur. Tüketicilerin süpermarketlerde 

satılan ürünlerin fiyatlarına karşı duyarlı oldukları (R
2
: %7,1) ve tercihlerini ucuz 

süpermarketlerden yana kullandıkları tespit edilmekle birlikte, süpermarketlere dönük satın 

alma niyetlerinde fiyat dışında başka faktörlerin de etkisi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Çalışma, süpermarket yöneticilerinin tüketicilerin fiyat duyarlılığı ve tüketici zihnindeki 

hedefledikleri konumlarına göre fiyat-kalite dengesini oluşturmaları önerisi ile son 

bulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Süpermarket, Fiyat Duyarlığı, Satın Alma Niyeti, Algı Haritası 

Abstract 

Price is the only element in of the marketing mix that generates revenue. In addition, it is one 

of the most fundamental factors determining the consumers’ purchasing behavior. The 

importance of price increases due to consumers’ price sensitivity. Supermarkets influence 

consumer decisions by using price and product interaction in the buying process. This study 

was carried out to determine the effect of consumers' price sensitivity towards supermarkets 

on consumers’ purchase intentions. In December 2018, a sample consisting of 520 people was 

formed by quota sampling according to gender, from the consumers living in Mersin between 
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2
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the ages of 20-69. Analysis showed that the price sensitivity of the supermarkets positively 

affected the purchasing intention (β: 0.27). Although it is determined that consumers are 

sensitive to the prices of the products sold in supermarkets (R
2
: 7.1%) and prefer cheap 

supermarkets, there are other factors other than the price in purchasing intentions for 

supermarkets. The study ends with the recommendation for supermarket managers to 

establish a price-quality balance depending on consumers' price sensitivity and their 

positioning goals in the consumer mind. 

Keywords: Supermarket, Price Sensitivity, Intention to Buy, Perception Map 

Giriş 

Günümüzde fiyatlandırma stratejileri, şirketlerin rekabet avantajı elde etmelerinde önemli bir 

yere sahiptir. Fiyat, tüketicilerin satın almak istedikleri teklifleri almak için ödemek zorunda 

oldukları para miktarını temsil eder. Doğal olarak ekonomik bir varlık olan tüketiciler de 

ödemek zorunda oldukları mal ve hizmetlerin fiyatlarına duyarlıdır (Uslu ve Huseynli, 2018: 

s.517). Fiyatlandırma stratejilerinde önemli bir araç olan fiyat duyarlılığı, tüketicilerin bir 

ürünün fiyatındaki değişime bağlı olarak alışverişlerini nasıl değiştirecekleri olarak 

tanımlanmaktadır. Kısaca, fiyat duyarlılığı, tüketicilerin mal ve hizmetlerde fiyat 

farklılıklarını veya farklılıkları nasıl algıladıkları ve aynı zamanda buna nasıl tepki verecekleri 

ile ilgilidir (Tellis, 1988: s.331). Fiyat tüketiciler tarafından çok yüksek olarak algılanırsa, 

tüketiciler satın almakta isteksiz olabilir veya tereddüt edebilir. Aksine, eğer fiyat makul ve 

ürüne uygun olarak algılanırsa, tüketiciler bu teklifleri ödemeye istekli olacaktır 

(Boonpattarakan, 2012: s.73).  

Alışveriş yaparken fiyatı göz önünde bulunduran tüketiciler, fiyat değişikliklerine karşı 

duyarlı olma eğilimindedir (Noh vd., 2013: s.257). Tüketicilerin satın alma modelini 

değiştirme kabiliyeti ve bu kabiliyetin satın alma niyetini etkilemesi fiyat duyarlılığının 

tüketicilere göre farklılaştığını göstermektedir. Başarılı perakendeciler, ürün çeşitliliğinin 

ötesinde, tüketicilerin mağaza deneyimi sürecindeki her bir adımı etkin bir şekilde 

düzenlemektedir. Perakendeciler, belirledikleri hedef pazara ve konumlandırmaya dayanarak 

fiyat politikalarını oluşturmaktadır (Kotler ve Armstrong, 2018: s.412). Tüketicilerin en sık 

ziyaret ettiği perakende mağazalarından biri olan süpermarketler (Kotler ve Armstrong, 2018: 

s.388), satın alma sürecinde tüketicilerin kararlarını etkilemek için fiyat ve ürün uyumunu 

kullanmaktadır (Leal, 2014: s.1). Tüketicilerin alışveriş yaptıkları mağaza seçimlerinde etkili 

olan fiyat (Smith ve Sinha, 2000: s.88, Moore ve Carpenter, 2006: s.265; Erciş vd., 2008: 
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s.99), onların süpermarketlerin düzeylerine yönelik algılarında etkili olan unsurlardan biridir 

(Erciş vd., 2008: s.110).  

Uzun yıllar boyunca, çeşitli perakendecilik alanlarında araştırma faaliyetlerinde 

bulunulmuştur. Temel araştırma alanı, müşterilerin satın alma sürecine katılımıdır. Ulusal ve 

uluslararası düzeyde perakende pazarlaması bağlamında tüketicilerin davranışsal yönü ile 

ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Narayan ve Chandra, 2015: s.8-9). Bazı 

araştırmalarda (Chu vd., 2008; Uslu ve Huseynli, 2018) ürün bazında (gıda, temizlik, sağlık, 

kişisel bakım vb) tüketicilerin fiyat duyarlığı irdeleme konusu yapılırken, bazı çalışmalarda 

ise (Hoch vd., 1995; Mittal ve Parashar, 2010; Narayan ve Chandra, 2015; Graciola vd., 2018) 

tüketicilerin genel anlamdaki fiyat duyarlığına odaklanılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, 

süpermarketler kapsamında tüketicilerin genel fiyat duyarlılığının satın alma kararları 

üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonuçlarının, ilgili literatüre ve 

perakendecilere veya karar vericilere, müşterilerin değişen ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurarak perakende fiyatlarını belirleme konusunda katkı sağlaması beklenmektedir.  

Kavramsal Çerçeve 

Tüketicilerin satın alma süreci fiziksel, sosyal ya da psikolojik ihtiyaçlarının veya isteklerinin 

ortaya çıkmasıyla başlar. Belirlediği ihtiyacını karşılamak için geçmiş deneyimlerine ve 

izlenimlerine dayanarak içsel bir araştırma yapan tüketici, yeterli bilgiye sahip olduğu zaman 

karar verme sürecine geçer. Kararsız kalan bir tüketici ise aile, arkadaşlar, uzmanlar gibi 

dışsal bir araştırmaya yönelir. Bir tüketicinin dışsal araştırma için harcadığı süre, araştırma 

becerisi, motivasyon ve fiyat-fayda karşılaştırması olmak üzere üç faktöre dayanır. Tüketiciler 

elde ettikleri bilgiler ışığında alternatifleri değerlendirir ve nihai kararlarını verirler (Clow ve 

Baack, 2016: s.56). Satın alma davranışı sonrasında verdikleri kararların sonuçlarını 

değerlendiren tüketiciler, bu değerlendirmelere göre davranışlar sergilerler (Odabaşı ve Barış, 

2017: s.386).  

Bir ürünün fiyatının makul olması, satın alma karar sürecinde en fazla önem verilen unsurdur. 

Fiyat, ürünün algılanan değeri ile ilişkilidir. Ayrıca, fiyat tüketicilerin üründen beklediği 

memnuniyete bağlıdır (Çabuk ve Yağcı, 2018: s.230).  Pazarlama karmasının gelir oluşturan 

tek unsuru olan fiyat, “bir ürün ya da hizmete biçilen para miktarı ya da müşterilerin bir ürün 

ya da hizmete sahip olma ya da kullanma faydaları için değiş tokuş yapabilecekleri değerler 

toplamıdır” (Kotler ve Armstrong, 2018: s.300). Tüketicilerin giderek artan fiyat duyarlılığı, 

fiyatın önemini arttırmaktadır. Rekabet düzeyinin artması, ekonomik durgunluk ve yeni 
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ürünlerin pazara giriş hızı, tüketicilerin fiyat duyarlılığının giderek artmasının nedenleridir 

(Çabuk ve Yağcı, 2018: s.230). Ayrıca fiyat-kalite bilinci, indirim eğilimi, prestij duyarlılığı, 

değer bilinci, fiyat bilinci ve fiyat uzmanlığı gibi nedenler de fiyat duyarlılığını etkilemektedir 

(Yaraş, 2008: s.298). Fiyatların yüksek olması tüketicileri rakip ürünlere yönlendirir veya 

böyle bir durumda tüketiciler herhangi bir ürünü bile satın almayabilirler (Çabuk ve Yağcı, 

2018: s.230).  

Ürünlerin doğrudan nihai tüketiciye ulaştırılması amacıyla satışla ilgili bütün faaliyetleri 

içeren perakendecilik hızla gelişen bir sektördür (Kotler ve Keller, 2012: s.447). Artan 

rekabet, perakendecilerin tüketicilerin alışveriş sıklığını, miktarını ve mağazaya bağlılığını 

artırmak için çaba harcamasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak tüketicileri memnun 

etmede önemi artan mal ve hizmet sunumuyla perakendeciler farklılık yaratmaktadır. 

Tüketicilerin perakende işletmelere yönelik algı ve tutumları bu farklılıkları oluşturmada 

etkilidir. Süpermarketler, tüketiciler tarafından rakiplerine kıyasla daha farklı ve güçlü 

konuma sahip bir market olarak algılanmak için çeşitli fiyat odaklı satış geliştirme ve kaliteli 

bilindik markalı ürünler sunmak, hizmet kalitesini, mağaza atmosferini ve satış sonrası 

hizmetleri geliştirmek gibi çeşitli stratejiler uygulamaktadır (Erciş vd., 2008: s.97-99).  

Tüketicilerin süpermarketlere yönelik algıları yerel ve ulusal düzeyde hizmet vermelerine 

bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ulusal süpermarketlerden alışveriş yapan tüketicilerin 

hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği, ürünlerin fiyatlandırılması, fiyat indirimleri, satış sonrası 

hizmetler, süpermarket atmosferi konusunda algıları daha olumludur. Yerel marketlerden 

alışveriş yapan tüketiciler ise marketlerin konumunu ve olanaklarını uygun bulmalarına 

rağmen fiyatları yüksek olarak algılamaktadır (Erciş vd., 2008: s.110).  

Süpermarketlerin tüketicilere sunduğu satış teşvikleri ve özel fiyatlar onların mağazaya 

yönelik ilgisinin artmasını sağlamaktadır (Grewal vd., 1998: s.350). Uygulanan fiyat odaklı 

satış geliştirme önerilerinin farklı kanallarla tüketicilere duyurulması, onları fiyatlar 

konusunda araştırma yapmaya yönlendirir. Fiyat araştırmaları tüketicilerin satın alma 

davranışlarını etkileyebilir ve hatta uzun süredir kullandıkları markaları değiştirmelerine bile 

neden olabilir (Durak, 2001: s.29-30). Alternatif perakende satış noktalarının sayısı arttıkça, 

daha fazla ikame imkânına sahip olan tüketiciler, farklı mağazalardaki aynı kategoride yer 

alan ürünler benzer şekilde fiyatlandırılmadıkça, daha fazla fiyat duyarlılığına sahip 

olabilirler. Fiyat duyarlılığı, satış geliştirme faaliyetlerinin tasarımı, düzenli raf fiyatlarının 

seçimi ve özel markalarının fiyatlandırılması dahil olmak üzere perakende politikasının birçok 

önemli yönü için temeldir (Hoch vd., 1995: s.17-19). Genel olarak fiyat duyarlılığı, mal ve 
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hizmet talebinin analizinde ve fiyatlandırma, yatırım ve planlama ile ilgili karar verme 

süreçlerini anlamada önemli bir araçtır (Uslu ve Huseynli, 2018: s.517).  

Fiyat duyarlılığı kavramını ilk kez kullanan Gabor ve Granger (1966), ucuz ürünlerin alt ve 

üst fiyat sınırlarını belirmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma sonucunda üst ve alt 

fiyat limitleri arasındaki farkın tüketicilerin satın alma niyetlerini etkilemediği, ancak satın 

alma miktarını etkilediği belirlenmiştir.  

Kamaladevi (2010), perakende ortamındaki marka, ambalaj ve etiketleme, fiyat, tanıtım, 

tedarik zinciri yönetimi, konum, reklam, hizmet karması ve atmosfer gibi çeşitli faktörlerin 

müşteri deneyimini ve davranışını şekillendirmede etkili olduğu düşüncesini savunmaktadır. 

Bu faktörler üstün bir müşteri deneyimi sunarak, daha yüksek müşteri memnuniyeti, daha sık 

müşteri ziyareti, daha çok satın alma ve daha yüksek kâr elde etmeye katkı sağlayabilir.  

Mittal ve Parashar (2010), süpermarketlere yakınlık, ürün çeşitliliği, iletişim, hizmetler, fiyat 

ve ambiyansın perakende alım kararlarında etkili faktörler olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Diğer 

taraftan Narayan ve Chandra (2015), tüketicilerin gıda perakende satış mağazalarından satın 

alma tercihlerini etkileyen yedi tane unsur olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. En önemli unsur, 

alışverişin rahatlığıdır. Ayrıca, perakende mağaza yöneticileri hizmet kalitesini, marka imajını 

ve katma değerli hizmetleri arttırarak müşterilerin tercihlerini etkileyebilir. Ambiyans ve 

yakınlık faktörlerinin tüketicinin modern perakende mağazalarından satın alımlarını büyük 

ölçüde etkilediği bulgusu Mittal ve Parashar’ın (2010) çalışmasını desteklemektedir. Bunlara 

ek olarak, müşterilerin ürünlerin uygun fiyatlarını güçlü alışveriş motivasyonları olarak 

nitelendirdiği bulgusu elde edilmiştir. Perakende alımlarda, tüketicinin kararını etkileyen en 

önemli unsurun fiyat olduğu belirtilmektedir. Fiyatın yanında ürün çeşitliliği, satış öncesi ve 

sonrası hizmetler, otopark olanakları, çocuklar için oyun alanı, evlere servis, bebek bakım 

hizmetleri gibi yardımcı hizmetler dikkate alınabilmektedir. Ayrıca güvenilir olmak, temizlik, 

kolay bulunabilirlik, iletişim, mağaza atmosferi, süpermarketin konumu, mağaza aktiviteleri, 

deneyimler, çalışanlar, reklam gibi faktörlerin de etkili olduğu ifade edilebilir  (Engel vd., 

1990: s.844; Kotler ve Keller, 2012: s.536-541).  

Fiyat duyarlılığının rolüne ilişkin Chua vd. (2015: s.141), algılanan hizmet kalitesi ve fiyatın, 

fiyat duyarlılığına bağlı olarak yenilik, algılanan değer, memnuniyet ve sadakati farklı şekilde 

etkilediği fikrinin kısmen desteklendiğini ortaya koymuşlardır. Uslu ve Huseynli (2018), 

içecek kategorisinde tüketicilerin duygusal dengesizlik, uyumluluk ve dışa dönüklük kişilik 

özellikleri ile fiyat duyarlılığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmışlardır. 

Ayrıca, tüketicilerin fiyat duyarlılığı gelir seviyelerine göre farklılık göstermektedir (Uslu ve 
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Huseynli, 2018: s.526). Yapılan bu açıklamalar doğrultusunda, süpermarketlere dönük fiyat 

duyarlığının satın alma niyetini etkileyebileceği sentezine ulaşılmakta ve aşağıdaki hipotez 

yazılabilmektedir.  

H: Tüketicilerin süpermarketlere dönük fiyat duyarlılığı, satın alma niyetlerini olumlu yönde 

etkiler.  

Tasarım ve Yöntem 

Çalışmada; tüketicilerin süpermarketlere dönük fiyat duyarlığı, fiyat seviye algısı, 

süpermarkete dönük tutum ve satın alma niyetlerine ilişkin tanımlayıcı bir araştırmadan bir 

kesit sunulmaktadır. Veriler, literatüre bağlı geliştirilen bir anket ile yüz yüze toplanmıştır. 

Ankette 2 ölçek bulunmaktadır. Süpermarketlere dönük fiyat duyarlığı ölçeği 5 maddeli olup; 

Graciola vd.’nin (2018) çalışmasından alınmıştır. Tüketicilerin satın alma niyetini belirlemek 

için de Noyan ve Şimşek’e (2012) ait olan 5 maddeli ölçek kullanılmıştır. Ölçeklerin orijinali 

İngilizce olup, bu süreçte çeviri-tekrar çeviri tekniği uygulanmıştır. Ölçeklerdeki maddelerin 

tepki kategorileri 5’li Likert derecelemesine göre yapılmıştır. Araştırmada altı ulusal ve üç 

yerel süpermarket zincirinin tüketicilerce ne düzeyde algılandığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Süpermarketler, ulusal düzeyde en çok satış yapan perakende şirketler listesinde ilk 10’a 

girenler  (https://t24.com.tr/haber/perakendede-en-buyuk-100-sirket-belirlendi,322794) ile 

Mersin ve Adana’da faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincirlerden en çok alışveriş yapılanların 

listesi (http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=162597) dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Bu soruda tepki kategorileri (Bilgim yok: 0, Alt düzey: 1, Orta düzey: 2, Üst düzey: 3) 

şeklindedir. 

Araştırmanın genel evreni, 20 yaş üstü tüketiciler oluşturmakla birlikte, çalışma evreni Mersin 

merkez ilçelerde yaşayan 20-69 yaş arası tüketiciler olarak tanımlanmıştır. Bu yaş grubunun 

seçilmesinin üç nedeni bulunmaktadır. Birincisi; ikincil veri olarak elde edilebilen nüfus 

istatistiklerindeki aralıklardan yararlanarak (20-24; 25-29 gibi) çalışma evreninin 

büyüklüğünü tespit edebilmektir. İkinci neden ise, bu yaş grubunun aktif çalışma grubunu 

teşkil edebilmesidir. Son neden ise, fiyat duyarlığı ve tüketim gibi konularda bu yaş 

aralığındaki tüketicilerde tutumların daha belirgin olmasıdır.  

31.12.2017 tarihi itibariyle, Mersin merkez ilçelerde yaşayan 20-69 yaş aralığındaki birey 

sayısı 633888’dir. Çalışma evreninin büyüklüğünün 10.000’in üzerinde olması nedeniyle 

sınırsız evrenler örnek büyüklüğü hesaplama formülünden yararlanılmıştır. Nüfusun yaş 

grupları ve cinsiyete göre dağılımı dikkate alınarak kota örneklemesi yapılmıştır. Kota 

https://t24.com.tr/haber/perakendede-en-buyuk-100-sirket-belirlendi,322794
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=162597
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hesaplanırken merkezi limit teoremine göre her hücrede en az 30 kişi olması gerektiği de 

dikkate alınmıştır. Ölçeklerin tepki kategorileri 5'li Likert derecelemesine tabi tutulmuştur. 

Böyle bir derecelemede beklenen standart sapma, 0,80 olarak pratik bir yolla (5-l=4; 

4/5=0,80) tahmin edilebilir. Örnekten elde edilecek değerlerin %5 anlam düzeyinde evren 

ortalamasından H: 0,07 dolayında sapma göstermesine karar verilerek ulaşılması gereken 

örnek büyüklüğü 502 kişi
3
 olarak tespit edilmiştir (Ural ve Kılıç, 2013: s.45). 2018 yılı Aralık 

ayı içinde yapılan anket uygulamasında belirlenen kotalar doğrultusunda 520 kişiye 

ulaşılmıştır.  

Güvenirlik 

Beş maddeli fiyat duyarlığı ölçeğinde; madde-bütün korelasyon aralığı 0,546-0,713 olup; 

çoklu açıklayıcılık katsayıları da 0,324-0,528 aralığındadır. Alfa katsayısı ise 0,823'tür.  

Satın alma niyeti ölçeğinde; madde-bütün korelasyonları 0,697-0,715 aralığında, çoklu 

açıklayıcılık katsayıları ise 0,517-0,696 aralığında değişmiştir. Bu ölçeğin tamamında Alfa 

katsayısı 0,898 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla her iki ölçekten elde edilen verilerin oldukça 

güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. 

Geçerlik 

Süpermarketlere dönük fiyat duyarlığının satın alma niyetine etkisini irdelemek için öncelikle 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Tablo 1'e göre, süpermarketlere dönük fiyat 

duyarlığında standardize değerler 0,61 ile 0,82 arasında değişmekte olup; tüm t-değerleri 

α:0,05 düzeyindeki teorik değer olan 1,96'dan büyüktür. Ayrıca hata terimlerinin t 

değerlerinin de kritik değer olan 1,96'dan büyük olduğu tespit edilmektedir. Satın alma niyeti 

ölçeğinde de benzer bir durum söz konusudur. Standardize değerler 0,74 ile 0,88 arasında 

değişmekte olup; t-değerleri 1,96'dan büyüktür. Ayrıca hata terimlerinin t-değerleri de 

1,96'dan büyüktür (Aksu vd., 2017: s.185).  

Modelin uyum iyilikleri incelendiğinde; kabul edilebilir bir uyuma  (χ²:166,33; d.f.:34; χ
2
/d.f: 

4,89 < 5; RMSEA: 0,087; CFI: 0,97: GFI: 0,94; AGFI: 0,90; IFI: 0,97; RFI: 0,94; NFI: 0,96; 

                                                           
3
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NNFI: 0,95; RMR: 0,058; SRMR: 0,045; Model CAIC < Doymuş CAIC: 318,38 < 398,22) 

sahip olduğu söylenebilir (Aksu vd., 2017: s.79).  

Fiyat duyarlığı için hesaplanan açıklanan ortalama varyans (AVE) değeri 0,49 olup, bu 

konuda kritik değer olan 0,50'ye çok yakındır. Bu ölçeğin birleşik güvenirliği (CR) 0,83 

hesaplanmaktadır. Diğer taraftan satın alma niyeti ölçeğinde AVE değeri 0,64 olup; 

güvenirlik 0,90 olarak tespit edilmektedir. Ayrıca iki değişken arasındaki korelasyon r:0,27 

(p:0,05; t:5,61) olup, düşük düzeyli bir ilişkiye işaret etmektedir. İki değişken arasındaki 

korelasyonun karesi 0,0729'dur. Boyutlara ilişkin AVE değerlerinin bu değerlerden büyük 

olması durumunda modelde ayırt edici geçerliğin bulunduğu söylenebilmektedir. Fiyat 

duyarlığında AVE değerinin 0,49 ve satın alma niyetinde 0,64 olarak tespit edilmiş olması, 

modelin ayırt edici geçerliğe sahip olduğuna bir kanıt teşkil etmektedir.  

Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Standart 

değerler 

Hata 

payları 
t-değerleri 

FİYAT DUYARLIĞI AVE: 0,49; CR:0,83 

1. Mümkün olduğunca indirimli ürünleri satın alıyorum.  0,61 0,63 18,79 

2. Genellikle benim tercihim en düşük fiyatlı 

süpermarketlerdir.  
0,68 0,53 21,78 

3. Daha düşük fiyatlı ürünleri bulmak için ekstra çaba 

göstermeye hazırım.  
0,81 0,34 19,29 

4. Ben genellikle satın almadan önce çeşitli 

süpermarketlerdeki ürünleri ve fiyatlarını kontrol ederim.  
0,76 0,42 24,67 

5. Ürünlerin fiyatları, süpermarketin markasından daha 

önemlidir.  
0,62 0,61 21,61 

SATIN ALMA NİYETİ AVE: 0,64; CR:0,90 

1. Gelecekteki alışverişlerimin çoğunu, bu 

süpermarketten yapmayı planlıyorum.  
0,74 0,46 14,07 

2. Bugün alışverişe çıkarsam, tekrar bu süpermarkete 

gideceğim.  
0,82 0,34 1630 

3. Alışverişimin çoğunu bu süpermarkette yapıyorum.  0,75 0,44 20,50 

4. Alışverişe çıktığımda, önce bu süpermarkete gitmeyi 

düşünüyorum.  
0,88 0,22 18,83 

5. Alışverişe gittiğimde, ilk tercihim bu süpermarkettir.  0,81 0,34 14,47 

χ
2
:166,33; d.f.:34; χ

2
/d.f: 4,89 < 5; RMSEA: 0,087; CFI: 0,97: GFI: 0,94; AGFI: 0,90 

IFI: 0,97; RFI: 0,94; NFI: 0,96; NNFI: 0,95; RMR: 0,058; SRMR: 0,045; 

Model CAIC < Doymuş CAIC: 318,38 < 398,22 

 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırmaya katılanların %54'ü kadın, %46'sı erkektir. Aylık gelir bakımından dörtte birinin 

geliri, asgari ücretin altındadır. Diğer dörtte birinin geliri asgari ücret ile 2500.-TL arasında 

değişmektedir. Beşte birinin geliri ise 2500-3500.-TL arasındadır. Diğer dörtte birinin geliri 

asgari ücret ile 2500.-TL arasında değişmektedir. Beşte birinin geliri ise 2500-3500.-TL 
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arasındadır. Yarısı üniversite mezunu olup; lise ve altı eğitim düzeyindekilerin oranı %40'tır. 

Katılımcıların %37'si 20-39 yaş aralığındadır. %40'a yakını 40-59 yaş grubunda olup; %14 

dolayı da 60-69 yaş aralığındadır.  

Tablo 2. Süpermarket Düzeylerine İlişkin Faktör Analizi Sonucu 

 1 2 3 

1.Ulusal Alt Düzeyli Marketler    

 A101 ,944   

 BİM ,921   

 Şok ,911   

2.Ulusal Üst Düzeyli Marketler    

 Migros  ,830  

 CarrefourSA ,122 ,758 -,136 

Metro -,114 ,587 ,223 

3.Yerel Marketler    

Baymar   ,854 

Ekoroma   ,849 

Groseri -,114 ,453 ,501 

Öz değeri 2,629 1,825 1,772 

Açıklanan varyans 29,215 20,281 19,692 

Ortalama  1,5756 2,2103 1,2673 

Alfa 0,921 0,535 0,605 

Rotasyon: Varimax; KMO: % 68,6; Bartlett küresellik  testi  χ
2
:1759,268; s.d.:36; p<0,0001; 

Toplam varyans: %69,188 

Tepki kategorileri: Bilgim yok: 0, Alt düzey: 1, Orta düzey: 2, Üst düzey: 3 

 

Çalışmada tüketicilere 9 adet market ismi verilerek, bu süpermarketleri düzey olarak nasıl 

algıladıkları (Bilgim yok: 0, Alt düzey: 1, Orta düzey: 2, Üst düzey: 3) da sorulmuştur. Bu 

marketlerden 6'sı ulusal ve 3'ü yerel zincir markalarıdır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi, 

tüketicilerin algısında A101 ( :2,5828), BİM ( :2,5458) ve Şok ( :2,6238) marketlerin bir 

grup oluşturduğu, buna karşın Migros ( :3,4327), Metro ( : 2,8596)  ve CarrefourSA'nın ( : 

3,3528) ayrı bir kümeyi oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. İlk grubun ortalaması incelendiğinde 

diğer gruptan oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, yerel zincir olan Baymar, 

Ekoroma ve Groseri başka bir grubu teşkil etmektedir. Bu grupta Baymar ( :1,9162) ve 

Ekoroma'nın ortalaması ( :2,0799) Groseri'ye ( :2,7973) göre daha düşüktür. Groseri yerel 

bir zincir olmakla beraber Migros, Metro ve CarrefourSA'nın olduğu gruba da yüksek yük 

(0,437) vermekte ve böylece tüketici algısında bu gruba yakın olduğu izlenimi edinilmektedir. 

Dolayısıyla araştırmamıza katılanların marketler hakkında oldukça bilgili oldukları ve 
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marketleri birbirinden ayırabildikleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum, elde edilen verilerin 

geçerliğine de ayrı bir kanıt oluşturmaktadır. 

Süpermarketlerin tüketici algısındaki konumunu daha iyi anlayabilmek için ilgili 

süpermarketlere ilişkin bilgim yok diyenler hariç tutularak yapılan t-testi sonucu ve algı 

haritası, Tablo 3’te yer almaktadır. Buna göre, Migros, Metro, CarrefourSA ve Groseri 

ortalama seviyenin üstünde yer almaktadır. Bunlar içinde Groseri yerel bir zincir market 

olmakla birlikte, tüketiciler zihninde ulusal üst düzey marketlerle aşağı yukarı aynı konumu 

paylaşmaktadır. Orta düzeyin altında olanlar ise; ulusal zincir markalardan A101, Şok, BİM 

ile yerel zincir süpermarketlerden Baymar ve Ekorama’dır. 

Algı haritasından da görülebileceği gibi, ulusal üst zincirlerden olan Migros, Metro, 

CarrefourSA ve yerel bir zincir olan Groseri birbirine yakın durmaktadır. Diğer taraftan 

A101, Şok ve BİM bir yerde kümelenmişlerdir. Yerel zincirlerden olan Baymar ve Ekoroma 

birbirine daha yakın algılanmaktadır. Üretilen algı haritasında elde edilen stres değerleri 

0,10'un altındadır. Bu durum, elde edilen algı haritasının veriye iyi derecede uyum 

gösterdiğini (Alpar, 2011: s.403) ortaya koymaktadır. 

Tablo 3. Süpermarketlerin Orta Değere Göre Karşılaştırılması ve Algı Haritası 

 N  Std.Sapma t-değeri Algı haritası 

Groseri 397 2,3577 ,66517 10,714*** 

 

Migros 509 2,4853 ,60695 18,038*** 

Metro 403 2,3896 ,68356 11,441*** 

CarrefourSA 512 2,3828 ,58180 14,888*** 

A101 510 1,6039 ,69236 -12,919*** 

Şok 506 1,6581 ,67171 -11,450*** 

BİM 511 1,5675 ,70213 -13,924*** 

Baymar 343 1,3994 ,61244 -18,162*** 

Ekoroma 316 1,7753 ,54350 -7,349*** 

Tepki kategorileri:Alt düzey:1, Orta düzey:2, Üst düzey: 3 

Test değeri: 2; *:p<0,05; **:p<0,01;***:p<0,001 

Normalleştirilmiş satır stresi: 0,00186; Stres I: 

0,04318; Stres II:0,09252 

 

Tablo 4'te tüketicilere önerilen 6 ulusal ve 3 yerel süpermarket zincirinin birbirleriyle olan 

yakınlıklarını göstermektedir. Ulusal zincirlerden olan Migros ile CarrefourSA birbirine en 
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yakın iki üst düzey markettir. CarrefourSA'dan sonra Migros'a en yakın olanlar Metro ve yerel 

bir zincir olan Groseri'dir. Migros'un en uzak olduğu marketler ulusal zincirlerden BİM ve 

A101, yerel zincirlerden ise Baymar'dır.  Metro'nun en yakını CarrefourSA iken, en uzağında 

ulusal zincirlerden BİM ve yerel zincirlerden de Baymar yer almaktadır. Benzer şekilde 

CarrefourSA, ulusal zincirlerden BİM'e ve yerel zincirlerden Baymar'a uzak durmakta iken; 

Migros, Metro ve yerel bir zincir olan Groseri ile birbirine en yakın dört süpermarketi 

oluşturmaktadır. 

Tablo 4. Süpermarketler Arasındaki Yakınlıklar Matrisi 

Tablo 4 dikkatle incelendiğinde A101, Şok ve BİM'in birbirlerine oldukça yakın durdukları 

tespit edilmektedir. Bu marketler doğal olarak Migros, Metro, CarrefourSA ve Groseri'ye 

daha uzak durmakta, buna karşın uzaklık mesafesi Baymar ve Ekorama için nispeten azdır. 

Yerel zincir olan Baymar ve Ekoroma birbirlerine daha yakın durmaktadır. 

Oluşturulan algı haritası ve yapılan t-testi, birbirini destekler niteliktedir. Ulusal süpermarket 

zincirlerinden Migros, CarrefourSA, Metro ve bir yerel zincir olan Groseri, tüketici algısında 

üst düzey market olarak yer almaktadır.  A101, BİM, Şok, Baymar ve Ekororama, ise alt 

düzey market olarak konumlanmaktadır. Bu algının oluşmasında ilgili süpermarketlerdeki 

fiyat seviyesinin de etkili olduğu unutulmamalıdır.  

Hipotezimizi test etmek için yapılan analiz, süpermarketlere dönük fiyat duyarlığının satın 

alma niyetini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Fiyat duyarlığı ile satın alma 

niyeti arasındaki yapısal denklem S.N.: 0,27*F.D olarak yazılabilmekte ve bu model, 

süpermarketlerden satın alma niyetinin %7,1'ini açıklamaktadır. Bu oranın düşük bir oran 

 

1. Groseri 2. Migros 3. Metro 

4. 

CarrefourSA 

5.  

A101 

6.  

Şok 

7.  

BİM 8. Baymar 

2. Migros 10,198        

3. Metro 11,958 10,536       

4. CarrefourSA 
10,677 8,000 10,630      

5. A101 17,720 19,442 18,735 17,321     

6. Şok 16,941 18,894 18,000 16,703 5,196    

7. BİM 17,972 19,774 18,815 17,804 4,583 5,831   

8. Baymar 19,442 19,950 20,322 18,276 13,565 13,153 13,229  

9. Ekoroma 14,595 16,031 15,684 14,107 11,180 10,677 11,402 9,747 

NOT: Değer küçüldükçe iki market arasındaki benzerlik artar. 
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olduğu belirtilmelidir. Süpermarketlere dönük satın alma niyetinin %93'ü başka faktörlerin 

etkisi ile ortaya çıkmaktadır. 

 

Şekil 1. Fiyat Duyarlığının Satın Alma Niyetine Etkisi-Simgesel Model 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Süpermarketler kapsamında yapılan bu çalışmada tüketicilerin fiyat duyarlılığının satın alma 

kararları üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Tüketiciler düşük fiyatlı ürünleri satın almak 

için ekstra çaba harcama eğilimindedirler. Bu nedenle birçok farklı süpermarkete giderek ürün 

fiyatlarını incelemekte ve en düşük fiyatlı ürünlerin satıldığı süpermarketlerden alışveriş 

yapmaktadırlar. Ayrıca, tüketiciler genellikle ihtiyaçlarını aynı süpermarketten satın almayı 

tercih etmektedirler. Başka bir deyişle, tüketiciler alışveriş yaptıkları bir süpermarketten 

tekrar ürün satın alma eğilimi göstermektedir.  

Tüketicilerin süpermarket düzeylerine ilişkin algılarına göre süpermarketler ulusal alt düzeyli, 

ulusal yüksek düzeyli ve yerel marketler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. 

Süpermarketlerin tüketiciler tarafından farklı düzeylere sahip olarak algılanması, Erciş vd.’nin 

(2008) tüketicilerin süpermarketlere yönelik algılarının yerel ve ulusal düzeyde hizmet 

vermelerine bağlı olarak farklılık gösterdiği bulgusunu desteklemektedir. Tüketicilerin 

süpermarket düzeylerine ilişkin algıları, onların marketler hakkında oldukça bilgi sahibi 

olduğunu ve marketler arasındaki farklılıkları ayırt edebildiklerini göstermektedir. Erciş 

vd.’ne (2008) göre, süpermarket düzey algılarında etkili olan unsurlardan biri tüketicilerin 

fiyatlara yönelik tutumudur. Bu bulguya dayanarak, tüketicilerin ulusal süpermarket 

zincirlerinden Migros, CarrefourSA, Metro’yu ve bir yerel zincir olan Groseri’yi üst düzey 

market ve A101, BİM, Şok, Baymar ve Ekororama’yı ise alt düzey market olarak 

algılamasında ilgili süpermarketlerdeki fiyat seviyesinin de etkili olduğu söylenebilir.  

Açıklama oranı küçük (%7,1) olmakla birlikte tüketicilerin süpermarketlere dönük fiyat 

duyarlığının satın alma niyetlerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Etki oranın düşük 

olması süpermarketlere dönük satın alma niyetinde fiyat dışında başka faktörlerin de etkisi 

olduğunu göstermektedir. Bu sonuç Kamaladevi (2010); Mittal ve Parashar (2010); Narayan 

ve Chandra (2015) tarafından yapılan çalışmalarla elde edilen süpermarketlere dönük satın 
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alma niyetinde fiyatın yanı sıra farklı unsurların da etkili olduğu sonucu desteklemektedir. 

Süpermarketlerin konumu ve tüketiciye yakın olması tüketicilerin satın alma davranışını 

etkileyebilir. Süpermarketin atmosferi, çalışanların tüketicilerle etkili iletişim kurması, 

reklamlarla marketin tanıtılması süpermarketlere dönük satın alma niyetinde etkili olan 

faktörler arasında yer alabilir. Bu unsurlara ek olarak, süpermarkette sunulan hizmetin 

kalitesi, satış sonrası hizmetler, evlere servis, mağaza temizliği, markalar ve ürün çeşitliliği 

tüketicilerin alışveriş yapma tercihlerini belirleyebilir. 

Genel olarak tüketicilerin, daha düşük fiyatlı ürünleri tercih etme eğiliminde oldukları ifade 

edilmektedir (Boonpattarakan, 2012: s.73). Bu nedenle, kabul edilebilir bir kalite seviyesi göz 

önüne alındığında, ürünü daha düşük bir düzeyde fiyatlandırmak, tüketicileri süpermarkete 

çekmek konusunda etkili bir araç olabilir.  Dolayısıyla süpermarket yöneticilerinin satın alma 

niyetleri üzerinde etkili olan tüketicilerin fiyat duyarlığı ve tüketici zihnindeki hedefledikleri 

konumlarına göre fiyat-kalite dengesini oluşturmaları gerektiği söylenebilir.  

Tüketicilerin fiyat duyarlılığını anlamak, işletme açısından fiyatlandırma stratejilerinin 

belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Bunun için, farklı ürün kategorilerinde tüketicilerin 

fiyat duyarlılığını ölçmek gerekir (Uslu ve Huseynli, 2018: s.526). Bu nedenle, 

süpermarketler kapsamında yapılan bu çalışmanın sınırlılığı belirli bir ürün kategorisi 

belirlemek yerine süpermarkette yer alan bütün ürün kategorilerine dayanarak tüketicilerin 

genel fiyat duyarlılığının incelenmesidir. Gelecek çalışmalarda, Uslu ve Huseynli'nin (2018) 

yaptıkları çalışmada olduğu gibi gıda, temizlik, sağlık, kişisel bakım gibi belirli bir ürün 

kategorisinde tüketicilerin fiyat duyarlılığının satın alma kararları üzerindeki etkisi 

incelenebilir veya bu ürün kategorilerinden hangisinde tüketicilerin fiyat duyarlılığının daha 

yüksek olduğu araştırılabilir.  

Süpermarket alışverişlerinde fiyat dışında farklı faktörlerin de etkili olduğu bilinmektedir. 

Bunlar arasında; süpermarkette sunulan hizmetin kalitesi, satış sonrası hizmetler, evlere 

servis, mağaza temizliği, markalar ve ürün çeşitliliği, algılanan risk, fiyat-kalite ilişkisi gibi 

faktörler sayılabilir. Araştırmada tüketicilerin mağaza seçiminde göz önünde bulundurduğu 

diğer faktörlerin göz ardı edilmesi, araştırmanın başka bir sınırlılığını oluşturmaktadır. Bu 

nedenle gelecek araştırmalarda fiyat dışı faktörlerin modele katılmasıyla, konu 

derinleştirilebilir. 
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ÖĞRETMENLERİN ÇEVRİMİÇİ (ON-LİNE) ALIŞVERİŞLERİNDE 

HEDONİK TÜKETİM EĞİLİMLERİNİN DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ: KÜTAHYA İLİNDE BİR 

UYGULAMA 

Ömer Zafer GÜVEN
1
 

 Hatice ÖZBÖLÜK
2
 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin çevrimiçi alışveriş davranışlarında hedonik tüketim 

eğilimlerinin demografik özellikleri açısından incelenmesidir. Çalışmada hedonik tüketim 

boyutları olarak Arnold ve Reynolds’un (2003) macera için alışveriş, sosyal etkileşim, 

rahatlamak için alışveriş, başkalarını mutlu etmek için alışveriş ve değer alışverişi boyutları 

ele alınmıştır. Veriler Kütahya il merkezinde ilk, orta ve lise kademesinde görev yapan 

öğretmenlerden toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin daha çok başkalarını 

mutlu etmek için çevrimiçi alışveriş yaptıkları ortaya çıkmıştır.  Buna ek olarak başkalarını 

mutlu etmek için alışveriş boyutu ve rahatlamak için alışveriş boyutları ile öğretmenlerin 

cinsiyetleri arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Öğretmenlerin medeni durum ve 

yaşlarına göre ise hedonik tüketimin tüm boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Abstract 

The aim of this study is to examine the teachers' online shopping behaviors in terms of 

demographic characteristics of hedonic consumption trends. In this study, the dimensions of 

hedonic consumption were discussed by Arnold and Reynolds (2003) in terms of shopping for 

adventure, social interaction, shopping for relaxation, shopping to make others happy and 

value shopping. The data were collected from primary, middle and high school teachers in the 

city of Kütahya. As a result of the analysis, it was found out that teachers mostly shop online 

to make others happy. In addition to this, there are significant differences between the 

dimensions of shopping in order to make others happy and shopping for relaxation and the 
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gender of the teachers. According to teachers' marital status and age, there were significant 

differences in all dimensions of hedonic consumption. 

Giriş 

Tüketici davranışı, tüketicilerin satın alma kararı verirken nasıl düşündükleri ve nasıl 

davrandıkları ile ilgili olup, tüketicilerin satın alma için zaman, çaba ve para gibi sınırlı 

kaynaklarını harcama konusunda nasıl karar verdiğinin anlaşılması (Jisana, 2014:34)  olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanım ayrıca, satın alma kararında teknolojinin kullanılması dışında, 

çevrimiçi tüketici davranışında da geçerlidir. Böyle olmakla birlikte çevrimiçi satın alma 

faaliyetleri, geleneksel satın alma faaliyetlerinden farklılıklar göstermekte ve internet, 

tüketicilerin satın alma karar sürecinin tüm aşamalarını etkilemektedir (McGaughey ve 

Mason, 1998). Örneğin, alternatiflerin aranması, gerekli bilgilerin toplanması, farklı 

perakendecilerin eşzamanlı olarak değerlendirilmesi, kişisel bilgilerin sağlanması ve ödeme 

süreci, çevrimiçi ortamda farklıdır. Başka bir deyişle internet bilgi arama, farklı seçenekleri 

değerlendirme ve satın alma işlemini gerçekleştirme konularında tüketicilere çeşitli 

kolaylıklar sağlayarak tüketici davranışlarının değişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

(Constantinides, 2004).  

Tüketici davranışı tutumların, amaçların ve değerlerin bir sonucudur ve satın alma ve tüketim 

davranışını ifade eder. Tüketici, hedonik (duyusal nitelikler) ve faydacı sebepler (işlevsel ve 

duyusal olmayan nitelikler) olarak sınıflandırılabilecek iki temel nedenden dolayı mal ve 

hizmetleri satın almakta ve tüketim gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, tüketicilere ya hedonik 

(zevkli, deneyimsel) veya faydacı değerler sunmak gereklidir. Hedonik değerler daha çok 

deneyimsel tüketim, eğlence, zevk ve heyecan sağlayabilirken, faydacı değerler öncelikli 

olarak araçsal ve işlevseldir(Batra ve Ahtola, 1990). 

İstek, ihtiyaç ve arzu tüketimi şekillendiren ve yönlendiren temel faktörlerdir. Fakat 

postmodern tüketim şekli üzerinde ağırlıklı etkisi olan arzudur. Geleneksel toplumlarda 

tüketim çoğunlukla ihtiyaçlarla sınırlandırılmış olup, ihtiyacından fazlasını tüketen hoş 

karşılanmazken, kimliklerin tüketimle örüldüğü günümüz toplumlarında artık bu anlayış 

yerini, sonu olmayan arzuların temel rol oynadığı hedonist bir yapıya bırakmıştır (Özcan, 

2011:139). Tüketim ise günümüzde artık, insanların itibar görme, saygınlık kazanma, bir 

gruba ait olma istekleri yüzünden sadece fizyolojik ihtiyaçlar kapsamında değerlendirilmekten 

çıkmış ve özellikle kimlik inşasında etkili olan saygınlık ihtiyaçlarının kapsamına dâhil 

olmuştur (Özcan,2011:136). 

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090561311324318?mobileUi=0
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Hedonizm, özellikle tüketim kültürünün egemen olduğu günümüz toplumlarında baskın bir 

düşünce biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Tüketim kültürü de yeni zevklerin benimsenmesini, 

yeni hazların alınmasını bireyin hakkı ve kendine karşı görevi olarak sunarak hedonik 

tüketime yönlendirir.  

Hedonik tüketim, ihtiyaçlardan çok arzulara dayalı göstergelerin öncelikte olduğu bir tüketim 

kültürünü ortaya çıkarmıştır. Tüketimin anlamı genişlemiş; haz, eğlence ve özgürlük gibi 

anlamları bünyesinde barındırmaya başlamıştır. Mutluluğun göstergesi daha fazla tüketebilme 

gücü ile paralel hale gelmiştir (Yanıklar, 2006:25-26). Modern ve postmodern tüketim 

toplumlarında tüketim olgusunun duygusal ve hissi boyutu ön plana çıktığından insanlar için 

psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, haz ve zevk almak için bir tatmin aracı olarak işlev 

görmektedir (Torlak vd, 2007:25). 

Günümüzde tüketicilerin günlük yaşantılarında zamanla yarışmak zorunda kalmaları internet 

üzerinden satın alma davranışının bir ihtiyaç olmasına ve öneminin artmasına neden olmuştur. 

İnternet kullanımının yaygınlaşması işletmelere sadece rekabetçi alan yaratmamış aynı 

zamanda da tüketiciler için de yeni bir satın alma davranışı gerçekleştirme ortamı sağlamıştır. 

Bu noktadan hareketle bu çalışmada, Kütahya ilindeki MEB’e bağlı ilk, orta ve lise düzeyinde 

faaliyet gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin çevrimiçi alışverişlerinde hedonik 

tüketim eğilimlerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

öncelikle çevrimiçi alışveriş ve hedonik tüketim kavramları üzerinde durulmuş, uygulama 

kısmında ise metodolojik olarak araştırmada izlenen yol, araştırma modeli ve hipotezleri, 

araştırmanın örneklemi, kullanılan anketin özellikleri, kullanılan istatistik teknikleri, 

araştırmada elde edilen veri ve bulgulara yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise bulgulardan 

yararlanılarak sonuçlar yazılmıştır. 

Çevrimiçi Alışveriş 

Çevrimiçi alışveriş, günümüzde hızla büyüyen alışveriş şekli olup, internet üzerinden ürün 

veya hizmetlerin araştırılması ve satın alınması sürecini ifade eder (Varma ve Agarwal, 

2014:43). Çevrimiçi alışveriş, tüketicilerin doğrudan bir satıcıdan internet üzerinden bir 

tarayıcı kullanarak mal veya hizmet satın aldıkları bir e-ticaret yöntemidir. Bilgi paylaşımı ve 

iletimi için küresel bir bağlantı ağına geçilmesiyle birlikte,internet, bir pazarlama aracı olarak 

ta kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde sigortacılık hizmetlerinden finansal hizmetlere, 

bilgisayar donanımı ve yazılımından seyahat, konaklama, giyim, kitap, video oyunlarına 

kadar pek çok sektörde çevrimiçi alışverişte hızlı bir büyüme yaşanmaktadır. İnsanların 
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günlük yaşamlarını geçmişe kıyasla daha fazla etkileyen internet, insanların alışveriş 

davranışlarını da yeniden tanımlamış ve malların ve hizmetlerin alım satım şeklini de 

değiştirmiştir. Bunun sonucu olarak ta, hem işletmeler hem de tüketiciler açısından alışveriş, 

reklam ve diğer ticari faaliyetler için önemli bir alan haline gelmiştir. 

Liao vd. (2010) çevrimiçi satın alma işleminin iki aşamada gerçekleştirdiğini ifade 

etmektedirler. İlk aşama sipariş aşaması olarak adlandırılır ve ürünün aranması, 

karşılaştırılması ve seçimini içerir. İkinci aşama ise siparişin takibi ve kabul veya iadesini 

içeren siparişin tamamlanması aşamasıdır.  

Çevrimiçi satın alma kararı karmaşık bir olgu olması nedeniyle, çok sayıda faktör tarafından 

etkilenmektedir. Monsuwe ve diğerleri (2004) çevrimiçi alışverişe ve çevrimiçi alışveriş 

yapma niyetine yönelik tutumların yalnızca kullanım kolaylığı, fayda ve keyiften 

etkilenmediğini, aynı zamanda tüketici özellikleri, durumsal faktörler, ürün özellikleri, önceki 

çevrimiçi alışveriş deneyimleri ve çevrimiçi alışverişe güven gibi dışsal faktörler tarafından 

da etkilendiğini ifade etmektedirler.  

Hedonik Tüketim 

Hedone eski Yunancada haz ve zevk anlamına gelmektedir. Hedonizm ise, hazcılık demektir. 

Hedonizm veya hazcılık felsefi bir terim olarak haz almayı yaşamın amacı olarak görmekte ve 

sürekli olarak metalardan edinilebilecek hazları ön plana çıkarmaktadır. Yani varolmak ya da 

ihtiyaçları karşılamak için değil haz almak için tüketmek anlamına gelmektedir (Baudrillard, 

2004:94). 

Hedonizm, zevkin peşinde koşma ya da zevke, özellikle de duyumsal zevklere kendini adama 

şeklinde ya da psikolojik anlamda; zevk arama arzusuyla veya acıdan kaçma şeklinde motive 

edilen davranış biçimini savunan doktrin olarak tanımlanır (Çelik, 2009:47). 

Hedonik tüketim, tüketici ve ürün arasında çok boyutlu, fantastik ve duygusal bir etkileşimin 

söz konusu olduğu ve bu nedenlerle ürünün tüketilmesi ile gerçekleşen tüketimdir (Jones vd. 

2006:974). Bu ürünlerin tüketimi duygusal zevkte ve tüketicinin mutluluk duygularında artış 

sağlar ve bireye bağlı olarak değişen bir memnuniyet düzeyine yol açar. (Schiffman vd. 

2014:81). Hirschman ve Holbrook’a (1982:92) göre hedonik tüketim, tüketimin haz 

boyutundan tat almaktır ve insanlar ürünleri kullanabilmekten ziyade kendilerine ifade etmiş 

olduğu anlam için de satın alım yaparlar. İnsanların satın aldıkları şeylerin işlevlerine ek 

olarak kişisel ve sosyal anlamları da olduğu görülmektedir. (Levy, 1959:119).Hedonik 

tüketicilerin ürünün satın alımı sırasında elde ettikleri değer, ürünün kullanım değerine göre 
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daha fazla olabilmektedir. Algılanan haz, alışveriş faaliyeti aracılığıyla sağlanan önemli bir 

hazcı fayda olup, ürünün işlevsel ve fonksiyonel yararlardan daha fazladır. 

Hedonik yaklaşıma göre ürünler, objektif varlıklar olarak değil öznel semboller olarak görülür 

ve tüketimleri için ana motivasyon zevk ve duygu arayışıdır. (Hirschman and Holbrook, 

1982) Diğer bir ifadeyle göre hedonik tüketimde ürünler öznel sembollerden ibarettir ve 

ürünlerin nesnel varlıklar olmalarından daha çok, onların neyi temsil ettiği önemlidir. 

(Odabaşı 1999:86). Tüketiciler, bir ürünün somut, bilinen nitelikleri belirgin ve anlaşılır 

olmasına rağmen bu niteliklere özel anlamlar eklerler. Bir ürünün somut bir nesneden çok 

öznel bir sembol olarak algılanması, markaların nasıl seçildiğini izah etmektedir (Odabaşı, 

2006:116).  

Arnold ve Reynolds (2003) genel olarak hedonik alışverişin nedenlerini şu şekilde 

sınıflandırmışlardır (Albayrak, 2017:117-120):  

Macera İçin Alışveriş: Macera için alışveriş uyarım, macera ve başka bir dünyada olma hissi 

için alışverişi ifade eder. Bu nedenle yapılan alışverişler macera, heyecan, uyarılma, coşku 

yaratan görüntülerin, kokuların ve seslerin olduğu bir dünyaya giriş ile tanımlanabilmektedir. 

Alışveriş coşku, heyecan ve keyif için yapılır. Keyif, alışveriş yaparken etkileşimin zevkli 

yönlerini deneyimleme anlamına gelmektedir. Çekici mesajlar ve eğlenceli özellikler bileşimi 

kişilere anında zevk sunabilmektedir. Online alışverişin keyif ve eğlenceli özellikleri 

insanların rahatlamalarına ve keyifli bir alışveriş deneyimine kendilerini kaptırmalarına 

yardımcı olur. 

Sosyal Etkileşim: Sosyal etkileşim, kişinin arkadaşları ve ailesi ile birlikte alışveriş 

yapmanın, alışveriş yaparken sosyalleşmenin ve başkalarıyla birlikte olmanın zevkini ifade 

eder. Bu türdeki alışveriş deneyimi, arkadaşlarla ve aile üyeleriyle vakit geçirme yolu olarak 

tanımlanabilir. Tüketicilerin alışverişe gitmelerinin ana nedenlerinden biri, sosyal etkileşim 

sağlayan keyif nedeniyledir. Bu ise tüketicilerin hedonik güdüleri ile ilgilidir. Alışveriş 

merkezleri ya da büyük departmanlı mağazalar, insanların bir araya gelebildikleri mekânlar 

haline gelmiştir. Bu tip mekânlar, gençlerin buluşması için bulunmaz olanaklar sunmaktadır. 

Diğer yandan, kontrollü ve güvenli bir ortam olmaları nedeniyle, yaşlılar ve kadınlar için birer 

cazibe alanı durumundadırlar. Özellikle, varoşlarda ve kırsal kesimlerde yaşayanlar için boş 

vakitlerini harcayacak başka yer olmadığından, bu tip mekanlar bir tür sosyalleşme ve vakit 

geçirme yeri olma özelliği kazanmıştır. 

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090561311324318?mobileUi=0
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090561311324318?mobileUi=0
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Rahatlamak İçin Alışveriş: Bu kategorideki alışveriş nedenleri stresten kaçma, olumsuz bir 

ruh halinden çıkmak için alışveriş yapma ve kendini tedavi yöntemi olarak alışveriş ile 

açıklanmaktadır. Birçok kişi, yaşadıkları stresi hafifletmek veya sorunlarını unutmak için 

alışverişe çıktıklarını belirtmektedir. Özel bir tedavi şekli olarak alışveriş ve olumsuz bir ruh 

halini rahatlatmak için alışveriş ve stresten kurtulmak için alışveriş türlerini içermektedir. 

Birçok kişi stresten kurtulmak ya da problemlerini unutmak için alışverişe girmekte ve ruh 

hallerini düzeltmeyi ya da sadece kendilerini tedavi etmenin bir yolu olarak alışveriş 

deneyimini görmektedir. Farklı duygusal durumlar ve ruh halleri, kişinin alışverişe neden ve 

ne zaman gittiğini açıklamakla ilişkili olabilmektedir. Örneğin bir kişi, sıkıldığında oyalanma 

arayışı için ya da kendini yalnız hissettiğinde sosyal temas aramak için mağazaya gitmektedir. 

Alışveriş gezisi, tüketimin beklenen yararı ile değil satın alma sürecinin kendi yararı ile 

güdülenmektedir. 

Fikir Edinmek-Son Modayı Takip Etmek İçin Alışveriş: Bu gruptaki alışverişler, yeni 

eğilim ve modaları takip etmek, yeni ürün ve gelişmelerden haberdar olmak için yapılan 

alışverişlerdir. Belirli bir satın alma ihtiyacı veya kararı olmaksızın sadece bilgi toplama 

amacıyla yapılan bu alışverişte, kişiler alışverişi bir tür eğlence ya da boş vakit değerlendirme 

yolu olarak kullanmaktadırlar.  

Başkalarını Mutlu Etmek İçin Alışveriş: Kişilerin bir başkası için alışveriş yaparken 

yaşadıkları keyif ve olumlu düşünceleri içermektedir. Pek çok insan, sevdikleri insanlar için 

yaptıkları alışverişin kendilerine ne kadar keyif verdiğinden bahsetmektedir. Bazı kişiler için, 

aileleri ve arkadaşları için alışveriş yapmak çok önemli olmakta ve bu alışveriş kişilerin 

kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilmektedir. Bazı zamanlarda, sevdiğimiz bir insan 

için mükemmel hediyeyi bulmak büyük bir haz sağlayabilmektedir. Özellikle kadınların 

alışverişi, sevgilerini ya da aşklarını ifade etmenin bir yolu olarak gördükleri belirtilmektedir. 

Değer Alışverişi: Tüketiciler alışverişi, sanki fethedilmesi veya kazanılması gereken bir oyun 

gibi görürler ve kelepir ürünleri bulmaktan, pazarlık yapmaktan ve indirimleri ya da düşük 

fiyatlı ürünleri bulmaktan zevk alırlar. Bu tür tüketiciler ucuzluk dönemlerini beklemek ve 

indirimleri takip etmek amacıyla alışveriş yapmakta ve bu alışverişten büyük bir haz 

duymaktadırlar. Bir indirim ya da pazarlık imkânı bulmaları kişisel başarı memnuniyetine 

neden olmaktadır. Bu haz iki yönlü olabilmektedir. Bunlardan ilki, kişinin en iyi ürünü, en 

uygun fiyatla alması nedeniyle kendisini akıllı bir tüketici olarak görmenin sağladığı hazdır. 

Diğer yandan, bazı insanlar piyasa bilgileri ile kendilerinden gurur duyarlar. En güzel ve ucuz 

ürünün satışının, nerede olduğunu, kaça olduğunu etrafındaki kişilere aktarmak oldukça haz 
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verici bir doyum sağlayabilmektedir. Ayrıca değer, pazarlık sürecinde alışverişçilerin satış 

personeli ile görüşmelerinden kaynaklanan zevk duygusudur. 

Faydacı malların ve hedonik malların pazarlanması çok farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyar. 

Faydacı ürünlerde, ürünü kullanmanın yararlarının ve ürünün tüketicinin farklı ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek uygun işlevsel özelliklerinin ön plana çıkarılması gerekli iken, hedonik 

tüketimde ise pazarlamacıların ürünün kullanımı ile elde edilecek duygusal zevk ve mutluluğu 

ön plana çıkaracak stratejileri geliştirmeleri gerekir. Böyle olmakla birlikte günümüzde 

tüketici profilindeki ve pazardaki değişme ve gelişmeler ürünlerin fonksiyonel özelliklerini 

estetik ve hedonik yönleriyle bütünleştirerek, tüketicilerin hem bilişsel yönlerine hitap etmeyi 

hem de duygularını harekete geçirmeyi gerekli kılmaktadır(Brakus ve diğerleri, 2009). 

Araştırmanın Metodolojisi 

Bu bölümde araştırmanın metodolojisi anlatılmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, öğretmenlerin çevrimiçi alışveriş davranışları ve çevrimiçi alışverişlerinde 

hedonik tüketim eğilimlerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. 

Öğretmenlerin hedonik tüketime yönelik tutumları Macera için Alışveriş, Fikir Edinmek için 

Alışveriş, Başkalarını Mutlu Etmek için Alışveriş, Fırsatları Yakalamak için Alışveriş ve 

Sosyal Amaçlı Alışveriş olmak üzere 5 başlıkta ele alınmıştır. Bu temel amaca dayalı olarak 

araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

Araştırma Sorusu 1: Çevrimiçi satın alma davranışında öğretmenlerin cinsiyetlerine göre 

hedonik tüketim boyutları farklılaşmakta mıdır?  

Araştırma Sorusu 2: Çevrimiçi satın alma davranışında öğretmenlerin medeni durumlarına 

göre hedonik tüketim boyutları farklılaşmakta mıdır?  

Araştırma Sorusu 3: Çevrimiçi satın alma davranışında öğretmenlerin yaşlarına göre hedonik 

tüketim boyutları farklılaşmakta mıdır?  

Hem yerli hem de yabancı literatürde hedonik tüketim güdüleri ile ilgili yapılan çeşitli 

araştırmalar olmasına rağmen, bu çalışmaların genellikle çevrimdışı tüketicilerin satın alma 

güdülerine yönelik oldukları görülmektedir. Çevrimiçi ürün veya hizmet satın almada hedonik 

tüketim eğilimlerini inceleyen çalışmaların özellikle yerli literatürde oldukça sınırlı olması, bu 

araştırmanın yapılmasında önemli bir dayanak noktası olmuştur.  
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Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları  

Araştırma, Kütahya il merkezinde ilk, orta ve lise kademesindeki okullarda görev yapan 

öğretmenler üzerinde yürütülmüştür. Bu, araştırmanın olası bir sınırlamasıdır. Araştırmada 

kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapıldığından, elde edilen sonuçların 

araştırma evrenine genellenmesi konusunda herhangi bir sorun olmamasına rağmen, daha 

geniş bir örneklem grubu ile farklı illerde yapılacak çalışmalarla bu genellemelerin test 

edilmesinde fayda vardır.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Araştırmanın evreni Kütahya il merkezinde ilk, orta ve lise kademesinde görev yapan 

öğretmenlerden oluşmaktadır. 2018 yılı MEB verilerine göre Kütahya il merkezinde ilk, orta 

ve lise kademesinde görev yapan öğretmen sayısı 7792’dir. Bu sayının 3090’nı bayan 

öğretmen, 4296’sı erkek öğretmen, 406’sı ise özel okulda çalışan öğretmenlerden 

oluşmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mali ve teknik açıdan oldukça güç olduğundan, 

örnekleme yöntemlerinden kararsal örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Bu bağlamda 

Kütahya ili merkezinde eğitim veren ilk, orta ve lise kademesindeki okullarda görev yapan ve 

ulaşılabilinen öğretmenlerle yüz yüze görüşülmüş, sadece daha önce çevrimiçi alışveriş 

yaptığını ifade eden 300 öğretmen üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma Kütahya İli merkezinde yürütüldüğü için bir alan araştırması niteliğindedir. Aynı 

zamanda bir konudaki mevcut durumu araştırmak ve belirlemek söz konusu olduğundan nicel 

araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma türündedir. 

Anket Formunun Yapısı, Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik 3 sorunun yanı sıra, internet 

kullanımına yönelik ve çevrimiçi alışverişlerine yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci 

bölümde ise katılımcıların online ürün ve hizmetleri satın alırken hangi hedonik güdülerden 

etkilendiğini belirlemek amacıyla 5 boyuttan oluşan 22 önerme şeklinde ifadeye yer 

verilmiştir. Ölçekte hedonik tüketim boyutlarından macera boyutunu ölçmek için 6 ifade, 

değer boyutunu ölçmek için 4 ifade, sosyal etkileşim boyutunu ölçmek için 6 ifade, 

rahatlamak için alışveriş boyutunu ölçmek için 2 ifade ve başkalarını mutlu etmek için 

alışveriş boyutunu ölçmek için 4 ifadeye yer verilmiş ve Arnold ve Reynolds‘un (2003) 

çalışmasındaki hedonik güdüler ölçeğinden yararlanılmıştır. Cevaplayıcıların hazcı (hedonik) 
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alışveriş davranışlarının ölçülmesinde 5’li Likert ölçeği (1= Kesinlikle Katılmıyorum,  2= 

Katılmıyorum, 3=  Kararsızım, 4=  Katılıyorum,  5= Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır. 

Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Resmi kurumlardan 

gerekli izinler alındıktan sonra, anketler Kasım ve Aralık 2018 tarihleri arasında ilk, orta ve 

lise kademesindeki okullarda görev yapan öğretmenlere yüz yüze uygulanmak suretiyle 

toplanmıştır.  

Araştırmada elde edilen verilerin güvenirlik (iç tutarlılık katsayısı, açıklanan ortalama varyans 

ve birleşik güvenilirlik) ve geçerlilik (uyuşma ve ayrışma geçerliliği) analizleri, frekans 

analizleri, normallik testi analizi ve karşılaştırma analizleri (iki bağımsız örneklem t testi, 

Anova testi)  istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır.  

Keşfedici Faktör Analizi 

Hedonik tüketim boyutlarının belirlenmesinde kullanılan veri setinin analizler için 

uygunluğunu belirlemek için Kaiser-Mayer-Oklin ve analiz edilecek değişkenler arasındaki 

ilişkilerin anlamlı ve sıfırdan farklı olup olmadığını anlamak amacıyla da Barlett‘s Küresellik 

Testi yapılmış ve KMO katsayısının 0,916 olduğu, Bartlett testine ilişkin Ki-kare değerinin p 

< 0.05 önem düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Bu bulgular örneklem büyüklüğünün ve 

verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. 

Faktör analizi yaparken grupların belirlenebilmesi için, temel bileşenler analizi (TBA) 

yöntemi kullanılmıştır. Faktör analizi uygulanması için tüm soruların birbirinden bağımsız 

olduğu kabulüne dayanan Varimax Rotasyon Yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada faktör 

sayısını belirlemede öz değeri 1’den büyük olan faktörler anlamlı olarak belirlenmiş ve buna 

göre hedonik tüketim ile ilgili dört faktör belirlenmiştir. Bu dört faktör, toplam varyansın % 

69,944’ünü açıklamaktadır. 

Rotasyondan sonra ortaya çıkan faktör grupları ve değişkenler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Hedonik Tüketim Ölçeğine İlişkin Keşfedici Faktör Analizi 

Hazcı (Hedonik) Alışveriş Ölçeğinin Maddeler Faktörler 

1 2 3 4 

Macera ve Değer Alışverişi 

 

 

Online (çevrimiçi) alışveriş yapmak benim için heyecan vericidir. 0,813    

Online (çevrimiçi) alışveriş yapmayı büyüleyici bulurum. 0,813    

Online (çevrimiçi) alışveriş yapmak benim için daha eğlencelidir. 0,846    

Online (çevrimiçi) alışveriş yapmak bana daha fazla zevk verir. 0,861    

Online (çevrimiçi) alışveriş yapmak bana kendimi iyi hissettirir. 0,828    

Online (çevrimiçi) alışveriş yaparken kendimi ayrı bir dünyada gibi 

hissediyorum. 

0,767    

Çoğunlukla indirim olduğu zaman online (çevrimiçi) alışveriş yaparım. 0,674    

Online (çevrimiçi) alışveriş yaparken pazarlık yapmayı severim. 0,571    

Online (çevrimiçi) alışveriş sitelerinde indirimli ürünler aramaktan 

hoşlanırım. 

0,633    

İhtiyacım olmasa bile online (çevrimiçi) alışveriş sitelerinde indirimli 

ürünler olduğunda satın almayı tercih ederim. 

0,550    

Faktör Aritmetik Ortalaması: 2,72; Cronbach alpha: 0,931 

Sosyal Etkileşim ve Yenilik 

Yeni moda ve trendlere ayak uydurmak için alışveriş yaparım.  0,686   

Yeni ürünlerin ne olduğunu görmek için alışveriş yaparım.  0,794   

Yeni şeyleri tecrübe etmek için alışveriş yaparım.  0,819   

Ailem ya da arkadaşlarımla sosyalleşmek için alışveriş yaparım.  0,831   

Alışverişte birileriyle sosyalleşmekten hoşlanırım.  0,777   

Benim için alışveriş sosyal bir ihtiyaçtır.   0,560   

Faktör Aritmetik Ortalaması: 2,64; Cronbach alpha: 0,887 

Başkalarını Mutlu Etmek İçin Alışveriş     

Hayatımdaki özel insanlara bir şeyler satın aldığımda kendimi iyi 

hissederim. 

  0,777  

Birileri için alışveriş yapmayı severim çünkü hem ben hem de onlar 

bundan zevk alıyor. 

  0,825  

Aile ve arkadaşlarım için alışveriş yapmayı severim.   0,878  

Alışverişte birileri için özel bir hediye bulmayı çok severim.   0,827  

Faktör Aritmetik Ortalaması: 3,68; Cronbach alpha: 0,885 

Rahatlamak İçin Alışveriş      

Moralim bozuk olduğunda alışveriş yaparım ve kendimi iyi hissederim.    0,844 

Benim için alışveriş stres atmanın bir yoludur.    0,869 

Faktör Aritmetik Ortalaması: 2,87, Cronbach alpha: 0,928 

Açıkladığı varyans % 42,786 11,307 10,745 5,105 

Açıklanan toplam varyans % 42,786 54,094 64,839 69,944 

Ölçeğin GenelCronbach alpha: 0,928 

Kaiser-Meyer-Olkin Testi (KMO) : 0,916 

Bartlett’s Test of Sphericity Ki-Kare: 5196,73, df: 253, p: 0,000 

 

Yapılan analiz sonucu 4 hedonik tüketim boyutu elde edilmiştir. Ancak orijinal ölçekte yer 

alan değer boyutu ölçekte ayrı bir faktör olarak yer almamış, öğretmenler tarafından macera 

için alışveriş faktörü ile birlikte değerlendirilmiştir. Buna göre birinci faktör 10 gözlenen 

değişkeni içermekte ve bunlar internet ortamındaki ürün ve hizmetleri satın alma işleminde 

duyulan keyif, yeni ürün ve hizmetler bulma hissi ile internet ortamında sunulan ürün ve 

hizmetler ile ilgili indirim avantajları arama ve bu avantajlardan yararlanma ile ilgilidir. Buna 
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göre birinci faktör bu çalışmada “macera ve değer” faktörü olarak adlandırılmıştır. Bu boyuta 

ilişkin genel aritmetik ortalama 2,72 olarak bulunmuştur. Bu faktör toplam varyansın % 

42,240’ını açıklamaktadır.  

İkinci faktör altı gözlenen değişkeni içermektedir ve bunlar internet ortamında tüketicilerin 

ürün ve hizmetleri satın alırken perakendeciler ve hizmet ortamında tüketiciler ile sosyal 

iletişime geçmesi ile ve yeni moda ve trendleri takip etme ile ilgilidir. Bu faktör, Rohm ve 

Swaminathan (2004)’ın çalışmasında sosyal etkileşim olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada 

dördüncü faktör “sosyal etkileşim ve yenilik” olarak adlandırılmıştır. Bu boyuta ilişkin genel 

aritmetik ortalama 2,63 olarak bulunmuştur. Bu faktör toplam varyansın % 10,498’ini 

açıklamaktadır. 

Üçüncü faktör dört gözlenen değişkeni içermekte olup, bunlar ailesini ve başka kişileri mutlu 

etmek için online ürün ve hizmetleri satın alma ile ilgilidir. Bu faktör Arnold ve Reynolds 

(2003)’ın çalışmasında başkalarını mutlu etmek için alışveriş olarak belirlenmiştir. Bu 

nedenle bu çalışmada üçüncü faktör “başkalarını mutlu etmek için alışveriş” şeklinde 

adlandırılmıştır. Bu boyuta ilişkin genel aritmetik ortalama 3,68 olarak bulunmuştur. Bu 

faktör toplam varyansın % 10,498’ini açıklamaktadır. 

Dördüncü faktör üç gözlenen değişkeni içermektedir. Bunlar online ürün ve hizmeti satın alan 

tüketicilerin, alışverişi stresten kurtulmanın ve rahatlamanın bir yolu olarak görmeleri ile 

ilgilidir. Bu faktör Arnold ve Reynolds (2003)‘ın çalışmasında rahatlamak için alışveriş 

olarak belirlenmiş ve bu çalışmada da “rahatlamak için alışveriş” olarak adlandırılmıştır. Bu 

boyuta ilişkin genel aritmetik ortalama 2,86 olarak bulunmuştur. Bu faktör toplam varyansın 

% 5,178’ini açıklamaktadır. 

Boyutların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, başkalarını mutlu etmek için alışveriş 

boyutunun ortalamasının (3,68) diğer boyutlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna 

göre, öğretmenlerin hedonik tüketim olarak başkalarını mutlu etmek için alışveriş yapmayı 

daha fazla önemsedikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu boyutu sırasıyla rahatlamak için 

alışveriş (2,87), macera ve değer alışverişi (2,72) ve sosyal etkileşim (2,64) takip etmektedir.     

KFA sonucu elde edilen faktör yapılarının doğruluğunu test etmek amacı ile doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) uygulamasına başvurulmuştur. Lisrel Paket programı kullanılarak 

yapılan DFA sonuçları aşağıdaki Tablo’da sunulmuştur.  
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Tablo 2. Hedonik Tüketim Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Uyum İyiliği Değerleri Mükemmel 

Uyum 

Kabul Edilebilir Uyum Ölçüm Modeli 

Değerleri 

χ2/df ≤ 5 ≤ 3 2,56 

RMSEA ≤ .05 ≤ .08 0,072 

GFI ≥0,95 ≥0,90 0,87 

CFI ≥0,90 ≥0,85 0,94 

NFI ≥0,95 ≥0,90 0,90 

NNFI ≥0,95 ≥0,90 0,92 

χ2:755,71    df:260 

 

Tablo 2’den görüldüğü üzere, modelin χ2 değeri 495,21 ve serbestlik derecesi (df) 193 olarak 

bulunmuştur. χ2/df değeri 2,56 olarak hesaplanmış olup, 3 değerinden küçük olduğundan 

oldukça iyi bir uyuma işaret etmektedir. Bu değerin yanı sıra model ile veri arasındaki uyumu 

gösteren ve en fazla kullanılan uyum iyiliği ölçüleri de kabul edilebilir değerlere ulaşmışlar, 

sadece GFI değeri sınır değerlerin altında kalmıştır. Ancak Meydan ve Şeşen, (2011:37), 

GFI’nin 0,85-0,89 aralığında olması durumunda kabul edilebileceğini ifade etmektedirler.  

Ölçeğin Güvenilirlik ve Geçerliliği 

Güvenilirlik analizinde, açıklayıcı faktör analizi ile elde edilen ölçekteki her bir faktörün ayrı 

ayrı iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alpha), AVE ( açıklanan ortalama varyans) ve CR 

(bileşik güvenilirlik)  değerlerine bakılmıştır. 

Tablo 3. Hedonik Tüketim Ölçeğine İlişkin Güvenilirlik Analizi 

Faktörler Cronbach α AVE ( Açıklanan 

Ortalama Varyans) 

CR (Bileşik 

Güvenilirlik) 

Macera ve Değer 0,931 0,54 0,91 

Sosyal Etkileşim ve Yenilik 0,887 0,55 0,88 

Başkalarını Mutlu Etmek İçin 

Alışveriş 

0,885 0,67 0,88 

Rahatlamak İçin Alışveriş 0,851 0,60 0,77 

Genel Cronbach α : 0,934 

 

Hazcı (Hedonik) Alışveriş ölçeğinin genel Cronbach Alfa değeri 0,934 olarak hesaplanmıştır. 

Ayrıca, ölçeğin tüm maddelerinin Düzeltilmiş Madde-Toplam puan korelasyonlarının çok iyi 

olduğu, ölçeğin hiçbir maddesinin Cronbach Alfa değerinin ölçeğin genel Cronbach Alfa 

değerinden yüksek olmadığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, Cronbach α ve CR değerleri eşik 

değer olan 0,70 değerinin, AVE değerlerinin ise 0,50 değerinin üzerinde olduğu görülmekte 

ve ölçeğin güvenilirlik kriterlerini sağladığı anlaşılmaktadır.  
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Ölçeğin geçerliliği ise yapı geçerliliği yönünden analiz edilmiştir. Ölçeğin yapı 

geçerliliğinden bahsedilebilmesi için uyuşma geçerliği ve ayrışma geçerliğini sağlanması 

gerekmektedir (Ong ve Van Dulmen, 2007:66).Uyuşma geçerliliği faktör yükü, yapı 

güvenilirliği (CR) ve ortalama açıklanan varyans (AVE) aracılığıyla ölçülmüştür.  

Uyuşma geçerliliği için öncelikle faktör yüklerine bakılmıştır. Faktör yüklerinin yüksek 

olması ve ait oldukları faktöre anlamlı bir şekilde yüklenmiş olması, ölçeğin uyuşma 

geçerliliğinin yüksek olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Hair ve diğerleri 

(2009), her bir faktör yükünün ideal değerinin 0,70 veya üzeri değer olması gerektiğini, en 

düşük faktör yükü değerinin ise 0,50 olması gerektiğini ifade etmektedirler. Açıklayıcı faktör 

analizi sonucunda elde edilen faktör yükleri incelendiğinde, her bir gözlenen değişkene ait 

faktör yüklerinin 0,50 değerinden büyük oldukları ve ait oldukları faktöre anlamlı bir şekilde 

yüklendikleri görülmektedir.  

Uyuşma geçerliliği için bir diğer kanıt, AVE (açıklanan ortalama varyans) ve CR (bileşik 

güvenilirlik) değerlerine bakılmasıdır. Hair ve diğerleri (2009) uyuşma geçerliliği için 

ortalama açıklanan varyans (AVE) değerinin 0,50 değerinden büyük olması gerektiğini ve 

ayrıca bileşik güvenilirlik (CR) değerinin ise AVE değerinden büyük olması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Fornell ve Larcker (1981) ise değişkenlere ait ortalama açıklanan varyans 

(AVE) değerlerinin 0.50 değerinin üzerinde olmasının uyuşma geçerliliğinin sağlandığına dair 

ek kanıt olduğunu ifade etmişlerdir.Tablo 2 incelendiğinde, her bir faktörün AVE değerinin 

0,50 değerinden büyük olduğu, her bir faktöre ait CR değerinin ise AVE değerinden büyük 

olduğu, dolayısıyla ölçeğin uyuşma geçerliliği yönünden gerekli ölçütleri sağladığı 

görülmektedir.  

Uyuşma geçerliliğinden sonra ölçeğin ayrışma geçerliliğini sağlayıp sağlamadığı 

incelenmiştir. Ayrışma geçerliliği, bir yapıya ilişkin ölçekle farklı yapıları ölçen ölçekler 

arasında zayıf ilişkinin yani düşük korelasyonun olması anlamına gelmektedir (Altunışık vd., 

2010:122). Ayrışma geçerliliğinde, her bir faktöre ait AVE değeri ile faktörler arası 

korelasyonların karesi karşılaştırılmıştır. Ayrışma geçerliliğinin sağlanabilmesi için her bir 

faktör için hesaplanan AVE değerinin, her bir faktörün diğer faktörlerle olan 

korelasyonlarının karesinden büyük olması gerekmektedir. (Fornell ve Larcker, 1981:46)  
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Tablo 4. Hedonik Tüketim Ölçeğine İlişkin Ayrışma Geçerliliği Analizi 

Faktör1 Faktör 2 Korelasyon Korelasyon 

Karesi 

Değişken1 

AVE 

Değişken2 

AVE 

Macera ve Değer Sosyal Etkileşim 

ve Yenilik 
0,516 0,266 

 

 

0,54 

0,55 

Macera ve Değer. Başkalarını Mutlu 

Etmek İçin 

Alışveriş 
0,428 0,183 

 

0,67 

Macera ve Değer Rahatlamak İçin 

Alışveriş 
0,485 0,235 0,60 

Sosyal Etkileşim ve 

Yenilik 

Başkalarını Mutlu 

Etmek İçin 

Alışveriş 
0,334 0,111 

 

0,55 

 

0,67 

Sosyal Etkileşimve 

Yenilik 

Rahatlamak İçin 

Alışveriş 
0,574 0,392 0,60 

Başkalarını Mutlu 

Etmek İçin Alışveriş 

Rahatlamak İçin 

Alışveriş 0,415 0,172 
 

0,67 
0,60 

 

Tablo 3’e göre, değişkenler arasındaki korelasyon ilişkileri incelendiğinde, tüm değerlerin 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif oldukları, ayrıca 0.85 değerini aşmadığı, buna ek olarak 

bütün faktörler için hesaplanan AVE değerlerinin, o faktörün diğer faktörlerle olan 

korelasyonlarının karesinden daha yüksek bir değere sahip olduğu görülmekte ve ölçeğin 

ayrışma geçerliliğine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile, ölçekteki her bir faktör 

ayrı bir boyutu ölçmektedir. 

Bulgular  

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular tablolaştırılarak verilmiştir. 

Demografik Bulgular  

Tablo 5’te katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bulgularına yer verilmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler Frekans (N) Yüzde (%) 

Cinsiyet   

          Erkek 132 44 

          Kadın  168 56 

          Toplam 300 100 

Medeni Durum   

          Evli  137 45,7 

          Bekar  163 54,3 

         Toplam 300 100 

Yaş   

         18-25 yaş arası 105 35 

         26-35 yaş arası  97 32,3 

         36-45 yaş arası 63 21 

         46 yaş ve üzeri 35 11,7 

         Toplam  300 100 
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Katılımcıların % 44’ü erkek (132 kişi), % 56’sı ise kadınlardan (168 kişi) oluşmaktadır. 

Medeni durumlarına göre evli olan katılımcıların oranı % 45,7 (137 kişi), bekar olan 

katılımcıların oranı ise % 54,3 (163 kişi) olarak hesaplanmıştır. Katılımcılar içerisinde 18-25 

yaş aralığında olduklarını ifade edenlerin oranı % 35’tir. Bu yaş aralığını sırasıyla 26-35 yaş ( 

% 32,3 ve 97 kişi), 36-45 yaş ( % 21 ve 63 kişi) ve 46 yaş ve üzeri ( % 11,7 ve 35 kişi) takip 

etmektedir. 

Tablo 6. Öğretmenlerin İnternet Kullanımına Yönelik Bulgular 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Kaç Yıldır İnternet Kullandığı  İnternet Kullanma Sıklığı  

1 yıldan az  8 2,7 Her gün  271 90,3 

1-5 yıl  52 17,3 Haftada birkaç 

kez  

25 8,3 

6-10 yıl  129 43,0 Haftada bir kez  4 1,3 

11 yıl ve üzeri  111 37,0 Toplam  300 100,0 

Toplam  300 100,0 İnterneti Kullanma Amacı  

Gün İçinde İnternete Bağlı KalmaSüresi  Araştırma 195 21,67 

1 saatten az  40 232 Bilgi Edinme  232 25,78 

1-2 saat  73 231 İletişim  231 25,67 

3-4 saat  78 68 İş Amaçlı  68 7,56 

5-6 saat  45 54 Oyun  54 6,00 

7-8 saat  25 76 Alışveriş  76 8,45 

9-10 saat  17 44 Diğer  44 4,89 

11 saat ve üzeri  22 900 Toplam * 900 100,00 

Toplam  300 100,0  

 

Öğretmenlerin % 43,0’ünün 6-10 yıldır internet kullandıkları, % 37,0’sinin 11 yıl ve daha 

fazladır internet kullandıkları, % 17,3’ünün 1-5 yıl internet kullandıkları gözlenmiştir. 1 

yıldan daha az internet kullananların oranı çok düşüktür (% 2,7). Öğretmenlerin interneti 

kullanma sıklıkları incelendiğinde, büyük bölümünün (% 90,3) her gün interneti kullandığı, % 

8,3’ünün haftada birkaç kez interneti kullandığı ve çok az bir kısmının da (% 1,3) haftada bir 

kez interneti kullandığı gözlenmiştir. Öğretmenlerin % 26,0’sının günde 3-4 saat internet 

kullandığı, % 24,3’ünün 1-2 saat internet kullandığı, % 15,0’inin 5-6 saat internet kullandığı, 

% 13,3’ünün 1 saatten az internet kullandığı gözlenmiştir. 7-8 saat ve daha fazla internet 

kullananların sırasıyla oranlarının düşük olduğu bulunmuştur (% 8,3, % 5,7, % 7,3).  

Öğretmenlerin ilk üç interneti kullanma amacı sırasıyla bilgi edinme, iletişim ve araştırma 

olmuştur (% 25,78, % 25,67, % 21,67).  
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Tablo 7. Öğretmenlerin İnternet Üzerinden Alışverişlerine İlişkin Bulgular 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Bir Yıl İçinde İnternetten Alışveriş Yapma Sıklığı İnternet Üzerinden Alışveriş Yapmadan Önce Ne 

Kadar Site Araştırıldığı 

Hiç bakmam 44 14,7 

1-2 defa 92 30,67 1-3 130 43,3 

3-4 defa 95 31,67 4-6 91 30,3 

5 ve daha fazla 113 37,66 7 ve daha fazla 35 11,7 

Toplam 300 100,0 Toplam 300 100,0 

Bir Yıl İçinde İnternet Üzerinden Yapılan 

Alışverişlere Harcanılan Tutar 

İnternet Üzerinden Alışveriş Yapılacak Siteyi 

Seçmede En Önemli Neden 

Arkadaş tavsiyesi 96 32,0 

1000 TL ve altı 180 60 Arama motorları 44 14,7 

1001-2000 TL 48 16 Başka bir sitedeki reklam 12 4,0 

2001-3000 TL 28 9,33 Müşteri yorumları 104 34,7 

3001-4000 TL 18 6 Diğer 44 14,7 

4001 TL ve üzeri 26 8,66 Toplam 300 100,0 

Toplam 300 100,0 İnternetten En Çok Alışveriş Yapılan Ürün Grubu 

Ne Kadar Süre Önce İnternetten Ürün Alındığı Elektronik eşya 78 26,0 

1 aydan az 143 47,7 Kişisel bakım ürünleri 34 11,3 

1-6 ay 98 32,7 Giyim ürünleri 113 37,7 

7-12 ay 19 6,3 Ev dekorasyon ürünleri 18 6,0 

1 yıldan fazla 40 13,3 Gıda ürünleri 8 2,7 

Toplam 300 100,0 Hırdavat 5 1,7 

İnternet Üzerinden Alışveriş Yapmadan Önce 

Tavsiye Arama Durumu 

Oto aksesuar 11 3,7 

Evet 255 85,0 Bilgisayar, ofis, kırtasiye  33 11,0 

Hayır 45 15,0 Toplam 300 100 

Toplam 300 100,0  

Haz Duyulan Ürünleri Almak İçin İhtiyaçları 

Erteleme Durumu 

Her zaman 43 14,3 

Ara sıra 190 63,3 

Hiçbir zaman 67 22,3 

Toplam 300 100,0 

 

Öğretmenlerin % 37,66’sının bir yıl içinde 5 ve daha fazla internet üzerinden alışveriş 

yaptıkları, % 60’ının ise son bir yıl içinde internet üzerinden yaptıkları alışverişlere 1000 TL 

ve daha az harcama yaptıkları bulunmuştur. Öğretmenlerin yarıya yakınının (% 47,7) 1 aydan 

az bir süre önce internet üzerinden ürün aldıkları, bunu % 32,7 oran ile 1-6 ay önce internet 

üzerinden ürün alanların izlediği gözlenmiştir. Öğretmenlerin büyük bölümünün (% 85,0) 

internetten alışveriş yapmadan önce tavsiye aradıkları bulunmuştur. Tabloya göre, 

öğretmenlerin % 43,3’ünün internetten alışveriş yapmadan önce 1-3 site araştırdıkları, % 

30,3’ünün 4-6 site araştırdıkları, % 14,7’sinin böyle bir araştırma yapmadığı ve % 11,7’sinin 

7 ve daha fazla site araştırdıkları bulunmuştur. Tablodan görülebileceği gibi, öğretmenlerin 

internet üzerinden alışveriş yapacakları siteyi seçmelerindeki en önemli faktör % 34,7 oran ile 

müşteri yorumları faktörü olmuştur. Öğretmenlerin internetten en çok alışveriş yaptıkları ürün 
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grubu % 37 oran ile giyim ürünleri iken, % 63,3’ünün ara sıra haz duydukları ürünleri almak 

için ihtiyaçlarını erteledikleri, % 22,3’ünün ise hiçbir zaman ertelemedikleri gözlemlenmiştir. 

Araştırma sorularının test edilmesine geçilmeden önce, verinin normal dağılım gösterip 

göstermediğine bakılmıştır. Bunun için normallik testi yapılmıştır. Yapılan Kolmogorov-

Smirnovtesti sonucunun anlamlı olmadığı görülmüştür. (sig:0,2) Ayrıca verinin çarpıklık ve 

basıklık değerlerine bakılmış, çarpıklık (skewness) değerlerinin -0,194 ve 0,141 arasında, 

basıklık (kurtosis) değerlerinin ise -0,372 ile 0,281 değerleri arasında olduğu görülmüştür. 

Dolayısıyla dağılımın normal dağılım olduğu anlaşılmış ve analizlere parametrik testlere 

devam edilmiştir.  

Normal dağılımlarda iki grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında iki bağımsız örneklem t 

testi kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 8. Cinsiyet Değişkenine Göre İki Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Ortalama S.S t p 

Macera ve Değer Kadın 168 2,77 1,053 1,056 ,292 

Erkek 132 2,65 1,036 

Sosyal Etkileşim ve Yenilik Kadın 168 2,71 1,006 1,399 ,163 

Erkek 132 2,54 1,058 

Başkalarını Mutlu Etmek İçin 

Alışveriş 

Kadın 168 3,88 1,023 3,787 ,000 

Erkek 132 3,43 1,035 

Rahatlamak İçin Alışveriş Kadın 168 3,26 1,168 6,649 ,000 

 Erkek 132 2,37 1,135 

 

Tablo 8 incelendiğinde, öğretmenlerin cinsiyetlerine göre çevrimiçi alışverişteki hedonik 

tüketim boyutlarından “başkalarını mutlu etmek için alışveriş” boyutu ve “rahatlamak için 

alışveriş” boyutlarında bir farklılaşma olduğu görülmektedir. Bu iki boyutun ortalamalarına 

bakıldığında, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha fazla başkalarını mutlu 

etmek ve rahatlamak için alışveriş yaptıkları söylenebilir.  “Macera ve Değer” boyutu ile 

“Sosyal Etkileşim ve Yenilik” boyutlarında ise öğretmenlerin cinsiyetlerine göre herhangi bir 

farklılaşma olmadığı (p>0.05) sonucu ortaya çıkmaktadır.  
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Tablo 9. Medeni Durum Değişkenine Göre İki Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

 Medeni 

Durum 

N Ortalama S.S t p 

Macera ve Değer Evli 163 2,52 1,08 3,639 ,000 

Bekar 137 2,95 0,94 

Sosyal Etkileşim ve Yenilik Evli 163 2,49 1,06 2,677 ,008 

Bekar 137 2,81 0,96 

Başkalarını Mutlu Etmek 

İçin Alışveriş 

Evli 163 3,46 1,16 4,077 ,000 

Bekar 137 3,95 0,83 

Rahatlamak İçin Alışveriş Evli 163 2,60 1,22 4,109 ,000 

Bekar 137 3,18 1,18 

 

Öğretmenlerin medeni durumlarına göre hedonik tüketim güdülerine ilişkin yapılan iki 

bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre, hedonik tüketimin tüm boyutlarında evli ve bekar 

öğretmenler arasında farklılaşmalar olduğu görülmektedir (tüm boyutlar için p<0.05). Evli ve 

bekar öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamaları karşılaştırıldığında, tüm boyutlar için 

bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere göre hedonik tüketim eğilimlerinin daha fazla olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 10. Yaş Grubu Değişkenine Göre Anova Testi Sonuçları 

 Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

ortalaması 

F Anlamlılık Fark 

 

Macera ve 

Değer 

Grup İçi 

Gruplar 

Arası 

Toplam 

15,606 

311,620 

 

327,226 

3 

296 

 

299 

5,202 

1,053 

4,941 0,002 1-3 

1-4 

2-4 

 

Sosyal  

Etkileşim ve 

Yenilik 

Grup İçi 

Gruplar 

Arası 

Toplam 

12,479 

305,456 

 

317,934 

3 

296 

 

299 

4,160 

1,032 

 

4,031 0,008 1-4 

2-4 

3-4 

Başkalarını 

Mutlu 

Etmek İçin 

Alışveriş 

Grup İçi 

Gruplar 

Arası 

Toplam 

39,488 

291,152 

 

330,641 

3 

296 

 

299 

13,163 

0,984 

13,382 0,000 1-3 

1-4 

2-4 

3-4 

 

Rahatlamak 

İçin 

Alışveriş 

Grup İçi 

Gruplar 

Arası 

Toplam 

36,464 

419,441 

 

455,905 

3 

296 

 

299 

12,155 

1,417 

8,578 0,000 1-3 

1-4 

2-4 

3-4 

 

Öğretmenlerin yaşlarına göre hedonik tüketim güdülerine ilişkin yapılan Anova testi 

sonuçlarına göre, hedonik tüketimin tüm boyutlarında öğretmenlerin yaş gruplarına göre 

anlamlı farklılıklar bulunmaktadır (tüm boyutlar için p<0.05). 

Farkın hangi yaş grubundaki tüketicilerden kaynaklandığını anlamak amacıyla LSD Post Hoc 

testi yapılmıştır. Buna göre macera ve değer boyutunda 18-25 yaş grubu ile 36-45 yaş grubu 

ve 46 ve üzeri yaş grubu arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Ayrıca 26-35 yaş grubu 
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ile 46 yaş ve üzeri yaş grubu arasında da farklılık söz konusudur. Sosyal etkileşim ve yenilik 

boyutunda 46 ve üzeri yaş grubu ile diğer tüm yaş grupları arasında farklılık olduğu 

görülmektedir. Başkalarını mutlu etmek için alışveriş ve rahatlamak için alışveriş 

boyutlarında 46 ve üzeri yaş grubu ile diğer tüm yaş grupları arasında, buna ek olarak her iki 

boyutta da 18-25 yaş grubu  ile 36-45 yaş grubu arasında farklılık söz konusudur.  Özellikle 

46 yaş ve üzerinde olan öğretmenlerin diğer yaş gruplarındaki öğretmenlere göre hedonik 

tüketim güdülerinde farklılaşmalar olduğu ve bu yaş grubundaki öğretmenlerin hedonik 

tüketim eğilimlerinin diğer yaş gruplarına göre daha düşük olduğu sonucu ile 

karşılaşılmaktadır. 

Sonuç 

Bu çalışmada öğretmenlerin çevrimiçi alışveriş davranışlarında sergiledikleri hedonik 

güdüler, demografik özellikler açısından ele alınmıştır. Hedonik güdüler olarak Arnold ve 

Reynolds (2003) çalışmalarında belirtilen macera için alışveriş, sosyal etkileşim, başkalarını 

mutlu etmek için alışveriş, rahatlamak için alışveriş ve değer alışverişi boyutları incelenmiş ve 

demografik faktörlere göre bu boyutların farklılaşıp, farklılaşmadığı araştırılmıştır. Yapılan 

keşfedici faktör analizi sonuçlarına göre bu boyutlar macera ve değer alışverişi, sosyal 

etkileşim ve yenilik, başkalarını mutlu etmek için alışveriş ve rahatlamak için alışveriş olmak 

üzere 4 boyuta indirgenmiş ve bu dört boyut üzerinden farklılık analizleri yapılmıştır.  

Cinsiyet demografik değişkenine göre yapılan analizlerde, macera ve değer boyutu ile sosyal 

etkileşim ve yenilik boyutları, öğretmenlerin cinsiyetlerine göre farklılık göstermezken;  

başkalarını mutlu etmek için alışveriş ve rahatlamak için alışveriş boyutları ile öğretmenlerin 

cinsiyetleri arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiş ve kadın öğretmenlerin erkek 

öğretmenlere göre daha fazla başkalarını mutlu etmek ve rahatlamak için alışveriş yaptıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre kadın öğretmenler, erkek öğretmenlere kıyasla ailesi, 

arkadaşları ve çevresi için alışveriş yapmaktan daha çok zevk almaktadırlar ve alışverişi stres 

atmanın bir yolu olarak görmektedirler. Erkek öğretmenler çevrimiçi satın almada daha 

rasyonel davranışlarda bulunurlarken, kadın öğretmenler alışverişi bir haz olarak görmekteler 

ve hazcı alışveriş eğilimleri daha baskın olarak görülmektedir. Bu sonuç literatürdeki diğer 

çalışmalarla benzerlik göstermektedir. (Arnold ve Reynolds, 2003; Dittmar vd.,2004; 

Özdemir ve Yaman, 2007; Fırat ve Aydın, 2016; Özgüven,2013; Aytekin ve Ay, 2015; 

Tifferet ve Herstein, 2012; Babacan, 2011; Çelik, 2017,  Onurlubaş, 2015) 
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Medeni durum değişkenine göre hedonik tüketim güdülerine ilişkin yapılan analizlerde, 

hedonik tüketimin tüm boyutlarında evli ve bekar öğretmenler arasında anlamlı farklılıklar 

olduğu, tüm boyutlar için bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere göre hedonik tüketim 

eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bekar öğretmenler, evli öğretmenlere göre 

çevrimiçi alışverişi daha fazla macera veya heyecan, indirimlerden yararlanma, sosyalleşme, 

başkalarını mutlu etme ve rahatlama aracı olarak görme eğilimindedirler. Bu sonuç 

literatürdeki benzer çalışmaları destekler niteliktedir. (Özgül, 2011; Doğan vd., 2014; Şengün 

ve Menteş, 2017). 

Yaş grubu değişkenine göre hedonik tüketim güdülerine ilişkin yapılan analizlerde, hedonik 

tüketimin tüm boyutlarında öğretmenlerin yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar olduğu 

belirlenmiştir. Özellikle 36- 45 yaş grubu ve 46 ve üzeri yaş grubu üzerindeki öğretmenlerin 

diğer yaş grubundaki öğretmenlere göre hedonik tüketim güdülerinin daha düşük olduğu 

görülmektedir. Daha genç yaştaki öğretmenlerin göreli olarak daha ileri yaştaki öğretmenlere 

göre alışverişi bir macera veya heyecan unsuru olarak görme eğilimleri ve moda ve yenilikleri 

takip etme düzeyi daha yüksek olmaktadır. Literatürde bu sonucu destekleyen çeşitli 

araştırmalar bulunmaktadır. (Özgül, 2011, Çelik, 2017, Armağan vd., 2019, Onurlubaş, 2015). 

Genel bir değerlendirme yapıldığında; özellikle kadın öğretmenlerde, bekar öğretmenlerde  ve 

daha genç yaş grubundaki öğretmenlerde hedonik tüketim eğilimi daha yüksektir.  Buna ek 

olarak başkalarını mutlu etmek için alışveriş boyutunun öğretmenlerin çevrimiçi 

alışverişlerinde ön plana çıkan hedonik tüketim boyutu olduğu görülmektedir. Bu sonuç, 

Sağlam (2016) tarafından öğretmen adayları üzerinde yapılan çalışmanın sonuçları ile 

örtüşmektedir. Sağlam (2016), öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun (% 90) Anneler 

Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü ve doğum günlerini özel günler olarak kabul ettiğini, 

ayrıca,% 69'unun özel günlerde alışveriş yapmayı anlamlı bulduğunu ve öğretmen adaylarının 

özel günlerde birisini mutlu etmek için alışveriş yaptıklarını belirtmektedir.  

Çevrimiçi ürün veya hizmet satan işletmeler, çevrimiçi tüketici davranışlarındaki güdüleri 

anlamak suretiyle web sitesinin tasarımından, reklamlara; pazar bölümlendirmeden ürün 

çeşitliliğine kadar pek çok pazarlama stratejilerini şekillendirebilirler. Web sitesinin tasarımı, 

güvenliği, ulaşılabilirliği, ürünlerin fonksiyonel özellikleri ve nitelikleri hakkında detaylı 

bilgi, seçenek çeşitliliği, ödeme kolaylığı, indirimler, teslim ve iade koşulları gibi faydacı 

unsurlarının yanında, ürünün kullanımı ile elde edilecek duygusal zevk ve mutluluğun 

mutlaka ön plana çıkarılması gerekmektedir. Özellikle sitenin görsel zenginliğine ağırlık 

verilmeli, görsel tasarımlarda kullanılan renkler, ürünlerin kategorileri, her yönden çekilmiş 
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fotoğrafları, üç boyutlu hologramlar, ürün tanıtımında mankenlerin veya ünlülerin 

kullanılması, yeni ve moda ürünlerin ön plana çıkarılması ile tüketicinin hedonik güdülerine 

hitap edilmelidir. Ayrıca öğretmenler için anlamlı bulunan özel günlerde promosyon 

uygulamalarıyla ilgili görsellerin onları cezbedecek şekilde web sitesinde sunulması ve 

promosyonların hedonik duyguları harekete geçirmede önemli bir araç olarak kullanılması 

gerekmektedir.  
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BİREYSEL YENİLİKÇİLİĞİN TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNE 

ETKİSİNDE FOMO’NUN ARACILIK ROLÜ 

THE MEDIATING ROLE OF FOMO IN THE EFFECT OF INDIVIDUAL 

INNOVATIVENESS ON CONSUMER INNOVATIVENESS 

İlknur KORKMAZ
1
  

Nil Esra DAL
2
 

Özet 

Bu çalışmada; gelişmeleri kaçırma korkusunu (FoMO) yaşamanın, kişilerin yeniliklere karşı 

istekliliğini ve yeni ürünleri benimsemesini etkileyeceği beklenilmektedir. Çünkü yenilikleri 

benimseyen bireyler gelişmeleri ve yenilikleri kaçırma korkusu yaşayarak, yeni ürünleri takip 

edebilir ve satın alabilir. Bu çalışmanın amacı; bireysel yenilikçiliğin ve gelişmeleri kaçırma 

korkusunun (FoMO) tüketici yenilikçiliğindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, 

İstanbul’da yaşayan 496 katılımcıya kolayda örnekleme yöntemi ile online anket 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; bireysel yenilikçiliğin ve gelişmeleri kaçırma 

korkusunun (FoMO) tüketici yenilikçiliğinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmanın bir diğer sonucu ise; bireysel yenilikçiliğin tüketici yenilikçiliğine etkisinde 

FoMO’nun aracılık rolünün olmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, FoMO, Bireysel Yenilikçilik, 

Tüketici Yenilikçiliği, Aracılık Rolü.  

Abstract 

In this study; it isexpected that living in the fear of missing out (FoMO) will effect the 

willingness of people to innovation and the adoption of new products. Because, individuals 

who adopt innovations can follow and buy new products by fear of missing out developments 

and innovations. The aim of this study is to examine the effect of individual innovativeness 

and fear of missing out (FoMO) on consumer innovativeness. In accordance with this 

purpose, an online survey with easy sampling method was applied to 496 participants living in 

Istanbul. As a result of the research, the positive effect of individual innovativeness and fear 

of missing out (FoMO) on consumer innovativeness has been determined. Another result of 

                                                           
1
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ikorkmaz@mehmetakif.edu.tr 

2
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, nilesradal@mehmetakif.edu.tr 

 



109 
 

the study is the mediating role of FoMO in the effect of individual innovativeness on 

consumer innovativeness. 

Keywords: Fear of Missing Out, FoMO, Individual Innovativeness, Consumer 

Innovativeness, The Mediating Role. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Teknolojinin insanlığa sunduğu dijital araçlar ve sosyal medya gibi yenilikçi uygulamalar ile 

bireyler, dünyada neler olduğundan eskiye oranla daha hızlı bir şekilde haberdar 

olabilmektedir (Hayran vd., 2017). Haberdar olma isteği ile bireyler, teknoloji ile 

bütünleşerek sosyal medya ve internette gezinmekte, olan biteni takip etmekte ve ellerinden 

cep telefonlarını düşürmemektedir (Aydın, 2018a: s.415). Özellikle, sabah uyandığında ilk 

telefonuna bakan, yemek yerken sürekli telefonunu kontrol eden, eğlence, yemek gibi 

amaçlarla bir araya gelen kalabalık ortamlarda bile bu davranışı gerçekleştiren gençler screen 

ve teenager sözcüklerinden oluşan “screenager” olarak ifade edilmektedir (Odabaşı, 2016). 

Dolayısıyla, cep telefonları ve sosyal medyanın bu şekilde yoğun ve uyumsuz bir davranış 

şekliyle kullanımı sonucu birtakım psikolojik rahatsızlıklar ve korkular ortaya çıkmıştır (Gil 

vd., 2015: s.77). Bu rahatsızlıklardan ve korkulardan biri de sosyal medyadaki gelişmeleri 

kaçırma korkusudur (Aydın, 2018a: s.415). Literatürde gelişmeleri kaçırma korkusu FoMO 

(fear of missing out) olarak kısaltılarak kullanılmaktadır. 

Yeni ürünlerin benimsenmesi tüketici yenilikçiliği (Goldsmith ve Flynn, 1992: s.43; Tellis 

vd., 2009: s.1) olarak ifade edilirken, bireysel yenilikçilik; yeni şeylerin denenmesine ya da 

değişimine dair istekliliği yansıtan bir kişilik yapısı olarak (Pallister ve Foxall, 1998: s.663; 

Kılıçer ve Odabaşı, 2010: s.151) tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, gelişmeleri kaçırma 

korkusu yaşamanın kişilerin yeniliklere karşı istekliliğini ve yeni ürünleri benimsemesini 

etkileyeceği öngörülmektedir. Çünkü yenilikçiliğin temelinde de yenilikleri takip etme arzusu, 

yeniliklerin gerisinde kalmama, yenilikleri ve gelişmeleri kaçırmama isteği yatmaktadır. 

Yenilikçi bireyler gelişmeleri ve yenilikleri kaçırma korkusu yaşayarak yeni ürünlerin 

takibinde kalabilir ve yeni ürünleri satın alabilir. Rogers’a göre tüketiciler yeniliklerin 

benimsenmesi açısından; yenilikçiler, erken benimseyenler (öncüler), erken çoğunluk 

(sorgulayıcılar), geciken çoğunluk (kuşkucular) ve geç kalanlar (gelenekçiler) olarak 

sınıflandırılmıştır.Erken benimseyenler kategorisindekiler çoğu sosyal sistem içerisinde en 

fazla fikir liderliği derecesi olan tüketici kitlesidir. Toplumdaki olası benimseyiciler, yenilik 

hakkında fikir ve tavsiye almak için erken benimseyenleri izlemektedir. Erken çoğunluk 
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kategorisindekiler ise, çevresiyle sık sık etkileşim halindedir, ancak fikir liderliği konumunda 

nadiren bulunurlar. Erken çoğunluk grubu yenilikçileri izler, daha fazla bilgi toplar ve daha 

fazla marka çeşitlerini değerlendirir. Erken çoğunluk grubunda yeniliklerin kabulü daha uzun 

süreyi gerektirmektedir (Madran ve Esen, 2002: s.139-140). Dolayısıyla, öncüler fikir lideri 

oldukları için, sorgulayıcılar ise yeniliklerin yayılmasında bağlantı işlevi gördükleri için 

yeniliklerin benimsenmesinde pazarlama stratejileri açısından önem arz etmektedir. 

FoMO ile tüketim ilişkisini ifaden ‘‘fonsumerism’’ temelinde eksikliklerin giderilmesi ve 

ihtiyacın tatminine dair ikna ediciliğine dayanan sosyal medya pazarlamasının yenilikçi bir 

parçasıdır. Bazı çalışmalarda; FoMO’nun kabul görme arzusu, etkinliğe katılma isteği, 

gösterişçi tüketim, itibar yönetimi, kendini gerçekleştirme ihtiyacı gibi kavramlarla ilişki 

gösterdiği vurgulanmıştır (Argan ve Tokay-Argan, 2018; Argan vd., 2018). Bu kavramlar,  

yeniliklerin benimsenmesi kategorisinde yer alan öncülerin özellikleri arasındadır. 

Yenilikçiler, yenilikleri pazarda ilk benimseyenler olduğundan kabul görme arzusu ve bunun 

yarattığı baskıdan etkilenmezler. Dolayısıyla FoMO risk almakla ve popüler olanı takip 

etmekle ilgili bir kavram olduğundan, öncü ve sorgulayıcı tüketicilerde yeniliklerin 

benimsenmesinde FoMO’nun etkisi olacağı öngörülmektedir. Literatürde, FoMO’nun 

tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir yenilikler oluşturmayı kolaylaştıran ve 

FoMO’nun yeniliklerin benimsenmesinde etki gösteren bir unsur olduğu tespit edilen çalışma 

mevcuttur (Eiesland ve Mangrud, 2017: s.5). Bu doğrultuda çalışmanın amacı; bireysel 

yenilikçiliğin ve gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) tüketici yenilikçiliğindeki etkisini 

incelemektir. Ayrıca, çalışmada cevaplanması amaçlanan sorular; ‘‘Kişilerin bireysel 

yenilikçilik düzeyleri tüketici yenilikçiliğini etkiler mi?’’, ‘‘Gelişmeleri kaçırma korkusunun 

(FoMO) kişilerin tüketici yenilikçilik düzeylerinde etkisi var mıdır?’’, ‘‘Gelişmeleri kaçırma 

korkusunun (FoMO) kişilerin bireysel yenilikçilik ile tüketici yenilikçilik düzeyleri arasındaki 

ilişkide rolü var mıdır?’’ şeklindedir.Literatürde tüketici yenilikçiliğinin üzerinde bireysel 

yenilikçilik ve gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) etkisini inceleyen çalışmaya 

rastlanmamıştır. Literatürde yer alan boşluğu gidermek, FoMO davranışını gerçekleştirmenin 

yenilikçilik ile ilgili ilişkisini tespit ederek, hem gelecek çalışmalar için kaynak ve fikir 

oluşturmak hem de pazarlama uygulayıcıları için pazarlama stratejilerinde 

yararlanabilecekleri tespitler sunmak bu çalışmanın yapılma nedenini ve önemini 

oluşturmaktadır.  
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Literatür Analizi 

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (Fear of Missing Out- FoMO) 

FoMO kavramı ilk olarak Beaqon (2006) tarafından ele alınmıştır. Beaqon FoMO’yu, 

herhangi bir etkinliğin, durumun veya partinin kaçırılması durumunda, çok iyi bir şeyi 

kaçıracağına dair kişinin hissedeceği korku olarak açıklamıştır (Beaqon, 2006).  

Herman (2010), FoMO’nun sadece genel anlamda insan davranışını değil tüketici davranışını 

da etkileyen bir olgu olduğunu belirterek, FoMO kavramını pazarlama açısından ilk defa 

inceleyen yazar olmuştur. Herman (2010) için FoMO; tüketilebileceği birçok seçeneğin 

olduğunu fark eden tüketicinin bu seçeneklerin çoğunu tüketme kabiliyetini düşük olarak 

algıladığında, kaçıracağı ya da eksikliğini hissedeceği şey ile ilgili hayal gücünü kullanarak 

yaşadığı gelişmeleri kaçırma korkusudur. James Walter Thompson Intelligence (JWT) 

raporunda; FoMO’nun varlığı çok eskiye dayanan sosyal bir endişe olmasına rağmen, akıllı 

telefonlar ve dijital uygulamalar ile birlikte bu korkunun hızlı bir şekilde artış gösterdiği 

belirtilmiştir. Ayrıca raporda FoMO; kişinin, yaşıtlarının kendinden daha iyi şeyleri 

gerçekleştirdiğini ya da daha iyi şeylere sahip olduğunu bilmesi sonucu yaşadığı tüketen ve 

huzursuz bir duygu olarak ifade edilmiştir (JWT, 2012). Przybylski vd. (2013: s.1842)’ne 

göre FoMO; kendisinde olmayan deneyimleri diğer kişilerin yaşaması ile kişide oluşan yaygın 

bir kaygı durumudur. Böylece kişinin, diğerlerinin gerçekleştirdiği eylemleri ile bağlantıda 

kalma isteği FoMO davranışına yol açmaktadır. Marie ve Grybs (2013: s.269), sosyal medya 

aracılığıyla yapılan her şeyden kolaylıkla haberdar olunmasından dolayı, FoMO’nun sosyal 

yaşamın dışında kalma korkusu olduğunu ifade etmiştir. Gil vd. (2015: s.77) FoMO’yu; 

içinde olmadığı bir eğlenceli aktiviteyi başka kişilerin gerçekleştirdiğini öğrenen kişinin 

yaşadığı sıkıntı hissi şeklinde tanımlamışlardır. Aynı zamanda FoMO; sosyal ağlar ile bir 

kişinin başka kişilerin yaşamındaki gelişmeleri izleme, çevrede meydana gelen gelişmeleri 

takip etme arzusu (Onay vd., 2015: 24), sosyal medyadaki deneyimlerden ve olaylardan 

haberdar olamama ve bu bilginin dışında kalma kaygısı (Eşitti, 2015: s. 80) olarak da ifade 

edilmektedir. Ozan ve Odabaşı (2015) FoMO’yu; gelişmeleri kaçırma korkusu olarak ele 

alarak kavramı; bir kişinin önemli bir şeyi kaçırdığına dair yaşadığı kaygı bozukluğu olarak 

tanımlamıştır. Hodkinson (2016: s. 66) ve Hayran vd. (2016: s.468) ise FoMO’yu, olumsuz 

bir etki olarak ele almıştır. FoMO ile ilgili literatürde yer alan tanımlamalar genel anlamda; 

kişilerin gelişmelerden haberdar olamaması ya da deneyimlerin ve gelişmelerin dışında 

kalması sonucu yaşadığı ‘‘tüketen’’ ve ‘‘huzursuz bir duygu’’, ‘‘korku’’, ‘‘kaygı’’, ‘‘sıkıntı 

hissi’’ şeklinde ifade edilmiştir.  
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FoMO kavramı pazarlama alanında 2012 yılı itibariyle popülerlik kazanırken, FoMO ile ilgili 

yapılan çalışmalar 2015’ten sonra artış göstermektedir (Aydın, 2018b: s.6). FoMO ile ilgili 

ölçekler literatürde incelendiğinde; Przybylski vd. (2013), üç araştırmadan oluşan bir çalışma 

yaparak 10 maddeli gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) ölçeğini geliştirmişlerdir. Gökler 

vd. (2016), Przybylski vd. (2013)’nin geliştirdiği gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) 

ölçeğini Türkçe’ye çevirerek, ölçeğin geçerliliğini ve güvenilirliğini çalışmalarında ortaya 

koymuşlardır. Przybylski vd. (2013)’nin geliştirdikleri ölçekte akıllı telefon ve sosyal medya 

kullanımına dair maddelerin yer almadığını Metin vd. (2017) çalışmalarında belirterek, 22 

maddeden oluşan bir ‘‘Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) Ölçeği’’ni meydana 

getirmişlerdir. FoMO ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçları incelendiğinde ise; Przybylski 

vd. (2013), FoMO düzeyi yüksek olan kişilerin yaşam memnuniyeti düzeylerinin daha düşük 

olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca yazarlar, ihtiyaç tatminindeki bireysel farklılıklar ile sosyal 

medya kullanımına dair mutluluk arasındaki ilişkide FoMO’nun aracı etki gösterdiğini 

bulgulamışlardır. Alt (2015), öğrencilerin sosyal medya etkileşimi, dışsal motivasyon ve 

öğrenmede güdülenememe arasında pozitif ilişkinin gerçekleştiğini ve dışsal motivasyon ile 

öğrenmede güdülenememe arasındaki ilişkide FoMO’nun aracı rolü üstelendiğini tespit 

etmiştir. Rifkin vd. (2015), FoMO’nun kişilerin o an yaşadığı deneyimlerin ortaya çıkardığı 

zevki düşürdüğünü ancak, içinde bulunmadığı ya da kaçırdığı deneyimlerden beklediği zevki 

yükselttiğini belirlemişlerdir. Elhai vd. (2016), problemli akıllı telefon kullanımının dokunma 

ihtiyacı, kaygı ve FoMO ile ilişki gösterdiğini çalışmalarında ortaya koymuşlardır. Hodkinson 

(2016), FoMO’nun en çok seyahat kampanyalarının tanıtımında yoğun olarak kullanılan 

pazarlama uygulaması olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda yazar, FoMO’nun katılımcılarda 

ticari olduğu kadar bilişsel ve duygusal tepkilere de yol açtığını tespit etmiştir. Hayran vd. 

(2016), FoMo üzerinde; kişilerin yaşadığı deneyimlerin olumlu ve kendilerine uygun 

olmasının etkisi olduğu, ancak popülerliğin ise etkisi olmadığını belirtmişlerdir. Hoşgör vd. 

(2017), FoMO düzeyi yüksek olan öğrencilerin; uyandıklarında ilk olarak akıllı telefonlarına 

baktıklarını, gün boyunca en az 7 saat sosyal medyada vakit geçirdiklerini, birden fazla sosyal 

medya hesabı olduğunu ve sürekli olarak şarj cihazını yanlarında bulundurduklarını tespit 

etmişlerdir. Gezgin vd. (2017) öğretmen adayları üzerinde araştırma yaparak, sosyal medya 

hesabını akıllı telefon aracılığıyla kullananların ve çok sayıda sosyal medya hesabı olan 

kişilerin FoMO düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Oberst vd. (2017), 

gençlerde uyumsuz teknoloji kullanımının doğurduğu olumsuz sonuçların ilerleyişinde 

FoMO’nun etki gösterdiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca aynı çalışmada; depresyon, kaygı ve 

mobil cihazlar aracılığıyla sosyal medyanın kullanımının olumsuz sonuçları arasında 
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FoMO’nun aracı rolü üstlendiği tespit edilmiştir. A rgan ve Tokay-Argan (2018) FoMO ile 

tüketim ilişkisini ifade eden ‘‘fonsumerism’’’in, Argan vd. (2018) ise; FoMO ile tüketici 

kavramını birleştiren ‘‘fonsumer’’ (fomo tüketici) kavramlarını geliştirerek bu kavramların; 

sosyal medyadaki tüketicilerinin özelliklerini ve deneyimlerini yansıttığını ifade etmişlerdir. 

Aydın (2018a)’ın seyahat hizmeti almak isteyen ve FoMO davranışında bulunduğunu kabul 

eden tüketiciler üzerinde yaptığı araştırmada; FoMO üzerinde kıtlık algısının ve içgüdüsel 

alışverişte ise FoMO’nun olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Bireysel (Kişisel) Yenilikçilik 

İlk olarak Rogers ve Shoemaker (1971)’ın çalışmasında geçen yenilikçilik kavramı; kişinin 

bir yeniliği içinde bulunduğu sosyal sistemin diğer üyelerine nazaran daha erken benimseme 

derecesi şeklinde tanımlanmıştır (Hirschman, 1980: s.283). Hurt vd. (1977) yenilikçiliği; 

kişinin yeni şeylerin denemesine ya da değişime dair istekliliğini yansıtan bir kişilik yapısı 

olarak ifade etmişlerdir (Pallister ve Foxall, 1998: s.663; Kılıçer ve Odabaşı, 2010: s.151). 

Midgley ve Dowling (1978: s.236) ise yenilikçiliği; bir kişinin yeni fikirlere açık olma ve 

başkalarının deneyimlerinden bağımsız olarak yenilik kararı verme derecesi olarak 

açıklamıştır. Goldsmith ve Foxall (2003: s.324) yenilikçiliği; kişilerin yeniliklere verdiği 

tepkileri nitelendiren bireyler arası farklılıklar olarak kavramsallaştırmışlardır.  

Bireylerin bir yeniliği benimsemesi; yenilikçiler (innovators), öncüler (erken 

benimseyenler/early adopters), sorgulayıcılar (erken çoğunluk/early majority), kuşkucular 

(geç çoğunluk/ late majority), gelenekçiler (geride kalanlar/laggards) kategorileri altında 

ayrılmaktadır (Rogers, 1983: s.22; Kılıçer ve Odabaşı, 2010: s.151). Yenilikçiler (innovators); 

yeni fikirleri veya yenilikleri ilk benimseyen, yenilikler hakkında bilgi arayışında olan, 

yeniliği denemede oldukça hevesli olan, atılgan, risk alabilen ve kozmopolit kişilerdir. 

Öncüler (erken benimseyenler/early adopters); kozmopolit olan yenilikçilerin aksine yereldir. 

Kişilerin yeniliği deneyimlemeden önce; fikirlerine önem verdiği, tavsiye ve bilgi edinmek 

istediği fikir liderleridir. Sorgulayıcılar (erken çoğunluk/early majority); yeniliği 

benimsemeden önce temkinli olan kişilerdir. Sorgulayıcılar, yeniliği çok erken ve geç 

benimseyenler arasında bulunduğundan, yeniliğin yayılmasında bağlantı işlevi görmektedir. 

Yenilik ile ilgili karar verme süreçleri ve davranışları yenilikçilerden ve öncülerden daha uzun 

sürmektedir. Kuşkucular (geç çoğunluk/ late majority); yeniliklere şüphe ile yaklaşanlardır. 

Diğerleri yeniliği deneyimlemeden kendileri yeniliği benimsememektedirler. Kuşkucular için 

yeniliğin benimsenmesi, ya ekonomik bir gereklilik ya da yaşıtlarının ve çevrelerinin baskısı 

ile olmaktadır. Gelenekçiler (geride kalanlar/laggards); yeniliği en son benimseyendir. 
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Gelenekçiler, referans olarak geçmişi alırlar ve kararlarında geleneksel değerlere sahip 

kişilerden etkilenirler. Yeniliği benimsediklerinde ise, yenilikçiler tarafından yenilikler çoktan 

kullanılmış ve söz konusu yeniliğin yerini başka yenilikler almış olmaktadır (Rogers, 1983: 

s.248-250). 

Literatürde birçok çalışmada geçerliliği ve güvenilirliği test edilen ‘‘Bireysel Yenilikçilik 

Ölçeği (Innovativeness Scale-IS)’’ Hurt vd. (1977) tarafından geliştirilen 20 maddeli ve tek 

boyutlu bir ölçektir (Pallister ve Foxall, 1998: s.670; Kılıçer ve Odabaşı, 2010: s.150). Ölçek, 

12 madde olumlu (1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19) ve 8 madde olumsuz (4, 6, 7, 10, 13, 

15, 17, 20) ifadelerden oluşmaktadır. Yenilikçilik puanı ise; olumlu maddelerin toplamından 

olumsuz maddelerin toplamı çıkarılıp 42 puan eklenilmesiyle bulunmaktadır. 80 üstü puan 

alanlar ‘‘Yenilikçi’’, 69-80 puan arasında bir puan alanlar ‘‘Öncü’’, 57-68 puan arasında 

‘‘Sorgulayıcı’’, 46-56 arasında puan alanlar ‘‘Kuşkucu’’, 46 puanın altında puan alanlar ise 

‘‘Gelenekçi’’ olarak nitelendirilmektedir (Kılıçer ve Odabaşı, 2010: s.153). Kılıçer ve 

Odabaşı (2010), Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’nin Türkçe geçerliliğini ve güvenilirliğini test 

ederek, “Değişime direnç”, “Fikir önderliği”, “Deneyime açıklık” ve “Risk alma’’ faktörleri 

olmak üzere 4 faktörlü bir yapı tespit etmişlerdir.  

Tüketici Yenilikçiliği  

Literatürde tüketici yenilikçiliği kavramı; yeni ürünlerin benimsenmesi (Goldsmith ve Flynn, 

1992: s.43; Tellis vd., 2009: s.1), yeni ürünlerin en eski ve ilk alıcısı olma (Goldsmith ve 

Newell, 1997: s.164), farklı ve yeni ürünleri satın almaya yatkınlık (Steenkamp vd., 1999: 

s.56), yenilikçi davranışın meydana gelmesinde etkili olan bir güç (Roehrich, 2004: s.671), bir 

ürünü pazardaki diğer alıcılardan daha erken olarak benimseme eğilimi şeklinde 

tanımlanmıştır (Dobre vd., 2009: s.24).  

Pazarlama literatüründe birçok yazar tarafından tüketici yenilikçiliğinin; hem belirli bir ürün 

kategorisi ile ilgili olan belirli bir alana özgü yenilikçilik (domain specific innovativeness) 

hem de bilişsel ve duyusal özellikleri yansıtan kişisel bir özellik olarak doğuştan yenilikçilik 

(innate innovativeness) olmak üzere iki boyutta ele alındığı belirtilmektedir (Goldsmith ve 

Newell, 1997: s.164; Aydın, 2009: s.189; Kim vd., 2011: s.716; Akdoğan ve Karaarslan, 

2013: s.1; Deniz ve Erciş, 2016: s.461). Belirli bir alana özgü yenilikçilik (domain specific 

innovativeness) boyutu; tüketicilerin belirli bir üründen başka bir ürün kategorisine göre 

yenilikçilik düzeylerinin değişeceğini ifade etmektedir. Goldsmith and Hofacker (1991), 

tüketici yenilikçiliğinin belirli bir alana özgü yenilikçilik (domain specific innovativeness) 

boyutunu geliştirmişlerdir (Kim vd., 2011: s.716). Belirli bir alana özgü yenilikçilik (domain 
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specific innovativeness); tüketicilerin ürüne karşı algılarının, tutumlarının ve özelliklerinin 

yenilikçiliğe etkisi olmasıdır. Doğuştan yenilikçilik (innate innovativeness) boyutu ise; kişisel 

özelliklerin yenilikçiliğe yön vermesidir (Aydın, 2009: s.189-190).  

Goldsmith ve Hofacker (1991), tüketicilerin aşina oldukları belirli alanlardaki 

yenilikçiliklerini ölçmek adına, sıklıkla satın alınan ürünlere uygun olduğu düşünülen tek 

boyutlu ve 6 maddeli ‘‘Belirli Bir Alana Özgü Yenilikçilik (Domain Specific İnnovativeness-

DSI)’’ ölçeğini geliştirmişlerdir. Vandecasteele ve Geuens (2010) ise, ‘‘Belirli Bir Alana 

Özgü Yenilikçilik (Domain Specific İnnovativeness-DSI)’’ ölçeğinin ise sadece ürüne özgü 

olduğundan ve pratik olmadığından dolayı tüketici yenilikçiliğini ölçmede yetersiz kaldığını 

ifade etmiştir. Bu açıdan yazarlar, 20 maddeli ve tüketici yenilikçiliğinin fonksiyonel, 

hedonik, sosyal ve bilişsel motivasyon kaynağından oluştuğunu ifade eden 4 boyutlu bir 

‘‘Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği (Motivated Consumer Innovativeness-MCI)’’ ölçeğini 

geliştirmişlerdir. Özoğlu ve Bülbül (2013) ise ‘‘Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği (MCI)’’ 

ölçeğini Türkçe’ye çevirerek ölçeğin orijinal yapısındaki gibi dört faktör altında toplandığını, 

geçerli ve güvenilir olduğunu tespit etmişlerdir.  

Yeni ürünlerin, hizmetlerin ve fikirlerin pazardaki potansiyel tüketiciler arasında yayılması ve 

benimsenme sürecini inceleyen çalışmalarda yenilikçiler ve fikir liderleri olan öncüler kilit rol 

oynamaktadır. Öncüler fikir lideri oldukları için, sorgulayıcılar ise yeniliklerin yayılmasında 

bağlantı işlevi gördükleri için yeniliklerin benimsenmesinde pazarlama stratejileri açısından 

önem arz etmektedir (Madran ve Esen, 2002: s.137). Kabul görme arzusu, etkinliğe katılma 

isteği, gösterişçi tüketim, itibar yönetimi, kendini gerçekleştirme ihtiyacı gibi kavramlarla 

ilişki gösteren FoMO (Argan ve Tokay-Argan, 2018; Argan vd., 2018) yeniliklerin 

benimsenmesi kategorisinde yer alan öncülerin özellikleri arasındadır. Dolayısıyla bu 

çalışmada, tüketici yenilikçiliğinde FoMO’nun ve bireysel yenilikçiliğin etkisini incelemek 

amaçlanmaktadır.  

Tasarım ve Yöntem 

Çalışmanın türü; uygulamalı araştırmadır. Bu çalışmanın amacı; bireysel yenilikçiliğin ve 

gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) tüketici yenilikçiliğindeki etkisini incelemektir. 

Kişilerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin tüketici yenilikçiliğini etkileyip etkilemediği, 

gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) kişilerin tüketici yenilikçilik ve bireysel yenilikçilik 

düzeylerinde etkisinin olup olmadığı, gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) kişilerin 

bireysel yenilikçilik ile tüketici yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkide rolünün olup 
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olmadığı soruları çalışmanın problemlerini oluşturmaktadır. Araştırmanın ana kütlesi, 

İstanbul’da yaşayan tüketicilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örnekleme yöntemi ise; 

kolayda örneklem yöntemidir. Ana kütle 10.000.000 ve üstü bir büyüklüğe sahip ise %95 

güven aralığında örneklemin 384 olması yeterli görülmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016: 132-

134). TÜİK yıllara göre il nüfus verilerine bakıldığında; İstanbul’un 2017 yılı nüfusu 

15.029.231’dir. İstanbul’da yaşayan 496 katılımcıya nicel bir yöntem kapsamında online 

anket uygulanmıştır. Her biri 5’li likert formatında olmak üzere; Hurt vd. (1977) ‘‘Bireysel 

Yenilikçilik Ölçeği (Innovativeness Scale-IS)’’, Vandecasteele ve Geuens (2010)  

‘‘Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği (Motivated Consumer Innovativeness-MCI) Ölçeği’’ ve 

Metin vd. (2017) ‘‘Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) Ölçeği’’ ile birlikte katılımcıların 

demografik ve sosyal medya kullanımına dair sorular anket formunda yer almaktadır. 

Araştırma modelindeki bağımsız değişkenler; bireysel yenilikçilik ve gelişmeleri kaçırma 

korkusu (FoMO) iken, bağımlı değişken; tüketici yenilikçiliğidir. Araştırma modeli Şekil 1’de 

belirtilmiştir.  

 

 

             H4      H3            H2 

   

H1 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın hipotezleri şu şekilde ifade edilmiştir: 

H1: Bireysel yenilikçiliğin tüketici yenilikçiliği üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve olumlu 

bir etkisi vardır.  

H2: Gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) tüketici yenilikçiliği üzerinde istatistiki olarak 

anlamlı ve olumlu bir etkisi vardır. 

H3: Gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO), bireysel yenilikçilik ile tüketici yenilikçiliği 

arasında aracılık etkisi vardır.  

H4: Bireysel yenilikçiliğin gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) üzerinde istatistiki olarak 

anlamlı ve olumlu bir etkisi vardır.  

Bireysel Yenilikçilik Tüketici Yenilikçiliği 

FoMO 
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Çalışmada verilerin analizinde amacına uygun istatistik programı ile nicel analizlerden; 

frekans analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, normallik testi ve çoklu regresyon 

analizi yapılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma 

Frekans Analizi 

Frekans analizi sonucunda; kadın katılımcıların oranı %79,4 iken, erkek katılımcıların oranı 

%20,6’dır. Katılımcıların yaş aralığının daha çok 18-24 yaş ve 25-34 yaş arasında toplandığı 

görülmektedir. Katılımcılar en çok Ev Hanımı ve Özel Sektör Çalışanı’ndan oluşmaktadır. 

Katılımcıların çoğunluğu; lise ve üniversite eğitimine sahip olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların gelirleri en çok 1000 TL’den az ve 1000-3000 TL arasındadır.  

Güvenilirlik ve Açımlayıcı Faktör Analizi  

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO), Bireysel Yenilikçilik ve Tüketici Yenilikçiliği 

ölçeklerinin güvenilirlik ve açımlayıcı faktör analizi sonuçları sırasıyla Tablo1, 2 ve 4’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 1. Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler ve Maddeler Ort. 
Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 
Özdeğer 

Faktör 

Yükleri 

Telefonumu düzenli olarak kontrol etmezsem… 

1. Faktör: Sosyalleşememe Korkusu 

Arkadaşlarımın bensiz buluşma ihtimallerinden 

dolayı endişe duyarım. 
2,29 

18,13 0,85 7,43 

0,80 

Sosyal aktiviteleri kaçıracağımdan korkarım. 2,54 0,77 

Sosyal medya paylaşımlarıma gelen yorumları 

göremeyeceğim için mutsuz olurum. 
2,43 0,76 

Grup dışında kalacağımdan korkarım. 2,56 0,65 

Aklım telefonumda kalacağı için işime 

odaklanamam. 
2,64 0,61 

Eğlenceli bir şeyleri kaçıracağımdan korkarım. 2,80 0,59 

Sosyal gündemden kopacağım için endişe 

duyarım. 
2,67 0,57 

2. Faktör: Gündemi Kaçırma Korkusu 

İş veya okuldan gelecek önemli mesajları 

kaçıracağımdan endişe duyarım. 
3,55 

17,76 0,84 2,10 

0,78 

Çevremde olabilecek tehlikelerden (terör, doğal 

afet vs.) haber alamayacağım için kendimi 

huzursuz hissederim. 

3,50 0,73 

Ulaşılamayacağım için kaygı duyarım. 3,45 0,69 

Önemli bir görüşmeyi kaçırma ihtimali beni 

rahatsız eder. 
3,61 0,66 

Patronumun/Ailemin bana ulaşamayıp 

öfkeleneceğinden endişe duyarım. 
2,92 0,64 

Yakınlarımın başına bir şey geleceğinden 3,71 063 
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korkarım. 

Yükümlülüklerimi yerine getirmede aksaklıklar 

olacağından kaygılanırım. 
3,20 0,56 

3. Faktör: Olumsuz Duygulanım 

İçim rahat etmez. 3,30 

16,89 0,87 1,80 

0,81 

Huzursuz olurum. 3,21 0,79 

Önemli bir şeyi kaçırma ihtimalimden dolayı 

korku duyarım. 
3,27 0,72 

Kaygı hissederim. 3,09 0,70 

Meraklanırım 3,61 0,69 

4. Faktör: Kayıtsız Kalma 

Bir şey kaçırma endişesi duymam.* 3,23 
6,79 0,55 1,17 

0,83 

Rahatsız olmam.* 3,18 0,77 

Toplam Açıklanan Varyans Yüzdesi  59,58    

Ölçek Güvenilirliği  

 
  0,89 

  

Ölçek Ortalaması 3,09     

KMO: 0,91 

Bartlett’s Küresellik Testi Ki-Kare: 4605,822 

Serbestlik Derecesi (df): 210 

p (Sig.): 0,000 

*Ters kodlanmıştır.  

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) ölçeğinin, faktör sayısını belirten özdeğeri 1’den 

büyük olan değerlerin 4 faktöre ayrıldığı görülmektedir. KMO değerinin >80 çıkması (0,91) 

ölçeğin açımlayıcı faktör analizi için çok iyi olduğunu (Kalaycı, 2010: 322) göstermektedir. 

Toplam açıklanan varyans yüzdesinin; birden fazla faktörlü ölçekte en az %50 olması makul 

(Gürbüz ve Şahin, 2016: 312) görüldüğünden, FoMO ölçeğinin toplam açıklanan varyans 

yüzdesinin 59,58 çıkması makul seviyede olduğuna işaret etmektedir. En az 0,70 olması 

istenilen ve güvenilirlik derecesini gösteren Cronbach Alpha değeri (Gürbüz ve Şahin, 2016: 

309-325) ölçekte; 0,89’dur. Ölçeğin ortalaması ise; 3,09’dur. En yüksek ortalamanın 

‘‘Gündemi Kaçırma Korkusu’’ faktörü altında yer alan‘‘Telefonumu düzenli olarak kontrol 

etmezsem yakınlarımın başına bir şey geleceğinden korkarım (3,71)’’ maddesine ait olduğu 

tespit edilmiştir. Ölçek maddelerine verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde; kişilerin 

telefonlarını düzenli olarak kontrol etmemeleri; yakınları, aile, iş, okul ve çevrede meydana 

gelen tehlikeler ile ilgili gelişmeleri kaçırma korkusu, endişesi, huzursuzluğu şeklinde 

gerçekleşmektedir.  
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Tablo 2. Bireysel Yenilikçilik Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler ve Maddeler Ort. 
Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 
Özdeğer 

Faktör 

Yükleri 

1. Faktör: Fikir Önderliği ve Deneyime Açıklık 

Yeni fikirlere açık biriyim. 4,02 

37,63 0,93 8,04 

0,80 

Düşünce ve davranışlarımın yaratıcı ve özgün 

olduğunu düşünürüm. 
3,71 0,80 

Problemleri çözmek için genellikle yeni yöntemler 

bulurum. 
3,72 0,79 

Bir şey yaparken, yeni yollar olup olmadığını 

araştırırım. 
3,93 0,79 

Yeni şeyleri denemekten hoşlanırım. 3,86 0,79 

Problemlere ve belirsizliklere karşı mücadele 

ederim. 
3,91 0,78 

Yeni fikirleri kabul etme konusunda genellikle 

dikkatli davranırım. 
3,82 0,77 

Cevaplanmamış sorular beni çözüm bulmaya 

yöneltir. 
3,86 0,76 

Yaratıcı bir kişi olduğumu düşünüyorum. 3,76 0,75 

Yenilikçilik konusunda insanları kolay etkileyen bir 

kişi olduğumu düşünürüm. 
3,54 0,70 

Düşünce ve davranışlarımla çevremdekileri özgün 

olmaya teşvik ettiğimi düşünürüm. 
3,59 0,70 

Yenilikler konusunda gruba liderlik etmekten 

hoşlanırım. 
3,63 0,65 

Yenilikleri takip ettiğim için arkadaşlarım sık sık 

benden bilgi ve öneri alırlar. 
3,25 0,58 

2. Faktör: Değişime Direnç 

Çevremdeki insanların işine yaradığını görünceye 

kadar yenilikleri kabul etmede isteksiz davranırım. 
2,66 

16,79 0,80 2,83 

0,72 

Çevremdeki insanların kabul ettiğini görene kadar 

yeni fikirleri benimsemem. 
2,65 0,70 

Yeni fikirlere karşı şüpheci davranırım. 2,78 0,70 

Yeni bakış açıları ve yeni buluşlara şüphe ile 

bakarım. 
2,86 0,68 

Çevremdeki insanların arasında yeniliği kabul eden 

en son kişi olduğumu düşünürüm. 
2,61 0,68 

Eski yaşam tarzının ve işleri eski yöntemlerle 

yapmanın en iyi yol olduğunu düşünürüm. 
2,96 0,65 

Yenilikleri dikkate almadan önce diğer insanların o 

yeniliği kullandığını görmek isterim. 
3,25 0,52 

Toplam Açıklanan Varyans Yüzdesi  54,42    

Ölçek Güvenilirliği  

 
  0,90 

  

Ölçek Ortalaması 3,42     

KMO: 0,93 

Bartlett’s Küresellik Testi Ki-Kare: 5217,527 

Serbestlik Derecesi (df): 190 

p (Sig.): 0,000 

 

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’nin özdeğeri 1’den büyük olan 2 faktör olduğu görülmektedir. 

KMO değeri; 0,93 olduğundan ölçek açımlayıcı faktör analizi için çok iyidir. Toplam 
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açıklanan varyans yüzdesi; 54,42 çıkması ölçeğin makul seviyede olduğunu göstermektedir. 

Cronbach Alpha değerinin; 0,90 olması ölçeğin güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Ölçeğin 

ortalaması ise; 3,42’dir. En yüksek ortalama; ‘‘Fikir Önderliği ve Deneyime Açıklık’’ faktörü 

altında yer alan‘‘Yeni fikirlere açık biriyim (4,02)’’ maddesine aittir. Ölçek maddelerine 

verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde; kişilerin yeniliklere açık ve bireysel 

yenilikçilik düzeylerinin nispeten yüksek olduğu, dolayısıyla yenilikler konusunda değişime 

direnç göstermedikleri, fikir önderliği ve deneyime açıklık seviyelerinin nispeten yüksek 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların yenilikçilik kategorilerine göre dağılımları Tablo 3’te 

belirtilmektedir. 

Tablo 3. Katılımcıların Yenilikçilik Kategorilerine Göre Dağılımları 

  Frekans (f) Yüzde (%) 

Gelenekçiler 46 puan altı 23 4,6 

Kuşkucular 46-56 puan arası 98 19,8 

Sorgulayıcılar 57-68 puan arası 231 46,6 

Öncüler 69-80 puan arası 118 23,8 

Yenilikçiler 80 puan üstü 26 5,2 

Toplam  496 100,0 

 

Yenilikçilik puanı; olumlu maddelerin toplamından olumsuz maddelerin toplamı çıkarılıp 

sonuca 42 puan eklenilmesiyle elde edilmiştir (Hurt vd., 1977). Katılımcıların çoğunluğunun 

yenilikçilik sınıflamasında ‘‘Sorgulayıcılar (%46,6)’’ ve ‘‘Öncüler (%23,8)’’ kategorisinde 

olduğu görülmektedir. Sorgulayıcılar; yeniliği benimsemeden önce temkinli olan, yeniliğin 

yayılmasında bağlantı işlevi gören kişilerdir. Öncüler ise; kişilerin yeniliği deneyimlemeden 

önce; fikirlerine önem verdiği, tavsiye ve bilgi edinmek istediği fikir liderleridir.  

Tablo 4. Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Açımlayıcı Faktör Analizi 

Faktörler ve Maddeler Ort. 
Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 
Özdeğer 

Faktör 

Yükleri 

1. Faktör: Hedonik Yenilikçilik 

Bir yeniliğe sahip olmak beni mutlu eder. 3,82 

21,10 0,92 9,35 

0,83 

Yenilikler hayatımı heyecanlı ve canlı kılar. 3,72 0,81 

Yeniliklerin keşfi beni mutlu eder. 3,84 0,80 

Yeni ürünler almak kendimi iyi hissettirir. 3,67 0,74 

Yenilikleri kullanmak bana haz verir. 3,59 0,70 

2. Faktör: Fonksiyonel Yenilikçilik 

Daha konforlu yeni bir ürünü satın almak 

konusunda tereddüt etmem. 
3,28 

16,61 0,85 1,64 

0,74 

Daha fonksiyonel yeni bir ürünü satın alma 

konusunda tereddüt etmem. 
3,27 0,74 

Zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir ürün piyasaya 

çıktığında hemen satın alırım. 
3,11 0,60 
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İşimi daha da kolaylaştıracak yeni bir ürünü almak 

benim için bir zorunluluktur. 
3,02 0,59 

Daha kullanışlı yeni bir ürün bulursam onu satın 

almayı tercih ederim. 
3,51 0,59 

3. Faktör: Bilişsel Yenilikçilik 

Yeteneklerimi geliştirecek yeni ürünleri sıklıkla 

satın alırım. 
3,34 

16,43 0,88 1,33 

0,79 

Zihnimi çalıştıran yeni ürünleri satın alan bir 

kişiyimdir. 
3,33 0,78 

Beni mantıksal olarak düşünmeye sevk eden yeni 

ürünleri sıklıkla satın alırım. 
3,27 0,78 

Bilgilerimi geliştirecek yenilikleri bulur ve bu 

yenilikleri hemen satın alırım. 
3,39 0,68 

4. Faktör: Sosyal Yenilikçilik 

Başkalarından ayıracak yeni bir ürüne sahip 

olmayı isterim. 
3,30 

16,10 0,84 1,01 

0,77 

Arkadaşlarımın sahip olmadıkları yeni ürünleri 

alarak onların önünde olmayı isterim. 
2,83 0,73 

Başkalarını etkileyecek yenilikleri satın almayı 

severim. 
3,15 0,73 

Başkalarının görebileceği ve saygınlığımı artıracak 

yenilikleri kesinlikle satın alırım. 
3,07 0,65 

Kendimi arkadaş ve komşularıma ifade 

edebileceğim yeni ürünleri denemek isterim. 
3,54 0,63 

Toplam Açıklanan Varyans Yüzdesi  70,25    

Ölçek Güvenilirliği  

 
  0,94 

  

Ölçek Ortalaması 3,09     

KMO: 0,94 

Bartlett’s Küresellik Testi Ki-Kare: 6201, 168 

Serbestlik Derecesi (df): 171 

p (Sig.): 0,000 

 

Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği’nin özdeğeri 1’den büyük olan 4 faktör olduğu ve orijinal 

yapısıyla aynı faktöre ayrıldığı görülmektedir. KMO değeri; 0,94 ve ölçek açımlayıcı faktör 

analizi için çok iyidir. Toplam açıklanan varyans yüzdesi; 70,25’tir. Cronbach Alpha 

değerinin; 0,94 olması ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Ölçeğin ortalaması ise; 

3,09’dur. En yüksek ortalama; ‘‘Hedonik Yenilikçilik’’ faktörü altında yer alan ‘‘Yeniliklerin 

keşfi beni mutlu eder (3,84)’’ maddesine aittir. Katılımcıların hedonik yenilikçilik düzeyi 

fonksiyonel, bilişsel ve sosyal yenilikçilik düzeyinden daha yüksektir. Dolayısıyla 

katılımcılar, yeni ürünlerin benimsenmesinden ve satın alınmasından mutluluk, heyecan ve 

haz duydukları söylenebilir. Ayrıca, katılımcıların yeni ürünlerin kullanışlılığına önem verdiği 

ve yeni ürünlerin kendisini çevresinde ifade etmeye yardımcı olduğuna inandığı tespit 

edilmiştir.  
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Doğrulayıcı Faktör Analizi  

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO), Bireysel Yenilikçilik ve Tüketici Yenilikçiliği 

ölçeklerinin mevcut örneklemde, yapı geçerliliğini ve doğruluğunu ortaya çıkarmak için 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 

5’te yer almaktadır.  

Tablo 5. Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri İle İlgili Kesme Noktaları 

Ölçekler 

P CMIN/DF GFI AGFI CFI RMSEA 

<0,05 

≤3= 

mükemmel 

uyum 

≥0,85= 

kabul 

edilebilir 

uyum 

≥0,90= 

iyi uyum 

 

≥0,80= 

kabul 

edilebilir 

uyum 

 

≥0,90= 

İyi uyum 

≥0,95= 

mükemmel 

uyum 

≤0,06 

= 

≤0,07 

İyi uyum 

FOMO ,000 2,816 ,902 ,885 ,920 ,061 

Bireysel Yenilikçilik ,000 2,821 ,898 ,883 ,935 ,061 

Tüketici Yenilikçiliği ,003 2,686 ,924 ,898 ,961 ,058 

Kaynak: Kline, 2005; Sümer, 2000; Steiger, 1990; Schumacker ve Lomax, 1996; Hu ve Bentler, 1999. 

 

Ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indekslerinin olması gereken değerlerle 

uyum gösterdiğinden; mevcut örneklemde ölçeklerin doğrulandığı ve yapı geçerliliğinin 

sağlandığı tespit edilmiştir.  

Tablo 6. Ölçeklerin DFA Modeline İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Bulguları 

Ölçekler Faktörler CR AVE 

FoMO 

Sosyalleşememe Korkusu 0,855 0,458 

Gündemi Kaçırma Korkusu 0,853 0,674 

Duygulanım 0,882 0,774 

Kayıtsız Kalma 0,548 0,615 

Bireysel Yenilikçilik 
Fikir Önderliği ve Deneyime Açıklık 0,939 0,544 

Değişime Direnç 0,811 0,617 

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği 

Hedonik Yenilikçilik 0,926 0,716 

Fonksiyonel Yenilikçilik 0,862 0,746 

Bilişsel Yenilikçilik 0,887 0,815 

Sosyal Yenilikçilik 0,840 0,716 

 

Doğrulayıcı faktör analizi sonrası modelin geçerliliğini ve güvenilirliğini test etmeye yönelik 

bileşik güvenilirlik testinden de yararlanılmıştır. DFA modelindeki faktörlerin CR 

değerlerinin 0,70’in üzerinde olması modelin güvenilir olduğunu; AVE değerlerinin 0,50’nin 

üzerinde ve CR değerlerinin de AVE değerlerinden yüksek olması ise ölçeklerin yakınsak 
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geçerliliğinin kabul edilir olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2014). Tablo 6’da yer alan CR 

ve AVE değerlerinin kabul edilir düzeyde olduğu ve dolayısıyla, modelin güvenilir ve geçerli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Normallik Testi 

Tablo 7’de belirtildiği üzere, ölçeklerin çarpıklık ve basıklık değeri; -2 ve +2 aralığında 

(George ve Mallery, 2003) dağıldığından, normal dağılım gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. 

Tablo 7. Faktör Analizi Sonucu Ölçeklerin Normal Dağılımı 

Ölçekler N Çarpıklık Basıklık 

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) 496 -,100 -,347 

Bireysel Yenilikçilik 496 -,776 1,426 

Tüketici Yenilikçiliği 496 -,100 -,347 

 

Regresyon Analizi 

Bireysel yenilikçiliğin ve gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) tüketici yenilikçiliğindeki 

etkisini incelemek için çoklu regresyon analizi yapılarak sonuçlar Tablo 8’de belirtilmektedir.  

Tablo 8. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı 

Değişken 
R

2
 Beta 

t sig. 

(p) 
D-W Tolerans VIF 

FOMO Tüketici 

Yenilikçiliği 
,51 

,16 ,000 
2,06 

,842 1,18 

Bireysel Yenilikçilik ,77 ,000 ,842 1,18 

ANOVA testi: F= 256,975; P=0,000<0,05 

 

Artıkların Çarpıklık/Basıklık: -,257/ ,361 

 

Modelin anlamlılığını ifade eden F ve değişkenlerin anlamlılığını gösteren t değeri (Kalaycı, 

2010: 268) anlamlıdır (p<0,05). Beta değeri ise pozitif etki göstermiştir. Dolayısıyla, bireysel 

yenilikçiliğin ve gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) tüketici yenilikçiliğinde olumlu 

etkisi bulunmaktadır. H1 ve H2 hipotezleri desteklenmiştir. R
2 

değeri ,51 olup; tüketici 

yenilikçiliğinde gerçekleşen değişmenin %51’lik kısmının bireysel yenilikçilik ve gelişmeleri 

kaçırma korkusu (FoMO) ile açıklandığını göstermektedir. Değişkenlerin arasında çoklu 

bağlantı sorunu; tolerans değerinin <0,2 ve VIF değerinin >10 olması durumunda 

oluşmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2016: 273). Otokorelasyonun olmaması ise; D-W değerinin 

1,5-2,5 aralığında yer almasını gerektirmektedir (Kalaycı, 2010: 264). Modelde çoklu bağlantı 

sorununun ve otokorelasyonun olmadığı ortaya çıkmıştır. Artıkların çarpıklık ve basıklık 
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değerlerinin -1 ve +1 arasında dağılması (Tabachnick ve Fidell, 2013) ise; modelde 

değişkenlerin normal dağıldığını belirtmektedir. Bağımsız değişkenin etkisini bağımlı 

değişkene ileten değişken; aracı değişkendir (Gürbüz ve Şahin, 2016: 286). 

Gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO), bireysel yenilikçilik ile tüketici yenilikçiliği 

arasında aracılık etkisini gösteren bulgular Tablo 9’da gösterilmiştir.   

Tablo 9. Aracılık Etkisine Ait Regresyon Analizi Bulguları 

Model 1 
Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken R

2 
Beta p 

Bireysel Yenilikçilik FoMO ,157 ,416 ,000 

Model 2 
Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken R

2 
 p 

Bireysel Yenilikçilik Tüketici Yenilikçiliği ,492 ,844 ,000 

Model 3 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken R
2 

 p 

FoMO 
Tüketici Yenilikçiliği ,510 

,168 ,000 

Bireysel Yenilikçilik ,774 ,000 

 

Aracılık etkisi 3 adımda tespit edilmiştir: 

1. Adım: Bireysel yenilikçiliğin FoMO üzerindeki etkisi incelenmiş ve p değeri anlamlı olup, 

H4 hipotezi desteklenmiştir. 

2. Adım: Bireysel yenilikçiliğin tüketici yenilikçiliği üzerindeki etkisi incelenmiş ve p değeri 

anlamlı olup, H1 hipotezi desteklenmiştir. 

3. Adım: Bağımsız değişken bireysel yenilikçilik ve aracı değişken FoMO modele birlikte 

girdiğinde; p değeri anlamlı olmalı, bağımsız değişken olan bireysel yenilikçiliğin tüketici 

yenilikçiliği üzerindeki etkisi ya tamamen kalkmalı ya da azalmalıdır. P değeri modelde 

anlamlı olup, bağımsız değişken olan bireysel yenilikçiliğin tüketici yenilikçiliği üzerindeki 

etkisi aracı değişken olan FoMO ile birlikte modele girmesi ile azalmıştır (Beta ,844’ten 

,774’e düşmüştür).  Bu sebeple, FoMO’nun kısmi aracılık etkisi tespit edilerek, H3 hipotezi 

kabul edilmiştir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Bireysel yenilikçiliğin ve gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) tüketici yenilikçiliğindeki 

etkisinin incelendiği çalışmada; katılımcıların çoğunluğu kadınlardan oluşurken, yaşları da 

daha çok 18-34 yaş aralığında yer almaktadır.  

FoMO ile ilgili katılımcıların verdikleri cevaplar incelediğinde; telefonlarını düzenli olarak 

kontrol etmemeleri; yakınları, aile, iş, okul ve çevrede meydana gelen tehlikeler ile ilgili 

gelişmeleri kaçırma korkusuna, endişesine, huzursuzluğa yol açtığı tespit edilmiştir. 
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Katılımcıların bireysel yenilikçilik düzeyleri incelendiğinde,  yeniliklere açık ve bireysel 

yenilikçilik düzeylerinin nispeten yüksek olduğu, dolayısıyla yenilikler konusunda değişime 

direnç göstermedikleri, fikir önderliği ve deneyime açıklık seviyelerinin nispeten yüksek 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, katılımcıların çoğunluğunun yenilikçilik sınıflamasında 

‘‘Sorgulayıcılar (%46,6)’’ ve ‘‘Öncüler (%23,8)’’ kategorisinde olduğu görülmektedir. 

Yeniliklerin benimsenmesinde sorgulayıcıların ve öncülerin önemli rol oynadığı söylenebilir. 

Tüketici yenilikçiliği incelendiğinde ise; hedonik yenilikçilik düzeyi fonksiyonel, bilişsel ve 

sosyal yenilikçilik düzeyinden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 

katılımcıların, yeni ürünlerin benimsenmesinden ve satın alınmasından mutluluk, heyecan ve 

haz duydukları söylenebilir. Aynı zamanda, yeni ürünlerin kullanışlılığına önem verdikleri ve 

yeni ürünlerin kendisini çevresinde ifade etmeye yardımcı olduğuna inandıkları tespit 

edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda ise; bireysel yenilikçiliğin ve gelişmeleri kaçırma 

korkusunun (FoMO) tüketici yenilikçiliğinde olumlu etkisi bulunmuştur. Dolayısıyla, tüketici 

yenilikçiliğinde gerçekleşen değişmenin %51’lik kısmının bireysel yenilikçilik ve gelişmeleri 

kaçırma korkusu (FoMO) ile açıklandığı söylenebilir. Bireysel yenilikçilik kategorisinde 

örneklemin çoğunluğu sorgulayıcılar ve öncülerden oluştuğu için; FoMO’nun sorgulayıcıların 

ve öncülerin yenilikleri benimseme sürecinde rol aldığı söylenebilir. Araştırmanın bir diğer 

sonucunda ise; bireysel yenilikçiliğin tüketici yenilikçiliğine etkisinde FoMO’nun aracılık 

rolü ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, sorgulayıcıların ve öncülerin yenilikleri benimsemesi ve 

yeni ürünleri satın almasında gelişmeleri kaçırma korkusu ile hareket ettiği söylenebilir.  

Tutumu oluşturan unsurlar dikkate alındığında, duygusal unsurlar olumlu (mutluluk, tatmin 

gibi) ve olumsuz (kızgınlık, korku, sıkıntı, kaygı gibi) his ve duyguları barındırmaktadır. 

Tüketicilerin duygusal tepkileri tüketici davranışlarında içsel faktörler olarak tüketici karar 

sürecini etkilemektedir. Huzursuz duygu, kaygı, sıkıntı ve korku gibi olumsuz duyguları 

yaşayan tüketiciler tüketime yönelik tutum ve davranışlarında bu duyguların etkisinde karar 

alabilmektedir. Bu anlamda, bu duyguları yaşamak, yeni ürünlerin kullanım isteğini 

etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, yeni ürünlerin pazarlama iletişimi çabalarında psikolojik 

unsurların farkına varıp uygulanılması rekabet avantajı yaratacaktır. Gelecekteki çalışmalarda, 

tüketicilerin psikolojik temelli tüketici karar süreçlerinin ve davranışlarının incelendiği 

araştırmaların arttırılması önerilmektedir. Çalışmada, herhangi bir ürün kategorisinde 

yenilikçilik düzeyinin incelenmemesi bir kısıt oluşturmaktadır. Bu anlamda, çalışma sonuçları 

genellenebilir değildir.  
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Özet 

Tüketici yenilikçiliği kavramı sadece akademisyenler için değil, aynı zamanda uygulayıcılar 

için de önemlidir. Günümüzde rekabet koşulları ve teknolojik gelişmeler, ürün hayat seyrini 

kısaltarak firmaları yenilikçi olmaya zorlamaktadır. Birçok şirketin rekabet ortamında hayatta 

kalabilmeleri yeni ürünlerin başarısına bağlıdır. Ancak, literatürde yer alan birçok çalışma 

incelendiğinde, piyasaya yeni giren ürünlerin büyük çoğunluğunun başarısız olduğu sonucuna 

varılmaktadır (Griffin, 1997; Adams, 2004; Castellion, 2012; Perreault, 2013; Castellion ve 

Markham, 2013; Altuğ, 2017). Yeni ürünlerin yaşadıkları başarısızlıklar, firma yöneticileri ve 

akademisyenleri, yenilikler karşısında tüketicilerin tutum ve davranışlarını anlamaya yönelik 

çalışmaya sevk etmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalarda yeni bir ürünün tüketiciler tarafından 

kabul görmesinde etkili olan birçok faktörden bahsedilmiştir. Bu faktörlerden birinin de 

kişilik olduğu düşünülmektedir. İnsan davranışlarının en temel belirleyicilerinden biri kişilik 

olduğu için işletmeler kişilik farklılıklarını anlamalı ve pazarlama planlarını bu çerçevede 

gerçekleştirmelidir. Çalışmanın temel amacı, kişilik özellikleri itibariyle tüketici 

yenilikçiliğinin farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Kişilik özelliklerinin 

tespitinde 5 faktör kişilik kuramı kullanılmıştır. Tüketici yenilikçiliği ise kişisel yenilikçilik 

eğilimine göre incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici yenilikçiliği, Kişilik, Beş faktör kişilik kuramı 

Keywords: Consumer Innovativeness, Personality, Big Five Personality Theory 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Tüketici yenilikçiliği kavramı sadece akademisyenler için değil, aynı zamanda uygulayıcılar 

için de önemlidir. Günümüzde rekabet koşulları ve teknolojik gelişmeler, ürün hayat seyrini 

kısaltarak firmaları yenilikçi olmaya zorlamaktadır. Birçok şirketin rekabet ortamında hayatta 

kalabilmeleri yeni ürünlerin başarısına bağlıdır. Ancak, literatürde yer alan birçok çalışma 

incelendiğinde, piyasaya yeni giren ürünlerin büyük çoğunluğunun başarısız olduğu sonucuna 

varılmaktadır (Griffin, 1997; Adams, 2004; Castellion, 2012; Perreault, 2013; Castellionve 

Markham, 2013; Altuğ, 2017). Yeni ürünlerin yaşadıkları başarısızlıklar, firma yöneticileri ve 

akademisyenleri, yenilikler karşısında tüketicilerin tutum ve davranışlarını anlamaya yönelik 

çalışmaya sevk etmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalarda yeni bir ürünün tüketiciler tarafından 

kabul görmesinde etkili olan birçok faktörden bahsedilmiştir. Bu faktörlerden birinin de 

kişilik olduğu düşünülmektedir. İnsan davranışlarının en temel belirleyicilerinden biri kişilik 

olduğu için işletmeler kişilik farklılıklarını anlamalı ve pazarlama planlarını bu çerçevede 

gerçekleştirmelidir. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, sadece Baş, Okutan ve 

Altunışık (2015)’ın tüketici yenilikçiliği ve beş büyük kişilik özelliği arasındaki ilişkiyi ele 

aldığı görülmektedir. Ancak çalışmada tüketici yenilikçiliği spesifik bir ürün grubu temel 

alınarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ise yenilikçilik daha geniş bir çerçevede ele 

alınmıştır ve tüketici yenilikçiliği doğuştan gelen kişisel yenilikçilik boyutuyla 

değerlendirilmiştir. Bu tür yenilikçilik sadece bir ürün grubuna yönelik değildir, tüketicilerin 

genel yenilikçilik eğilimini ifade etmektedir. Çalışmanın temel amacı, kişilik özellikleri 

itibariyle tüketici yenilikçiliğinin farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Kişilik 

özelliklerinin tespitinde beş faktör kişilik kuramı kullanılmıştır. Tüketici yenilikçiliği ise 

kişisel yenilikçilik eğilimine göre incelenmiştir.  

Literatür Analizi 

Tüketici yenilikçiliğinin ölçülmesi işletmelerin pazarlama kararlarını vermelerinde önemli bir 

yol gösterici olacaktır (Akdoğan ve Karaaslan, 2013: s.3). Birçok şirketin, rekabet ortamında 

hayatta kalabilmeleri yeni ürünlerin başarısına bağlıdır. Buna bağlı olarak 1960’lı yıllardan 

itibaren bu konu üzerinde yapılan çalışmalar artmıştır (Bass, 1969; Midgleyve Dowling, 1978; 

Rogers, 1995; Manning, Bearden ve Madden, 1995; Goldsmith ve Brown, 1998; Steenkamp, 

Ter Hofstede ve Wedel, 1999; Varma, Sprott, Silverman veStem, 2000; Roehrich, 2004; 

Akdoğan, Uyar ve Güllü, 2018). 



133 
 

Yenilikçilik, bir kişinin bir yeniliği benimsemede diğer kişilerden göreceli olarak daha erken 

davranmasıdır (Rogers ve Shoemaker, 1971). Tüketici davranışı literatüründeki çalışmalar 

incelendiğinde tüketici yenilikçiliği kavramının temel olarak iki boyutla açıklandığı 

görülmektedir. Bunlar kişisel/doğuştan gelen yenilikçilik ve ilgi alanına özgü/kategoriye 

özel/ürün temelli yenilikçiliktir. Genel anlamda, kişisel yenilikçilik genel yenilikçilik 

düzeyidir, kategoriye özel yenilikçilik ise yenilikçi davranış olarak gözlemlenen ve 

ölçülebilen davranış şeklinde ifade edilmektedir (Goldsmith ve Flynn, 1993: s.378; 

Hirunyawipada ve Paswan, 2006: s.182; Goldsmith ve Foxall, 2003: s.321). Tüketici 

yenilikçiliğinin ilk boyutu kişisel yenilikçilik, bir bireyin başkalarının deneyimlerinden 

bağımsız şekilde yeni ürün ya da hizmetlerle ilgili kararlar alma derecesidir. Tüketiciler 

başkalarının yeni ürün veya hizmetle ilgili bilgilerinden ziyade kendi deneyimlerine 

güvenmektedirler. Kişisel olarak yenilikçi olan tüketicileri diğerlerinden ayıran özellikler ise 

yenilik arama eğilimleri, çeşitlilik aramaları, daha fazla ödemeye gönüllü olmaları, daha az 

risk algılamalarıdır (Raju, 1980: s.272; Steenkamp, Baumgartner, 1992: s.43;Goldsmith, 

Newell, 1997: s.163;Gatignon ve Robertson, 1985: s.849; Robertson vd.,1984). Bu çalışmada 

tüketici yenilikçiliği kişisel yenilikçilik boyutuyla ele alınmıştır. 

Tüketici yenilikçiliğini etkileyen en önemli faktörlerden birinin de kişilik olduğu 

düşünülmektedir. Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında tüketici yenilikçiliğinin kişilik 

özellikleriyle yakından ilgili olduğu görülmektedir (Robertson ve Myers, 1969; Goldsmith 

vd., 2003: s.30; Reinders, 2011: s.163; Baş, Okutan ve Altunışık , 2015; Deniz ve Erciş, 

2016;Jürgensen ve Guesalaga ,2018). Baş, Okutan ve Altunışık (2015) hariç diğer 

çalışmalarda tüketici yenilikçiliği özsaygı, risk alma, statü arayışı, farklı olma ihtiyacı gibi 

kişisel özellikler, birkaç çalışmada da fikir liderleri ve pazar kurtları temel alınarak 

incelenmiştir. Baş, Okutan ve Altunışık (2015) ise tüketici yenilikçiliği ve beş büyük kişilik 

özelliği arasındaki ilişkiyi sadece gıda ürünleri boyutunda ele almıştır. Bu bağlamda, bu 

çalışmanın hem kişiliği hem de yenilikçiliği genel bir model çerçevesinde değerlendirerek 

literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 

Bu çalışmada, katılımcıların kişilik özellikleri Costa ve McCrae (1995) tarafından geliştirilen 

Beş Büyük Faktör Modeline göre tanımlanmaktadır. Beş Faktör (Big Five) kişilik modeli, 

kişilik özelliği teorisinin temellerinden ortaya çıkan kişilik özelliklerinin sınıflandırılmasıdır. 

Bu modelle ilgili fikir ayrılıkları olsa da yapılan birçok çalışma, bu yapının kişilerarası 

farklılıkları ortaya koyma anlamında genel kabul gördüğünü göstermektedir (Costa ve 

McCrae, 1995; Goldberg, 1990; McCrae ve John, 1992; Bazana ve Stelmack, 2004; Mount 
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vd., 2005; Schmittvd., 2007). Bu modele göre kişilik faktörleri; deneyime açıklık, dürüstlük 

(sorumluluk), dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal dengesizlik/nevrotiklik olarak birçok 

çalışmada doğrulanmıştır.  

Deneyime açıklık, yaratıcı ve hayalci bireyleri (Costa ve McCrae, 1992: s.653-665); 

sorumluluk kişilik özelliği bir bireyin başarı odaklı, güvenilir, organize olma ve sorumlu olma 

derecesini (McCrae ve John, 1992: s.178); dışadönüklük genellikle sosyal, insanlarla beraber 

olmaktan hoşlanan, istekli ve eyleme yönelik, sosyal, enerjik, neşeli, baskın, iddialı bireyleri 

(Bono vd., 2002; McCrae ve John, 1992: s.178); uyumluluk, yumuşak huylu, dürüst, fedakâr, 

alçak gönüllü, düşünceli, arkadaş canlısı bireyleri (Bono, Boles, Judge ve Lauver, 2002; 

McCrae ve John, 1992: s.178; Zellars vd., 2000: s.1576); duygusallık (nevrotiklik) ise 

kızgınlık, kaygı, depresyon, suçluluk, sinirlilik, hüzün ve korku gibi olumsuz duyguları ifade 

etmektedir (Costa ve McCrae, 1995).  

Tasarım ve Yöntem 

Araştırmanın amacı, tüketici yenilikçiliğinin beş büyük kişilik özelliğine göre farklılık 

gösterip göstermediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın hipotezleri 

aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

H1: Tüketici yenilikçiliğinde katılımcıların dışa dönüklük düzeyine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Tüketici yenilikçiliğinde katılımcıların nevrotiklik düzeyine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H3: Tüketici yenilikçiliğinde katılımcıların uyumluluk düzeyine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H4: Tüketici yenilikçiliğinde katılımcıların dürüstlük düzeyine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H5: Tüketici yenilikçiliğinde katılımcıların deneyime açıklık düzeyine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık vardır. 

Çalışmanın amaçları doğrultusunda Google formda hazırlanan anket formu sosyal medya 

aracılığıyla uygulanarak veriler toplanmıştır. Örneklem tesadüfî olmayan örnekleme 

yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 307 tüketiciden oluşmaktadır. 

Kolayda örnekleme ile veriler, ana kütleden kolay, hızlı ve ekonomik şekilde 



135 
 

toplanabilmektedir (Zikmund, 1997: 428).  Çalışmada zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle 

kolayda örnekleme tercih edilmiştir. 

Örneklem sayısı Yazıcı ve Erdoğan (2004) örneklem büyüklükleri tablosuna göre 350 olarak 

belirlenmiştir. Veri toplamaya başlamadan önce gerek çeviriden gerekse soruların 

anlaşılmamasından kaynaklanabilecek problemlerin tespit edilip düzeltilmesi amacıyla 40 kişi 

ile pilot saha çalışması yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre anket soruları ve anket 

formu yeniden düzenlenerek uygulanmıştır. Anketler incelenmiş, analize uygun olmayan 

eksik, tutarsız ve hatalı olduğu tespit edilen veriler ayıklanmıştır. Bu işlemler sonucunda 

toplam kullanılabilir anket sayısı 307 adet olmuştur. Çalışma, tanımlayıcı bir araştırma olup 

veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. 

Anket formunun ilk iki bölümünde tüketici yenilikçiliğine yönelik 8 adet ve kişilik 

özelliklerini tespit etmeye yönelik 25 adet ifade yer almaktadır. Çalışmada tüketici 

yenilikçiliğinin ölçümünde Steenkamp ve Gielens (2003); Beş faktör kişilik özelliklerinin 

ölçümünde ise Yoo ve Gretzel, (2011) çalışmalarından uyarlanan ölçekler kullanılmıştır. 

Ölçümlerde 5’li Likert tipi ölçek şu şekilde kullanılmıştır; 1- Kesinlikle Katılmıyorum, 5- 

Kesinlikle Katılıyorum. Üçüncü bölümde yer alan sorular ise, katılımcıların demografik 

özelliklerine ilişkindir. 

Ölçeklere ait güvenilirlik, Cronbach Alfa değerleri yenilikçilik ölçeğinde 0,703 ve kişilik 

ölçeğinde ise 0,874 ( nevrotiklik 0,874; dışa dönüklük 0,747; deneyime açıklık 0,863; 

uyumluluk 0,728; dürüstlük 0,878) olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre ölçekler 

güvenilirdir (Nunnally, 1978).  

Bulgular ve Tartışma 

Örneklemin demografik yapısı incelendiğinde, katılımcıların % 64,3’si kadın ve % 35,7’si 

erkek, % 75,8’i üniversite mezunu, % 66,9’u evli, % 65’4’ü 17-27 yaş aralığında, % 34,7’si 

ayda ortalama 501-1000 arası kişisel harcama yapmaktadır ve % 35,2’si 7001Tl ve üstü gelire 

sahiptir. 

Ortalamalar incelendiğinde katılımcıların orta düzeyde yenilikçi oldukları görülmektedir (

=3,0374; s=,54667). Ayrıca kişilik özelliklerine göre en yüksek ortalama ile katılımcılar 

kendilerini deneyime açık ( X =3,9668;s=,78762) olarak tanımlamışlardır. Sonrasında ise 

sırasıyla dürüst ( X =3,8436; s=,78972), uyumlu ( X =3,6275; s=,65977), dışa dönük ( X

=3,4267; s=,76025) ve nevrotik ( X =3,0684; s=1,05085) olarak tanımlamışlardır. 
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Her bir kişilik özelliğinin farklı düzeylerinde yenilikçilik düzeyinin karşılaştırılması amacıyla 

yapılan t testi sonucuna göre uyumlu (t0,05: 231=-2,093), dışa dönük (t0,05: 255= -2,111) ve 

deneyime açık (t0,05: 216=-3,032) kişilik özelliklerinin farklı seviyelerinde yenilikçilik 

düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu sonuçlara göre H1, H3 ve 

H5 hipotezleri kabul edilmektedir. Daha uyumlu kişilerin yenilikçilik ortalamaları (x̄=3,5000) 

uyumluluk seviyesi düşük kişilerden (x̄=3,0251) daha yüksektir.   Daha dışa dönük özellikler 

gösteren kişilerin yenilikçilik ortalamaları (x̄=3,4464) dışa dönüklük seviyesi düşük kişilerin 

ortalamalarına  (x̄=3,0064) göre daha yüksektir. Daha deneyime açık özellikler gösteren 

kişilerin yenilikçilik ortalamaları (x̄=3,2567) deneyime açıklık seviyesi düşük kişilerin 

ortalamalarına  (x̄=3,0060) göre daha yüksektir. Ancak, nevrotik ve dürüst kişilik 

özelliklerinin farklı seviyelerinde tüketici yenilikçiliği ortalamaları farklılık göstermemektedir 

(p>0.05). Bu sonuçlara göre H2 ve H4  hipotezleri reddedilmektedir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

İşletmelerin rekabetle baş edebilmek için izlediği önemli stratejilerden biri de yenilik 

yapmaktır. Yeniliklerin anlam kazanması ise tüketicilerin bu yenilikleri kabul etmesi ve 

benimsemesi ile mümkündür. Tüketicilerin yeni ürünleri benimsemesi ve daha sık satın 

alması tüketici yenilikçiliği kavramını ifade etmektedir.Yeni bir ürün piyasaya sürüldüğünde 

ürünü satın alan, hatta üründen haberdar olan tüketici sayısı çok azdır. Bu durumda ürünün 

potansiyel alıcılarının belirlenmesi büyük önem kazanmaktadır. Yani yenilikçi davranışı 

tahmin edebilecek değişkenlerin tespit edilmesi pazarlamacılar için oldukça önemlidir.  

Tüketicilerin yenilikçi davranış sergilemelerinin altında yatan en önemli faktörlerden biri de 

kişilik özellikleridir. Firmaların hangi kişilik özelliğine sahip tüketicilerin yeni ürünleri daha 

fazla satın aldıklarını öğrenebilmeleri, pazar bölümlendirmesi yaparak o pazara hitap eden 

stratejiler geliştirmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda çalışmanın yeni 

ürün üreten firmalara pazarlama karmalarını oluşturma, planlama ve yönetme süreçlerinde 

büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Tüketici yenilikçiliği ile ilgili yapılan çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, beş büyük 

kişilik özelliği ile yenilikçiliğin arasındaki ilişkinin daha önce literatürde genel bir çerçevede 

ele alınmadığı görülmektedir. Literatürde yapılan bazı çalışmalarda yenilikçi davranışın, 

tüketicilerin dışa dönük iletişim yapıları ve tecrübelerinden, saygı ve risk alma, statü arayışı 

gibi özelliklerinden etkilendiği sonucuna varan çalışmalar yer almaktadır (Robertson ve 

Myers, 1969; Goldsmith vd., 2003: s.30; Reinders, 2011: s.163; Deniz ve Erciş, 2016; 

Jürgensen ve Guesalaga , 2018). Dışa dönüklük, deneyime açıklık, uyumluluk, sorumluluk ve 
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nevrotiklik kişilik özelliklerinin, tüketicilerin yeni ürün satın alma davranışlarını ne yönde 

etkilediğine dair yapılan tek çalışma ise Baş, Okutan ve Altınışık (2005)’a aittir. Ancak bu 

çalışma ise sadece gıda ürünleri boyutunda tüketici yenilikçiliği ve kişilik özelliklerinin 

ilişkisini ele almaktadır.  Bu yönüyle çalışmanın tüketici yenilikçiliği ve kişilik özelliklerini 

genel bir çerçevede ele alması nedeniyle literatüre önemli katkı sağlaması beklenmektedir. 

Gelecek çalışmalar daha kapsamlı ve farklı örneklemler üzerinde yapılabilir. Çalışmada 

tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yönteminin kullanılması ise 

çalışmanın bir başka kısıtını oluşturmaktadır. Tesadüfi örneklemenin yapılmamış olması 

nedeniyle bulgularla ilgili genellemeler yapılırken dikkatli olunmalıdır. Araştırmanın bir diğer 

kısıtı ise araştırmanın kapsamıyla ilgilidir. Gelecek çalışmalarda tüketici yenilikçiliğinin 

boyutları da ele alınarak kişilik özellikleriyle olan ilişkisi araştırılabilir veya yenilikçiliği 

etkileyen diğer faktörleri konu alan uygulamalar yapılabilir. 
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Özet 

Sosyal medya ağları, bireylere milyonlarca insana erişerek kendi geniş kitlelerini edinme 

imkânı sağlamaktadır. Bu potansiyel, markalar açısından hedef gruplara erişmek için önemli 

bir mecra yaratmaktadır. Markaların kendi sosyal medya hesaplarında ürettiği içeriğin yanı 

sıra, güvenebilecekleri bilgi ve ilham kaynaklarını da belirlemek isteyen tüketiciler, benzersiz 

kişiliklerine uygun ürünleri ve/veya hizmetleri tanımlamanın bir yolu olarak sosyal medyanın 

kanaat önderleri olarak adlandırılan etkileyicilere yönelmektedirler. Kendi kişilik özelliklerine 

yakın gördükleri etkileyicileri sosyal medyada takip eden tüketiciler, bireysel olarak etkileyici 

ile kurdukları güven inşasına dayanarak üretilen içeriğin tüketicisi konumuna gelmektedirler. 

Çalışmada, tüketicilerin kişilik özelliklerinin etkileyici takip etme tercihlerini belirlediğinden 

hareketle, takipçilerin kişilik özelliklerine göre alt pazar gruplarına ayrılıp ayrılmadığı 

araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre katılımcılar, kümeleme ve ayırma analizlerine tabi 

tutularak kişilik özelliklerine göre dört alt gruba ayrılmışlardır. Tüketicilerin etkileyici takip 

etme alışkanlıklarının ve tercihlerinin bireysel düzeyde ve kişilik özellikleri bağlamında 

ortaya konulduğu çalışmada, kendini gösterme yeteneği yüksek olan, sosyal medya 

etkileyicileri ile özdeşleşen, kendine güveni yüksek ancak sosyal medya ile yakın ilişkisi 

olmayan ve kendini gösterme hassasiyeti ve sosyal tüketim motivasyonu yüksek olan kişiler 

farklı alt gruplarda kümelenmişlerdir. 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Sosyal medya kullanımının artması, popülasyon içinde diğer bireylerden daha etkili olan ve 

“influencers” (etkileyiciler) olarak adlandırılan bir grubun ortaya çıkmasına sebep olmuştur 

(Zhang vd., 2016). Takipçi sayılarına göre mikro veya makro ünlüler olarak adlandırılan bu 

grup, sosyal medyada fikir liderleri olarak da tanımlanabilmektedir (Marwick ve Boyd, 2011). 

Kamuoyunda tanınmayı seven ve bunu markalar adına bir reklamda görünerek kullanan 

herkes ünlü olarak adlandırılmaktadır (McCracken, 1989). Ancak, geleneksel ünlülere göre 

etkileyiciler, herhangi bir kurumsal aracılık olmadan ünlerini doğrudan edinmişlerdir. Bu 

kişilerin yarattığı etki doğrudan veya dolaylı olarak tüketicilerin düşüncelerini, eylemlerini ve 

hatta marka tercihlerini etkilemektedir (Robins vd., 2001; Roesler, 2015; Trusov vd., 2010; 

Turner, 1991). Bunda, etkileyicilerin sahip olduğu çeşitli özelliklerin ve dönemsel moda 

akımlarının yanında, tüketicilerin kişisel özelliklerinin de etkili olduğu düşünülmektedir. 

Buradan hareketle çalışmada, sosyal medya etkileyicilerini takip eden tüketicilerin; kendine 

güven, gelişmeleri kaçırma korkusu, öz izleme, sosyal tüketim motivasyonu ve özdeşleştirme 

kişilik özellikleri açısından alt gruplara ayrılıp ayrılmadığı araştırılmıştır.  

Literatür Analizi 

Kendine Güven 

Kendine güven, pazar bölümlerinin profillerini ayırt etmede ve kişisel hedeflerin tatminini 

sağlamak için kararlar almada motive edici bir unsur olarak tasvir edilmektedir (Darden ve 

Ashton, 1974; Lysonski ve Durvasula, 2013; Al-Zu’bi, 2015). Ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi 

edinerek satın almayı gerçekleştirmek tüketicinin kendine güveninin en önemli aracıdır 

(Bearden vd., 2001). Buna göre, kendine güveni yüksek olan tüketiciler, ürün ve marka 

bilgilerini tartışmaya daha elverişlidir ve sıklıkla kendi deneyimlerine güvenme 

eğilimindedirler (Al-Zu’bi, 2015; Bearden vd., 2001; Teichmann, 2011). Çalışmada, 

Rosenberg (1965)’in kendine güven ölçeğinden yararlanılmıştır.  

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu 

Tüketiciler, kişiliklerini yansıtan her türlü ürün ve hizmete sahip olma isteği ile sosyal 

medyada gelişmeleri kaçırmaktan korkmakta ve takip ettikleri etkileyicilerin neler yaptığı ile 

ilgili sürekli bağlantıda kalmak istemektedirler (Aydın, 2018; Gökler vd., 2016; Herman, 
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2012). Eksik olanın hayali ile tüketici sürekli sosyal medyada kalmak istemekte ve 

etkileyicilerin kullandığı ürün ve/veya hizmetleri deneyimlemekten geri kalmamak 

istemektedir (Dossey, 2014; Herman, 2012). Çalışmada, sosyal ortamlarda gelişmeleri 

kaçırma korkusu bağlamında tüketicilerin kümelenmesinin araştırılması için Przybylski 

(2013) tarafından geliştirilen ve Gökler vd. (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan gelişmeleri 

kaçırma korkusu ölçeğinden yararlanılmıştır.   

Öz İzleme 

Snyder (1974) tarafından geliştirilen ve Lennox ve Wolfe (1984) tarafından revize edilen 

gözden geçirilmiş kendini izleme ölçeği, bireylerin sosyal ortamda kendini sunma ve ifade 

etme davranışlarını kontrol etme yetisinden hareketle, iletişimi alıcı ve kaynak arasında 

etkinleştiren bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Özalp Türetgen ve Cesur, 2006). Snyder’a 

göre (1974), sosyal ortamlarda bireyler başkalarının kendini ifade etme davranışına duyarlıdır 

ve bunları kendi davranışlarını ayarlamada birer referans olarak görürler. Lennox ve Wolfe ise 

(1984), bu referans alma sürecine etki eden bireysel farklılıkları ölçmeye yönelik olarak 

ölçeği yeniden ele almışlardır. Özalp Türetgen ve Cesur (2004) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan bu ölçek, çalışmada öz izlemeyi ölçmek üzere kullanılmıştır.  

Sosyal Tüketim Motivasyonu 

Tüketiciler açısından ürün ve hizmetler kadar, bunları kullanan kişilerin deneyimleri ve 

değerlendirmeleri de önem arz etmektedir. Bireylerin etkileyicileri takip etmelerinde 

psikolojik belirleyiciler kadar sosyal bir takım ihtiyaçlar da önemli rol oynamaktadır. Bu 

bağlamda statü, bir sosyal sınıfın üyelerinin servet, güç ve prestij olarak belirli bir zümreye 

aitliğini tanımlamaktadır (Schiffman ve Kanuk, 2006). Bu nedenle çalışmada, sosyal tüketimi 

harekete geçiren unsurları araştıran sosyal tüketim motivasyonu ölçeğinden yararlanılmıştır 

(Fitzmaurice vd., 2006). 

Ünlüye Tapınma 

Tüketicilerin ünlülerin hayatlarıyla ilgili merakına televizyonun etkisinin olduğuna dair 

kanıtlar günümüzde yerini sosyal medya araçlarına bırakmaktadır (Bogart, 1980; Fishwick, 

1969; McCutcheon vd., 2002; Powers, 1978). Bu araçlar vesilesiyle tüketiciler geleneksel 

ünlülerin yanında sosyal medyada takipçisi oldukları etkileyiciler hakkında da çok fazla 

bilgiye erişmektedirler. Ünlüler de özel hayatlarına dair detayları takipçileriyle paylaşarak 

onları hayatlarının bir tanığı haline getirmektedir. Onların mahremlerine dair bilgilere bu 

denli hâkim olmanın etkisiyle tüketiciler takip ettikleri etkileyicileri gerçek birer arkadaşları 
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gibi görerek güçlü bir hayranlık duygusu ile onlara bağlanmaktadır (Houran vd., 2005; 

McCarley, 2003). McCutchen vd. 2002 tarafından geliştirilen ünlüye tapınma ölçeğinden 

yararlanılmıştır.  

Tasarım ve Yöntem 

Sosyal medya üzerine yapılan çalışmaların çoğunlukla sosyal medya ünlülerine ve ünlülerin 

tüketici karar alma süreci üzerindeki etkilerine odaklandığı gözlemlenmektedir. Günümüz 

dünyasının en etkin kanalındaki en etkin aktörler olarak sosyal medya etkileyicileri literatürde 

daha geniş bir yer bulmaktadır. Ancak, bu kişiler tarafından üretilen içeriklerin tüketicisi 

konumunda olan takipçiler üzerine yapılan çalışmaların sayısı oldukça azdır. Hâlbuki 

tüketiciler yaşam tarzı ve kişisel değerleri ile uyum sağlayan, gerçek ve ideal benliklerini 

destekleyen sosyal medya etkileyicilerinin yönlendirmesi altındadır. Dolayısıyla tüketicilerin 

kişilik özellikleri bağlamında çözümlemesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Tüketicilerin kişilik 

özelliklerinin etkileyicileri takip etmelerinde belirleyici olduğu varsayımını kabul eden bu 

çalışmada, tüketicilerin kendine güven, günceli kaçırma korkusu, öz izleme, sosyal tüketim 

motivasyonu ve ünlüye tapınma bağlamında alt kümelere ayrılması istatistikî teknik 

kullanılarak uygulamalı olarak analiz edilmiştir. Mevcut durumu etraflıca tanımlamak ve 

belirli kişilik özelliklerine göre olası ilişkileri ortaya çıkarmak için yürütülen bu araştırma 

betimsel bir çalışmadır. 

Araştırmanın temel problemi; sosyal medya etkileyicilerinin tüketicisi konumunda olan 

takipçilerin, tek ve homojen bir pazardan oluşmadığı farklı özelliklere sahip farklı alt 

kümelere ayrıldığı varsayımını test etmektir. Bu temel problem doğrultusunda, çalışmanın 

hipotezi şu şekilde ifade edilmektedir: sosyal medya takipçileri kişilik özellikleri açısından 

farklı alt pazar gruplarına ayrılmaktadır. Bu bağlamda, İzmir’de yaşayan, 18 yaş ve üzeri 

sosyal medya etkileyicilerini takip eden tüketiciler araştırmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. 

Araştırma evreninde yer alan tüm tüketicilere erişmenin ve ana kütlenin tam bir listesine 

ulaşmanın çeşitli güçlükleri mevcuttur. Bu nedenle, çalışmanın örnekleminin belirlenmesinde 

kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada 299 anket uygulanmıştır. 

Araştırmada veriler, elektronik ortamda oluşturulan anket formuna internet aracılığıyla verilen 

yanıtlardan elde edilmiştir. Elde edilen verilerin yorumlanmasında nicel veri analiz 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. Veriler, SPSS 25.0 ile çözümlenerek, tanımlayıcı istatistikler 

aracılığıyla yorumlanmıştır. Araştırma bulgularının elde edilmesi ve yorumlanmasında ayrıca 

güvenilirlik analizi ile kümeleme ve ayırma analizlerinden yararlanılmıştır. 
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Bulgular ve Tartışma 

Katılımcılar, 18-38 yaşlarında (%86), 4000 TL’ye kadar (%79) gelire sahip, memur, öğrenci 

ve özel sektör çalışanlarından (%73) oluşan bekâr (%66) kadın (%50) ve erkeklerdir (%50). 

Sosyal medyada 2 (%33), 3 (%24) ve 4 (%28) etkileyicinin takipçisi olduklarını 

belirtmişlerdir. Bu etkileyicilerin çoğunlukla eğlence odaklı yayın yaptığı (%54) ve spor 

(%37), yemek (%36), seyahat (%35), teknoloji (%33), sanat (%33), müzik (%32), kıyafet 

(%23) ve makyaj (%20) alanlarında odaklandıkları belirlenmiştir. Katılımcılar etkileyicileri 

her gün (%28) ve haftada birkaç gün (%36) takip etmektedirler. Etkileyiciler, tüketicilerin 

marka tercihlerinde bazen (%35) ve nadiren (%24) etkili olmaktadır. Kullandıkları ürün ve 

markaları %29’u hiçbir zaman, %25’i bazen ve %24’ü nadiren sosyal medya etkileyicileri 

nedeniyle değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar sosyal medya etkileyicileri hakkında 

bilgiyi youtube (%35), instagram (%42) ve arkadaşları (%15) kanalıyla almaktadırlar.  

Katılımcıları kişilik özellikleri açısından gruplara ayırmak için kümeleme analizi yapılmıştır. 

Optimum küme sayısını belirlemek için hiyerarşik kümeleme yapılmış ve 3-5 kümenin 

olabileceği saptanmıştır. K-ortalamalar yöntemi ile kümeler oluşturulmuş, optimum küme 

sayısını belirlemek amacı ile ayırma analizine tabi tutulmuştur. En çok ayırma gücüne %98 ile 

4 kümenin sahip olduğu görülmüştür. Buna göre; ilk kümede 83, ikinci kümede 57, üçüncü 

kümede 57 ve dördündü kümede 102 kişi yer almaktadır. Küme özelliklerinin yer aldığı nihai 

küme merkezleri tablosu aşağıda yer almaktadır.  

 

1. Küme-Kendini Gösterme Yeteneği Yüksekler: Bu kişiler, içinde yer aldıkları ortamda 

sergilenmesi beklenen davranışlara uygun hareket etmeye gayret ederler. Çevredeki ipuçlarını 

yakalayarak kendilerini buna göre ayarlayabilirler. 
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2. Küme-Sosyal Medya Etkileyicileri ile Özdeşleşenler: Bu kişiler, güveni düşük, 

etkileyiciler ile özdeşleşmiş ve sosyal medyada günceli kaçırma korkusu en yüksek gruptur. 

Sosyal medya ünlülerinin sadece yapmış olduğu yayınları değil, kişilik özelliklerini de 

benimser ve sosyal medyayı takip ederek güncele sahip olmayı önemserler.  

3. Küme-Kendine Güveni Yüksek, Sosyal Medya ile Yakın İlişkisi Olmayanlar: Bu 

kişiler, kendine güveni en yüksek ve sosyal medya etkileyicileri ile özdeşleşmeyen, sosyal 

medyada günceli kaçırma korkusu olmayan kişilerdir. Grubun beklentilerine uygun davranma 

konusunda hassas olmadıkları gibi alışverişlerinde de çevrenin fikirlerini dikkate 

almamaktadırlar. 

4. Küme-Kendini Gösterme Hassasiyeti Yüksek ve Sosyal Tüketime Güdülenenler: Bu 

kişiler, grupta yer alan kişilerin düşünce ve duygularını gözlemleyerek onlara uygun 

davranma konusunda hassas ve yeteneklidirler. Grup üyelerinin o anki his ve düşüncelerine 

uygun davranmaya özen gösterirler. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Çalışma bulgularına göre, sosyal medya etkileyicilerini takip eden farklı özelliklere sahip dört 

farklı tüketici kümesi mevcuttur. İlk kümede kendini gösterme yeteneği yüksek olanlar yer 

almıştır. Bu kişiler için gruba uygun davranmak, onların beklentileri doğrultusunda hareket 

etmek önemlidir. Bu kişilerin kendine güveni ve etkileyiciler ile özdeşleşme eğilimleri 

düşüktür. Sosyal medyadaki değişimleri yakalamak yerine sosyal medyadaki grupları 

tarafından takdir edilmeyi isterler. Tüketim davranışlarında bile çevrenin onayını almadan 

hareket etmemektedirler. İkinci grup için sosyal medyadaki gelişmeleri yakalamak ve 

etkileyiciler ile özdeşleşmek önemlidir. Kendilerine güvenleri düşük olan bu grup, 

etkileyicilerin hem aktiviteleri hem de kişiliği ile özdeşleşmek isterler. Üçüncü grup, kendine 

güvenin en yüksek olduğu gruptur. Bu kişiler sosyal medyada etkileyicileri takip etmekle 

birlikte onları rol model olarak görmezler. Sosyal medyadaki grup ve olayların sıkı takipçisi 

olmadıkları için bu grup üzerinde sosyal medyanın ve etkileyicilerin çok fazla etkisi 

bulunmamaktadır. Dördüncü grupta kendini gösterme hassasiyeti yüksek olanlar yer almıştır. 

Bu kişiler, sosyal medya etkileyicilerinin aktiviteleriyle değil kişilikleriyle kendilerini 

özdeşleştirmektedirler. Onlar için sosyal medyayı takip etmek önemlidir ve tüketimlerinde 

grupların etkisi yüksektir.  

Bu bağlamda, sosyal medya etkileyicilerinin daimi takipçileri, satın alma davranışlarında bile 

çevrenin ve sosyal grupların etkisindeyken; etkileyicileri takip ettiği ve sosyal gruplara uyuma 
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önem verdiği halde tüketim motivasyonuna bunu yansıtmayan tüketiciler de bulunmaktadır. 

Ayrıca sosyal medyayı ve etkileyicileri takip eden ancak grup normlarına ve sosyal 

medyadaki gelişmelere çok fazla önem atfetmeyen, kendine güveni yüksek bir grup da söz 

konusudur. Bu nedenle çalışmada, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla tüketicilere 

ulaşmaya çalışan pazarlamacılara, bu kişilerin tüketiciler üzerindeki etkilerinin farklı olduğu 

ve bu doğrultuda farklı stratejiler belirlemeleri gerektiği önerilmektedir. Etkileyicileri takip 

eden, onlarla özdeşleşen, sosyal gruplar dolayısıyla onları takip eden tüketicilerin beklentileri 

birbirinden farklı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada bu farklılıklar sosyal medya 

etkileyicilerini takip eden tüketicilerin kişilik özellikleri açısından yorumlanmıştır. İlerleyen 

çalışmalarda takipçileri daha yakından tanımak için yaşam tarzı, değerler veya tüketim 

alışkanlıkları gibi değişkenler de dikkate alınabilir. 

 

 



145 
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Abstract 

The purpose of this paper is to determine the Turkish population’s attitude toward the 

development of medical tourism and to develop a scale measuring the public’s attitude toward 

medical tourism in Turkey. In the scale generation, firstly a 24-item pool was created. After 

the pilot study, final survey data obtained by Turkish citizens who received services from 

hospitals in the city of Ankara. By convenience sampling method, 221 citizens participated to 

the study in Square of Kızılay between November 25, 2017 and December 27, 2017. The 

content validity of the scale was assessed with expert opinions. The scale reliability was high 

with a Cronbach’s Alpha value of 0.908. A factor analysis was performed to assess the 

factorial structure of the scale. The KMO (0,895) and the Bartlett's test (χ2 = 2020,967; p = 

0,001) were applied to determine the conformity of the scale of factor analysis. Exploratory 

factor analysis was performed with varimax rotation to determine the factor structure. The 20 

questions loaded under three factors: “contribution to the country”, “anxiety in getting 

services”, “service justice”. The factors explained approximately 55% of the total variance.  

Confirmatory factor analysis was performed and the following goodness of fit indices were 

obtained: GFI (0.877), Bentler CFI (0,909), and RMSEA Index (0.069).  The results indicated 

that a three factorial model was acceptable. This scale generation study has been one of the 

few empirical attempts in measuring and understanding the public’s attitude towards medical 

tourism development. 

Keywords: Medical Tourism; Scale Development; Public; Attitude; Healthcare Tourism. 
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Introduction 

There has been an increasing shift in medical tourism from developed countries to developing 

countries in last two decades (Drinkert & Singh, 2017; Herrick, 2007; Horowitz, 2007; 

Johnston, Crooks, Snyder, & Kingsbury, 2010; Mirrer-Singer, 2007; Turner, 2007; Vijaya, 

2010; Zarei & Maleki, 2018). Despite the increasing incentives and investments for medical 

tourism  in developing countries, medical tourists and local people still receive the same 

health care services from the same facilities within the same healthcare settings (like 

operating theaters) because of non-established medical tourism  marketing segmentation in 

developing countries (Tontuş, 2015; Vijaya, 2010). Even though medical tourism creates 

significant implications for global public health (Hall, 2011). 

Development of medical tourism in a country raises many expectations and concerns such as 

the desired positive economic impact, the use of scarce resources by medical tourists, the 

transfer of diseases from one country to another, the ethics of commercial activities aimed at 

foreigners at hospitals funded by the tax system,  the establishment of priorities and rights 

regarding healthcare, and the implications of social and cultural interactions between  medical 

tourists and the country citizens (Aksu, Gürsoy, & Aksu, 2016; Bircan et al., 2016; Fernando, 

Collignon, & Bell, 2010; Hall, 2011; Johnston et al., 2010; Karkacier & Gül, 2015; Tontuş, 

2015; Vijaya, 2010).   

In the literature, researchers generally focus on the medical tourists’ preferences in choosing 

the destination for the treatment in areas such as cost, available health care services, quality, 

and availability of resorts or hotels (Herrick, 2007; Hudson & Li, 2012). A few research 

studies focus on the effects of medical tourism in the target destination and departure 

countries exploring the role of medical tourism on the use of public resources; the solution to 

health system problems; the revenue generation; the development of standards of care; and the 

source of inequity associated with medical tourism (Johnston et al., 2010). However, there is 

little in the medical tourism literature exploring the attitudes of the public toward medical 

tourism. Therefore, there is a need for a study that addresses this subject. 

The purpose of this paper is to develop a scale that measures the public’s attitude towards 

medical tourism in Turkey.  The scale potentially can be adapted and utilized in other settings 

or countries. 

 

 



147 
 

Literature Review 

There is not a long history of medical tourism literature, however, it has begun to attract 

academic attention both in the world and in Turkey in recent years (Aktepe, 2013). Medical 

tourism does not have a single definition, and it generally refers to people leaving the place 

they live in to travel to another place for getting medical treatment (Aksu et al., 2016; Ross, 

2001; Smith, Álvarez, & Chanda, 2011). A medical tourist  is defined by the Ministry of 

Health of Turkey (2017) as a patient receiving international health and touristic health 

services. The Turkish healthcare system has recently undergone a serious reform, Health 

Transition Program (HTP) that includes both financing and healthcare services. HTP unified 

healthcare financing stemming from government and private sectors under the one umbrella 

since 2003.  

In recent years, Turkey has attracted attention in terms of investments and developments in 

the health system. The medical tourism market has been shifting from oligopolistic to a fully 

competitive structure because of these development activities. The medical tourism sector’s 

growth??mobility has increased, accordingly. However, there are three major threats that may 

hinder the development of medical tourism in Turkey. First, due to lucrative financial gains 

from medical tourists, hospitals may pay extra efforts in avoiding epidemic illnesses coming 

from abroad and the quality of services provided to the Turkish people may decrease. Second, 

medical tourists may transport diseases that are rare in Turkey. Third, in terms of access to 

health care services, the healthcare cost for domestic patients may increase and quality of 

health care may decrease because of the increasing transfer of highly trained physicians and 

health personnel to the hospitals for serving in medical tourism (Aksu et al., 2016; Bircan et 

al., 2016; Karkacier & Gül, 2015; Tontuş, 2015). 

When we examine the literature of tourism we can find many articles examining the public’s 

attitude towards tourism development. However, the public’s attitude on medical tourism is 

still an area of research which is not explored yet. Researchers tried to explain the public 

attitudes toward tourism with the theory of social exchange (Ap, 1990; Jurowski, Uysal, & 

Williams, 1997; Perdue, Long, & Allen, 1990; Shen et al., 2017). Social exchange theory 

explains the public’s attitude toward tourism. According to social exchange theory, social 

behavior is the result of an exchange process that influences relationships with purpose of 

maximize benefits and minimize costs (Emerson, 1976).  
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Because of the growth of medical tourism, expectations and concerns of the residents of 

Turkey have gained in importance. This study contributes to the literature by developing a 

scale to understand the public’s attitude toward medical tourism. 

Method 

Development of Scale: A survey instrument was generated based on previous literature, 

especially McCool and Martin (1994)'s scale on "Local People's Attitudes towards Tourism 

Development". The scale focuses on people’s attitudes on tourism. Because of the general 

tourism focus, only10 items were adapted from McCool and Martin (1994)’s original scale by 

using expert opinion, the literature of medical tourism and considering the basic structure of 

the current work. The scale that was originally in English has been translated into Turkish 

An in-depth semi-structured interview was conducted with 18 people who had received 

healthcare services in the hospitals in Ankara to reflect the opinions of the individuals living 

in Turkey on medical tourism. 

Table 1. In-Depth Semi-Structured Question Set  

 

1- What is medical tourism? 

2- How would you describe the health and medical tourist? 

3- Why do medical tourists get services from our country? 

4- What are the positive effects of medical tourists on health and tourism services in our country? 

5- What are the negative effects of medical tourists on health and tourism services in our country? 

6- How would you compare the health services offered to medical tourists with the health services 

offered to you?  

7- What do you think about considering medical tourists in health service investment and health 

workforce planning? 

 

In this context, the seven open-ended questions provided in Table 1 were asked and 15 items 

were developed to be included in the scale from the most repeated answers. A pool of 24 

questions was created. As a method of responding to questions, a 5 point Likert-type of scale 

("1 = totally disagree, and 5 = totally agree") was utilized. In addition, demographic 

information about the participants such as age, gender, occupation, and education status and 

income level were obtained with the Introductory Information Form. Opinions were received 

from experts in the field about the content validity of the survey. A pilot study with the 

participation of 30 people was conducted to assess the measurement strength of the initial 

scale. Modifications on the instrument were made in line with the feedbacks provided from 

the participants after the pilot study. At the end of this process, the “Public’s Attitude Scale 
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toward Medical Tourism Development" scale, consisting of 20 items was developed. An 

official permission  from Ankara Yildirim Beyazit University Humanities and Social Sciences 

Ethics Committee was acquired for the implementation of the final survey. 

Study Sample and Data Collection: The study sample consisted of Turkish citizens who 

received services from Turkish hospitals in the near past and who live in Ankara. In order to 

determine the study sample,  generally recommended  sampling criterions were followed  in 

the literature (Field, 2009; Tabachnick & Fidell, 2007). There are different opinions in the 

literature about the estimation of sample size in scale development studies. While the sample 

size is focused on absolute numbers in some articles, others consider the ratio of the number 

of participants to the total variable numbers. Tabachnick and Fidell (2007) suggest a “good” 

sample size as  300, "very good" for 500, and "excellent" for over 1000. In general, the 

accepted rule is that at least 10 participants for each variable should be included in the 

analysis (Field, 2009; Tabachnick & Fidell, 2007). The study targeted  221 people as a sample 

size by having at least 10 participants for each item. Convenience sampling was utilized due 

to cost and time constraints. The data were collected from 221 people by face to face survey 

in Square of Kızılay between  November 25, 2017 and December 27, 2017 at different times 

of day and multiple times per week. The reliability of the scale was determined by Cronbach’s 

Alpha coefficient.  

Analysis Results 

Content validity of the scale was assessed by using expert opinion. Factor analysis was 

performed by the use of final data to assess the factorial structural of the scale. Reverse 

coding questions were re-coded. The KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) coefficient and Bartlett's test of sphericity test were used to determine, whether the 

scale was suitable for the factor analysis. Explanatory factor analysis was performed using 

Principal Component Analysis technique with Varimax rotaton method to explore the factor 

structure of the scale and the appropriateness of the factors. Confirmatory factor analysis was 

performed to test the validity of the obtained factor structure. After factor analysis, 

Cronbach's Alpha coefficient was calculated for all measures and factors to assess the 

reliability of the scale. We used the statistical package program of SPSS® 20 and 

STATISTICA for the analyses. 
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Conclusion and Discussion 

The present study generated and proposed a scale to determine the public’s attitude toward 

medical tourism development. According to the results, the scale which is named as the: 

Public’s Attitude Scale toward Medical Tourism Development has three factors that explain 

55% of total variance. Factor loadings of the items ranged from 0.437 to 0.804. The identified 

factors were respectively named as the: “contribution to the country,” “anxiety in getting 

quality services,” and “service justice. The Goodness-Of-Fit Index (GFI) of 0.877; Bentler 

Comparative Fit Index (CFI) of 0.909,and Steiger-Lind RMSEA Index of 0.069 showed that a 

3-factorial model was acceptable. Cronbach’s Alpha was  0.908 for total items, whereas  it 

was 0.886 for “contribution to the country” factor; 0.826 for “anxiety in getting services” 

factor; and 0.770 for “service justice” factor, which indicated that the scale had an acceptable 

reliability. 

As a results, it can be concluded that the generated scale of the Public’s Attitude Scale toward 

Medical Tourism Developmentis a valid and reliable measurement tool in determining the 

public’s attitudes toward medical tourism. 

Study Limitations and Future Research Recommendations 

There are some limitations of this study. For example, limited time and funding made it 

impossible to obtain a larger size of survey participants. Moreover, some of the respondents 

showed resistance to answer the personal questions which negatively impacted to achieve 

targeted data Moreover, this study represents the results belong to Turkish people.  In the 

future researches, the academics may consider to examine other country citizens and to make 

comparisons between different cultures. Future studies may also contribute to generalizability 

of the scale.  

References 

Aksu, A. A., Gürsoy, D., & Aksu, G. M. (2016): Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği. 

Sağlık Turizminde Keşfedildikçe Büyüyen Ülke Türkiye: Pazar Analizi Ve Izlenmesi 

Gereken Stratejiler.  TC Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Ankara.  

Aktepe, C. (2013): "Sağlık Turizminde Yeni Fırsatlar Ve Türkiye‟ De Yerleşik Sağlık 

Işletmelerinin Pazarlama Çabaları". İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1): 170-188.  

Bircan, i., Güzel Şahin, G., Çiğdemoğlu, C., Eşiyok-Sönmez, E., B, E., ve Gür-Çağlar, N. 

(2016): Bir Turizm Çeşidi Olarak Türkiye’de Sağlık Turizminin Gelişmesine Yönelik 



151 
 

Stratejiler ve Türkiye Ekonomisine Katkısı: Sorunlar ve Fırsatlar. Ankara. TC Sağlık 

Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Ankara.  

Drinkert, A., ve  Singh, N. (2017): "An Investigation of American Medical Tourists’ 

Posttravel Experience". Journal of Hospitality Marketing & Management, 26(3): 335-346.  

Emerson, R. M. (1976): "Social Exchange Theory". Annual Review of Sociology, 2(1): 335-

362.  

Fernando, G., Collignon, P. J. ve Bell, J. M. (2010): A Risk for Returned Travellers: The 

“Post-Antibiotic Era”. Med J Aust, 193(1): 59.  

Hall, C. M. (2011): "Health and Medical Tourism: A Kill or Cure for Global Public Health?" 

Tourism review, 66(1/2): 4-15.  

Herrick, D. M. (2007): "Medical tourism: Global Competition in Health Care". National 

Center for Policy Analysis (NCPA), Policy Report, 304: 19-20.  

Horowitz, M. D. (2007): "Medical Tourism-Health Care in the Global Economy". Physician 

Executive, 33(6): 24.  

Hudson, S., & Li, X. (2012): "Domestic Medical Tourism: A Neglected Dimension Of 

Medical Tourism Research". Journal of Hospitality Marketing and Management, 21(3): 227-

246.  

Johnston, R., Crooks, V. A., Snyder, J., & Kingsbury, P. (2010): "What is known about the 

Effects of Medical Tourism in Destination and Departure Countries? A Scoping Review". 

International Journal for Equity in Health, 9(1): 24.  

Jurowski, C., Uysal, M., & Williams, D. R. (1997): "A Theoretical Analysis Of Host 

Community Resident Reactions to Tourism". Journal of Travel Research, 36(2): 3-11.  

Karkacier, O., & Gül, H. (2015): Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği. Bir Turizm Çeşidi 

Olarak Türkiyede Sağlık Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Türkiye 

Ekonomisine Katkısı: İstanbul Sağlık Parkı Modeli Önerisi. TC Sağlık Bakanlığı Sağlığın 

Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Ankara.  

McCool, S. F., & Martin, S. R. (1994): "Community Attachment And Attitudes Toward 

Tourism Development". Journal of Travel research, 32(3): 29-34.  

Ministry of Health of Turkey (2017): Uluslararası sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı 

Hakkındaki Yönetmelik, (13.07.2017) Ankara. (13.07.2017) Ankara. 



152 
 

Mirrer-Singer, P. (2007): "Medical Malpractice Overseas: The Legal Uncertainty Surrounding 

Medical Tourism". Law and Contemporary Problems, 70(2): 211-232.  

Ross, K. (2001): "Medical Tourism : An Overview". HSMAI Marketing Review.  

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003): "Evaluating the Fit of 

structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit 

Measures". Methods of Psychological Research Online, 8(2): 23-74.  

Shen, H., Luo, J., & Zhao, A. (2017): "The Sustainable Tourism Development in Hong Kong: 

An Analysis of Hong Kong Residents’ Attitude Towards Mainland Chinese Tourist". Journal 

of Quality Assurance in Hospitality ve Tourism, 18(1): 45-68.  

Smith, R., Álvarez, M. M., & Chanda, R. (2011): "Medical Tourism: A Review of the 

Literature and Analysis of a Role for Bi-Lateral Trade". Health Policy, 103(2): 276-282.  

Tontuş, H. (2015): Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi Ülkeler. TC Sağlık Bakanlığı Sağlığın 

Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Ankara. Anıl Matbaacılık s, 74.  

Turner, L. (2007): "First World Health Care At Third World Prices’: Globalization, Bioethics 

and Medical Tourism". BioSocieties, 2(3): 303-325.  

Vijaya, R. M. (2010): "Medical Tourism: Revenue Generation or International Transfer of 

Healthcare Problems?". Journal of Economic Issues, 44(1): 53-70.  

Zarei, A., ve  Maleki, F. (2018): "Asian Medical Marketing, A Review of Factors Affecting 

Asian Medical Tourism Development". Journal of Quality Assurance in Hospitality and 

Tourism, 1-15.  

Appendix 

Table 2. Rotated Component Matrix 

Rotated Component Matrix
a
 

Component 

1 2 3 

1 
It is difficult to get services from hospitals which have medical tourism 

department. 
  0.627   

2 
Expansion of medical tourism applications increases my individual 

health spending. 
    0.437 

3 
Medical tourists have a negative effect on my ability in getting services 

from private hospitals. 
  0.722   

4 
Friction increases between domestic residents and Medical tourist s as 

the number of Medical tourists increases. 
  0.741   

5 
The increase in the number of Medical tourists prevents me from 

getting quality health care services. 
  0.712   

6 
As the number of Medical tourists increases, my waiting time for 

treatment and my appointment time increases 
  0.732   
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7 One of the reasons why hospitals are crowded is medical tourism.   0.481   

8 The hospitals built with my tax should only serve me.     0.804 

9 
Commercial activities should not be carried out in health facilities built 

with my taxes. 
    0.753 

10 Medical tourists are a burden for our society.     0.548 

11 
Medical tourists carry infectious diseases that are not found in our 

community our country. 
    0.521 

12 Medical tourism significantly contributes to the country's economy.     0.677     

13 
Medical tourism greatly contributes to the development of the tourism 

in the country. 
0.769     

14 
Medical tourism offers very valuable business opportunities for the 

citizens of the country. 
0.790     

15 
The overall benefit of Medical tourism  is greater than its negative 

impacts. 
0.592     

16 Medical tourism’s damage is greater than its benefit.   0.539     

17 Medical tourism has positive effects on cross-cultural interaction. 0.727     

18 Medical tourism increases international investment in the country. 0.672     

19 
Medical tourism contributes to the development of facilities such as 

hospitals and parks used by the locals. 
0.731     

20 
Medical tourism greatly contributes to the development of the 

healthcare sector in the country. 
0.663     
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE LRFM ANALIZI ILE PAZAR 

BÖLÜMLENDIRME 

MARKET SEGMENTATION WITH LRFM ANALYSIS IN THE HEALTH SECTOR 

Pınar ÖZKAN
1
 

İpek DEVECİ KOCAKOÇ
2
 

Özet 

RFM analizi, müşterileri ne kadar yakın zamanda ve ne sıklıkta alışveriş yaptıkları ve ne 

kadar harcadıklarına göre işlem geçmişi bilgilerini kullanarak gruplandıran bir analizdir. 

Promosyonlara yanıt verme ve daha sonra kişiselleştirme hizmetleri açısından uygun 

müşterileri belirlemek için müşterilerin çeşitli kategorilere veya kümelere bölünmesine 

yardımcı olur. Bu çalışmada müşteri ile ilk karşılaşma tarihinden itibaren geçen sürenin de 

analize dahil edildiği LRFM analizi ile, bir hastanenin çocuk hastalıkları servisine gelen 

hastalar incelenmiş ve hem müşteri değeri hem de ilişki türü açısından gruplandırılarak 

pazarlama faaliyetleri için önerilerde bulunulmuştur. Müşteri segmentasyonu için yapılan 

LRFM analizi sonuçları ile hiyerarşik kümeleme analizi yapılmıştır. Bu sonuçlar çıktı olacak 

şekilde müşterilerin demografik bilgileri kullanılarak rpart algoritması ile yapılan karar ağacı 

analizi ile her kümeye düşen müşterilerin özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda müşteriler dört kümeye ayrılmış ve kümelerin ayrışmasına sebep olan temel 

özellikler sırasıyla frekans, yakınlık, ilişkinin uzunluğu ve sigorta kurumu olarak elde 

edilmiştir. Bulgulara dayanarak hastane yönetimine müşteri kümeleri ile ilgili önerilerde 

bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: RFM analizi, LRFM analizi, Pazar Bölümlendirme, Müşteri İlişkileri 

Yönetimi, Sınıflandırma ağaçları, Sağlık Sektörü 

Abstract 

RFM analysis groups customers by using transaction history information based on how recent 

and how often they buy and how much they spend. It helps us divide customers into various 

categories or clusters to identify eligible customers to be responsive to promotions. In this 

study, the time period after the first encounter with the client was included in the analysis. 
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The patients who came to the pediatric clinic of a hospital were examined and grouped in 

terms of both customer value and relationship type and recommendations were made for 

marketing activities. For customer segmentation, hierarchical clustering analysis was 

performed with the results of LRFM analysis, and the characteristics of customers falling into 

each cluster were determined by decision tree analysis using the demographic information of 

the customers. As a result of the analysis, the customers were divided into four clusters and 

the main characteristics of the clusters were found as frequency, recency, length of 

relationship and insurance type. Based on the findings, suggestions were made to the hospital 

management about customer clusters. 

Keywords: RFM Analysis, LRFM Analysis, Market Segmentation, Customer Relationship 

Management, Classification Trees, Healthcare 

Giriş 

Hasta ve hastane arasındaki iletişim ve etkileşimin artması, ilişki kurulması, hasta tatminini 

artırıcı hizmet sunumu ve takibi için hastanelerin hastalarını tanıması ve önem verdikleri 

noktaları öğrenmeleri gerekmektedir. Bu amaçla sağlık işletmeleri hizmet sundukları pazarı 

coğrafi, demografik, ekonomik ve diğer özellikleri açısından analiz ederek tüketicilerin 

ihtiyaçlarına daha uygun bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirmeye çalışırlar.   

RFM analizi büyük miktardaki müşteri verilerinin kolay ve etkin bir şekilde analiz edilerek 

sınıflandırılması için kullanılan popüler bir tekniktir. Bir müşterinin ne kadar yakın zamanda,  

sıklıkta ve parasal değerde alışveriş yaptığını inceleyerek doğru müşterilerin sayısal olarak 

belirlenmesi için kullanılır (Deveci Kocakoç vd.,2018:s.51).  

Daha karmaşık modelleme yaklaşımları ile karşılaştırıldığında, RFM modelinin kullanımı 

nispeten kolaydır ve perakendecilik, bankacılık ve telekomünikasyon vb. gibi birçok endüstri 

için popüler ve oldukça iyi sonuçlar sağlayan bir müşteri segmentasyon aracıdır. Ancak 

hizmet özellikle de sağlık sektöründe uygulanabilmesi için bazı eksiklikleri bulunmaktadır. 

Bu nedenle modele L ( lengh – uzunluk) boyutunun eklenmesi ile (Chang, Tsay, 2004; Li vd., 

2011,Wei vd. 2012) model sağlık sektörü için daha kullanışlı hale gelmektedir.  

Bu çalışmada ana amacımız, sağlık sektöründe müşteri bölümlemesinin yapılması ve gereken 

verilerin toplandığı bir hastane için daha kârlı müşterilerin LRFM analizi yolu ile 

belirlenmesidir. İkincil amaç ise daha kârlı müşterilerin hizmet alma alışkanlıklarını ortaya 

koyarak hastanenin bu müşterilerinin sadakatlerini ve alışveriş büyüklüğünü artırabilmek için 

uygulayabileceği pazarlama stratejilerinin geliştirmesine yardımcı olmaktır. 
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Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) 

İşletmelerin varlık nedenleri olan müşterilerin uzun vadeli yüksek düzeyde tatmininin 

sağlanması, ancak etkili bir MİY süreci yaratılması ile mümkündür. Yeni müşteri kazanmak, 

mevcut müşterilerden sağlanan kârlılığı artırmak ve kârlı müşterilerle olan iş ilişkilerinin 

geliştirilmesi gibi amaçları olan MİY bir işletmenin kârlılığını, gelirini ve en önemlisi müşteri 

memnuniyetini en üst noktada gerçekleştirmeyi amaçlayan bir iş stratejisidir.  Müşteri 

segmentasyonu MİY’in temel işlemlerinden birisidir. Bu, hem her gruptaki müşteri için 

özelleştirilmiş hizmetler sunulabilmesi, hem de daha kârlı müşterilerin belirlenmesi ile onlara 

daha özel hizmetler geliştirilebilmesi boyutları ile MİY’i hizmet sektörü için de çok uygun bir 

iş stratejisi haline getirmektedir.   

1990'lardan itibaren iş dünyasında önemli bir yaklaşım olarak kabul edilip yaygın bir şekilde 

uygulansa da genel kabul görmüş bir tanımı olmayan MİY (Ngai, 2005; Ling ve Yen, 2001) 

müşteri değerini en üst düzeye çıkarmak için kullanılan kapsamlı ve stratejik bir süreç olarak 

görülmüştür (Ngai, Xiu ve Chau, 2009).  Parvatiyar ve Sheth (2001:s.5), MİY'i, şirket ve 

müşteri için üretilen değere bağlı olarak seçilen müşterilerin elde tutulması ve ortak haline 

getirilmesini içeren stratejik bir süreç olarak tanımlarken, Kumar ve Reinartz (2006:s.6-7) ise, 

yüksek kârlılığa sahip müşterileri seçmek ve kurum için mevcut ve gelecekteki değerlerini 

optimize etmek için onlarla etkileşime girmeyi kapsayan stratejik bir süreç olarak 

tanımlamıştır. MİY, üstün müşteri değeri ve tatmini sunma yoluyla, kârlı müşteri ilişkileri 

kurmak ve devam ettirmek için  bireysel müşteriler hakkında ayrıntılı bilgileri yönetmek ve 

müşteri sadakatini en üst seviyeye çıkaracak şekilde müşteri temas noktalarını dikkatli bir 

şekilde yönetmektir (Kotler ve Armstrong 2018:668). 

Müşteri odaklı hizmet felsefesine dayalı olarak, işletme, müşterileriyle daha güçlü ilişkiler 

geliştirmek için müşterilerin ihtiyaçlarını ve davranışlarını etkin bir şekilde kavrayabilecektir. 

Müşteri bölümlemesi, CRM'in temel işlevlerinden biridir (Zoeram ve Mazidi, 2018:s.354).  

RFM ve LFRM Analizleri 

Müşteri bölümlemesi, müşterileri tarihsel işlem kayıtlarına göre gruplara ayırma işlemidir. 

İdeal bir müşteri bölümü dahili olarak homojen olmalıdır (yani, bölümdeki tüm müşteriler 

benzer tercihlere ve özelliklere sahip olmalıdır), ancak harici olarak heterojen olmalıdır. 

Böylece işletmeler, müşteri gruplarını ayırt ederek farklı hizmetler sağlayabilirler (Chang vd., 

2015:s.75).  
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Müşteriyi elde tutma maliyetleri, yıl içerisinde verilen siparişler, toplam gelir, direkt 

maliyetler, müşteri edinme maliyetleri, indirim oranları ve daha birçok kritere göre her bir 

müşterinin yaşam boyu değeri tespit edilir. Bir müşterinin işletmeye sağladığı kâr ve 

gelecekte sağlayacağı kârın net bugünkü değeri ile müşterinin işletmeye sağlayabileceği 

potansiyel, yani ondan elde edeceği ekstra değerdir (Kotler vd., 2007:s.464). 1994 yılında 

Huges tarafından geliştirilen RFM modeli, yaygın olarak uygulanan ve iyi bilinen bir müşteri 

değer analizi yöntemidir (Chang vd., 2010:s.809; Cheng ve Chen, 2009:s.4178). Müşterilerin 

davranışının analiz edilmesi ve ardından veri tabanındaki davranışlarına göre tahminler 

yapılmasına dayanır. Analiz üç değişkenin ölçülmesi ve üç basamaklı bir RFM hücre kodunda 

birleştirilmesi ile yapılmaktadır. Yakınlık, son satın alımdan bu yana geçen süreyi (gün, ay 

veya yıl) ölçer. Sıklık, belirli bir zaman diliminde yapılan satın alma sayısını ölçer. Harcama 

ise, belirli bir süre boyunca harcanan toplam para miktarını veya alım başına ortalama 

harcama tutarını veya bugüne kadarki tüm alımları ölçer (Wei vd.,2012:s.5530).  

Son zamanlarda yapılan çalışmalar müşteri davranışlarını tahmin ederken eklenecek ilave 

değişkenlerin RFM modellerinin öngörülebilirliğinin geliştirilebileceğini göstermektedir 

(Hosseini vd., 2010; Yeh vd., 2008). Örneğin, Yeh vd. (2008), modifiye edilmiş bir RFM 

modelini önererek modele iki parametre eklemişlerdir. RFMTC modeli,  ilk satın alım (T) ve 

müşteriyi kaybetme riski (C)’ni içermektedir. Reinartz ve Kumar (2000), RFM modelinin 

hangi müşterilerin firma ile uzun ya da kısa vadeli ilişkilere sahip olduğunu ayırt edemediğini 

belirterek modeli eleştirmişlerdir.  Bir şirket ile müşterileri arasındaki ilişkiye bağlı olarak 

müşteri sadakati, uzun vadeli müşteri ilişkileri yönetiminden oluştuğu için Chang ve Tsay 

(2004), müşteri ile ilişkinin uzunluğunun (L) dikkate alınmasını önermişler ve LFRM 

modelini geliştirmişlerdir (Wei vd., 2012:s.5529, Wu vd.,2014:s.2, Zoeram ve Mazidi, 

2018:s.358). L parametresi, müşterinin ilk defa satın almayı yaptığı tarih ile en son satın 

almayı yaptığı tarih arasında geçen süreyi gösterir.  Mohammadzadeh v.d. (2017), LRFM 

modelini bir devlet hastanesindeki özel kliniklere uygulayarak müşterilerin ayrılma 

davranışını ve sadakatini modellemiştir.   

Müşteri değer analizinde yaygın bir şekilde kullanılan RFM analizinin temel amacı, en değerli 

müşterileri belirleyebilmektir. En değerli müşteriler; en yakın zaman diliminde, sıklıkla gelip, 

en çok harcama yapan müşterilerdir. RFM analizi işletmelere müşteri portföylerini kategorize 

ederek her bir grup için müşterilerin bağlılığını arttıracak çeşitli kampanyalar ve politikalar 

geliştirme fırsatı sunar.  
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Marcus (1998) RFM analizini basitleştirerek, özellikle küçük perakende ve hizmet 

işletmelerinin müşteri değerlerini analiz edebilmeleri için müşteri kümeleri oluşturabildikleri 

“Müşteri Değeri Matrisi”ni önermiştir. Müşteri Değeri Matrisinde segmentasyon işlemi, sıklık 

(F) ve miktar (M) için ortalama değerlerin hesaplanması ve müşteriye dair değerin matriste 

gösterilmesi ile gerçekleştirilmektedir.  Şekil 1’de müşteri değeri matrisi gösterilmektedir.  

Chang ve Tsay (2004) tarafından önerilen ve benzer şekilde oluşturulan “Müşteri İlişki 

Matrisi” ise, uzunluk (L) ve yakınlık (R) değerleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Her iki 

matriste de müşteriler iki boyutta oluşan dört bölgeden hangisinde olduklarına göre kategorize 

edilmektedirler.  Bu iki matrisin yardımıyla işletmeler farklı müşterilerinin ihtiyaçlarını 

karşılamak için farklı pazarlama stratejileri tasarlayabilirler. 

  

Şekil 1: Müşteri değeri matrisi (Marcus, 

1998) 

Şekil 2: Müşteri ilişki matrisi (Chang ve 

Tsay, 2004) 

Çalışmanın Amacı 

Sağlık sektöründe her geçen gün artan rekabet, tüketici ihtiyaç ve isteklerinin tatmin 

edilmesine yönelik olarak etkili ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu zorunlu hale getirmekte, 

sağlık hizmetleri sunumunda etkinlik ve kalite arayışı ise sağlık kuruluşları yöneticilerini 

pazarlama programları ve uygulamalarından yararlanma yoluna itmektedir 

(Akkılınç,2002:s.207). Bu çalışma İzmir ilinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin talebi 

üzerine yapılan bir araştırmanın ön aşaması olarak çocuk hastalıkları kliniğine gelen 

hastaların ilişki tipi ve müşteri değeri açılarından kategorize edilmesini amaçlamaktadır.  

Bu çalışmada, yukarıda verilen literatür taraması ışığında sağlık hizmetleri pazarlaması için 

değerli müşterileri etkin bir şekilde tanımlamak amacıyla RFM modeline ek bir değişken 

olarak uzunluk (L) değişkenin eklenmiş olduğu LRFM modeli kullanılmaktadır. Literatürde 
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sağlık sektöründe müşteri kategorizasyonu ile ilgili önceki bölümde de belirtildiği üzere bazı 

çalışmalar olmasına rağmen, bu çalışmalarda sadece RFM veya LRFM sonuçları kullanılarak 

müşteriler kümelenmiştir. Bu çalışmada ise LRFM sonuçları ve müşterilerin mevcut 

demografik bilgileri birlikte ele alınarak karar ağacı analizi yapılmış ve müşteri kategorileri 

bu sonuçlara göre yorumlanarak hastane yönetimine müşteri kategorizasyonu ile ilgili 

önerilerde bulunulmuştur.      

1.1.2018-3.2.2019 tarihleri arasında hastanenin çocuk hastalıkları servisinden hizmet alan 

11379 farklı hastanın 29775 tekil gelişinden oluşan veri setinden parasal değeri ve frekansı 

1’in altında olanların çıkarılması ile veri seti 3050 satırdan (hastadan) oluşmaktadır.  

Veri seti her hastanın hasta numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, yaşadığı şehir, bağlı bulunduğu 

sigorta kurumu, ilk ziyaret tarihi, son ziyaret tarihi, her gelişinde yaptığı harcama miktarı ve 

ziyaret sıklığından oluşmaktadır. LFRM modelindeki değişkenlerin tanımları Tablo 1’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 1. LFRM Modelinde Yer Alan Değişkenlerin Tanımları 

Değişkenler Tanımlar 

Uzunluk (L-Lenght) İlk ziyaret ile son ziyaret arasındaki süre 

Yakınlık (R-Recency) Son ziyaretten bu yana geçen gün sayısı 

Sıklık      (F-Frequency) Belirli bir zamandaki ziyaret sayısı 

Miktar   (M-Monatery) Ortalama harcama miktarı 

 

Tablo 2. LFRM Modelinde Yer Alan Değişkenler İçin Tanımlayıcı İstatistikler 

                Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Uzunluk (L) 0 2677 482.6 577.74 

Yakınlık (R) 2 426 314.5 106.36 

Sıklık      (F) 2 22 4.589 3.02 

Miktar   (M) 1.052 842.249 126.252 95.12 



160 
 

L, R, F ve M için tanımlayıcı istatistikler Tablo 2'de verilmiştir. Uzunluk (L) değeri, hastanın 

hastaneye ilk kayıt tarihinden en son geliş tarihine kadar geçen süreyi yani müşterinin ne 

kadar uzun süredir hastaneye geldiğini göstermektedir. Yakınlık (R) için maksimum ve 

minimum değerleri sırasıyla 426 ve 2'dir. Hastanın yakın zamanda hastaneye geldiğini 

gösterecek şekilde bu değerin yüksek olması için veriler ters kodlanmıştır.  Sıklık (F) için 

maksimum ve minimum değerler sırasıyla 22 ve 2 olarak hesaplanmıştır. Ortalama frekans ise 

4.6 olmuştur. Harcama miktarı (M) ise maksimum 842 TL iken ortalaması 126 TL olarak 

hesaplanmıştır. Bu değişkenlerin dağılımları Şekil 3’te görülmektedir. 

  

  

Şekil 3. Uzunluk, Yakınlık, Sıklık ve Miktar için Histogramlar 

Müşterilerin Şekil 1 ve Şekil 2’deki matrislerde kategorize edilebilmeleri için benzer 

özelliklere sahip kümelere ayrılmaları gerekmektedir. Bu nedenle kümeleme analizi 

yapılmalıdır. Hangi analizin kullanılacağı ve kaç küme oluşturulacağını anlayabilmek için 

doğrulama analizi yapılmıştır. Kümeleme doğrulama analizi (clValid) ile en uygun küme 

yapısının 3 kümeli hiyerarşik kümeleme ile elde edilebileceği hesaplanmıştır (Tablo3). Ancak 

4 kümeli analiz müşteri segmentasyonu açısından daha yorumlanabilir bulunduğu ve 

indeksler açısından 3 kümeli yapıya çok yakın değerler verdiği için analizlere hiyerarşik 

kümeleme yöntemi ile elde edilen 4 küme ile devam ettirilmiştir.  

Tablo 3. Kümeleme Doğrulama Analizi Sonuçları 
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Hiyerarşik kümeleme yönteminde katsayıların hesaplanması için dört metottan en iyi değeri 

veren Ward yöntemi kullanılmıştır (Tablo 4).  

Tablo 4. Katsayı Hesaplama Metodunun Seçimi 

 

Ward yöntemi ile yapılan kümeleme analizi sonucunda elde edilen dendrogram Şekil 4’te 

görülmektedir. Müşterileri 4 kümeye ayırmanın uygun bir sayı olduğu şekilden de 

doğrulanabilmektedir.  

 

Şekil 4. Dört Küme İçin Dendrogram 

Elde edilen dört kümedeki hasta sayıları ve ortalama LRFM değerleri Tablo 5’te verilmiştir. 

Birinci kümede 410 müşteri bulunmaktadır ve uzun süredir hastaneye gelmektedirler 

(L=1705.32). Yakınlık ortalamaları 310.37, sıklık ortalamaları 3.30 ve ortalama harcamaları 

152.43 TL’dir. En eski ve en çok harcayan müşteri kümesi birinci kümedir. İkinci kümede 

1085 müşteri bulunmaktadır. Ortalama yakınlıkları 370.78, ilişkinin uzunluğu ise ortalama 

315.53 gündür. Üçüncü kümede 899 müşteri bulunmaktadır. En yeni müşteriler bu kümededir 
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(L=225.48). Dördüncü kümede ise en sık gelen (9.16) fakat en az harcayan (83.38) müşteriler 

bulunmaktadır.  

 Tablo 5. Küme İstatistikleri 

Küme Sayı Ortalama yakınlık Ortalama uzunluk 

Ortalama 

sıklık Ortalama harcama 

1 410 310.37 1705.32 3.30 152.43 

2 1085 370.78 315.53 3.32 138.43 

3 899 195.50 225.48 3.37 130.90 

4 656 386.98 346.90 9.16 83.38 

 

Tablo5’teki kümelere ait değerler kullanılarak çizilen müşteri değeri matrisi ve müşteri ilişki 

matrisi Şekil 5’te görülmektedir. 

Müşteri değeri matrisinde de görüldüğü gibi 1,2,3. Kümeler harcayanlar bölgesinde, 4. Küme 

devamlılar bölgesinde yer almıştır.  Müşteri ilişki matrisinde ise, 1. Küme potansiyel 

müşteriler, 2. ve 4. Küme yeni müşteriler, 3. Küme ise şüpheliler bölgesinde yer almıştır.  

Dört kümeyi ayrıştıran özellikleri belirlemek için CART (Classification and Regression 

Trees) analizi kullanılmıştır. Sınıflandırma tipi karar ağaçları ile veri setini parçalara ayıran 

önemli özellikleri ortaya çıkarabiliriz. Böylece elimizdeki kümelerin oluşmasına neden olan 

en önemli değişkenleri ve ayrımı oluşturan değerleri bulabiliriz. Lee (2012:s.182-183) 

çalışmasında RFM analizindeki kümeleri çıktı değişkeni olarak alarak karar ağacı analizi 

yapmıştır. Karar ağacı analizi ile sınıflandırma yapmak için kullanılabilecek ID3(Iterative 

Dichotomiser 3), C4.5, CART(Classification and Regression Tree), CHAID(CHi- squared 

Automatic Interaction Detector), MARS gibi algoritmalar vardır (Gupta et al.,2017). Bu 

   

Müşteri Değer Matrisi 

Şekil 5. Kümelerin Sınıflandırılması 

 

Müşteri ilişki matrisi 
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çalışmada, CART algoritmasının R ortamındaki benzeri olan ve sınıflandırma için sıkça 

kullanılan yinelemeli ayırma (Recursive PARTitioning - RPart) algoritması kullanılmıştır. 

Algoritmayı kısaca açıklamak gerekirse, ilk önce verileri iki gruba en iyi şekilde ayıran tek 

değişken bulunur. Veriler ayrılır ve daha sonra bu işlem her bir alt gruba ayrı olarak uygulanır 

ve bu şekilde alt gruplar minimum bir boyuta ulaşana kadar veya iyileştirme yapılamayacak 

şekilde tekrarlı bir şekilde uygulanır. Sonuçta ortaya çıkan model genellikle yorumlayabilmek 

için çok karmaşıktır. İşlemin ikinci aşaması, tüm ağacı budamak için çapraz doğrulama 

kullanmaktan ibarettir. Böylece istediğimiz detay seviyesine sahip ve sonuçları (bu çalışmada 

kümeleri) ayrıştırmaya yarayan özellikleri gösteren bir sınıflandırma ağacı elde edilir (Azam 

et al., 2014).  

Bu çalışmada karakteristikler olarak uzunluk (L), yakınlık (R), sıklık (F), harcama miktarı 

(M), kurum, yaş, cinsiyet, fatura tipi (protip) ve il değişkenleri, sonuç değişkeni olarak da 

küme sınıflandırması kullanılarak ve karmaşıklık parametresi (cp) 0.01 alınarak RPart 

algoritması ile R ortamında analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda kümelerin ayrışmasında en 

önemli değişkenler sırasıyla sıklık (F), yakınlık (R), uzunluk (L) ve hastanın sigortalı olduğu 

kurum olarak bulunmuştur (Şekil 6).  

 

Şekil 6. Sınıflandırmada Önemli Karakteristikler  

Oluşturulan sınıflandırma ağacının yanlış sınıflandırma hatası (miss-classification rate) 

0.1209836, kesinliği (accuracy) 0.879’dur. Şekil 7’deki ağaç yapısı incelendiğinde, 2. 

Kümenin en tanımlayıcı özelliğinin yakınlığın 302’den büyük olması (R>302), uzunluğun 

1129’dan büyük olması (L>1129), sıklığın 6.5’tan küçük olması (F<6.5) olduğu 

görülmektedir. Dördüncü küme için ağaç incelendiğinde, R>302, F>6,5 olan müşterilerin bu 
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kümeye ayrıştıkları görülmektedir. 3. ve 2. Kümeler arasındaki fark, 2. Küme için yakınlığın 

302’den küçük, 3. Küme için ise büyük olmasıdır.  

 

 

Şekil 7. Sınıflandırma Ağacı 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada İzmir ilinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin çocuk hastalıkları servisinden 

hizmet alan hastalar için MİY stratejisi geliştirebilmek amacıyla 14 aylık dönemi kapsayan 

verileri ile LRFM analizi yapılmıştır. Literatürdeki birçok çalışma (Shih ve Liu, 2003; Chang 

ve Tsay,2004; Wu vd.2009) ile uyumlu olarak LRFM analizinden elde edilen veriler 

kullanılarak kümeleme analizi gerçekleştirilmiştir. Kümeleme analizinde oluşturulan dört 

kümenin müşteri ilişki ve değer matrisleri üzerinde konumlandırılmaları ile her bir küme için 

belirlenen özellikler ve bu özelliklere uygun olarak önerilen pazarlama uygulamaları aşağıda 

açıklanmaktadır.   

Şekil 5’te oluşturulan matrislerin sonuçlarına göre 1. Kümede yer alan yüksek miktarda 

harcama yapan potansiyel müşteri pozisyonunda olan müşteri grubu ile iletişim sıklığı 

artırılmalıdır. Demografik özellikleri de dikkate alınarak pazarlama iletişimi faaliyetleri ile 

hastane ile ilişkileri artırılmaya çalışılmalıdır. Bu gruba özel gerçekleştirilecek seminerler 

(tedavi alınan hastalıkların modele eklenmesi), oluşturulacak paket tedavi programları( aile 
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üyeleri için özel uygulamalar) gibi uygulamalar ile bu müşterilerin değer matrisi açısından en 

iyi, ilişki matrisi açısından sadık müşteriler bölgesine çıkarılmasına çalışılmalıdır.   

2. kümede yer alanlar yeni ve harcayan müşterilerdir. Hastanenin bu müşterileri devamlı hale 

getirmek amacıyla bunlara özel paket programlar önermesi, aile paketleri, tedavi kürleri gibi 

uygulamalar geliştirmesi faydalı olacaktır. Bu müşteri grubu için de hedef 1. Küme ile 

aynıdır.   

3. kümede yer alan şüpheli ve harcayan müşteriler nispeten hastaneye yeni gelmiş ve ilişki 

sürekliliği kurulmamış bu yüzden ziyaret sayısı sınırlı kalmış müşterilerdir. Bu müşterilerin 

kaybedilmemesi için bu grupla ilişki kurularak tekrar ziyaret etmeme sebepleri 

araştırılmalıdır. 

Hastanenin iş süreçlerinde iyileştirme yapmak için bu müşterilerden alınacak geri bildirimler 

faydalı olacaktır. Bu kümedeki müşterilerin harcama potansiyelleri de dikkate alınarak 

potansiyel müşteri haline gelebilmeleri için takipleri yapılmalıdır.  

4. Kümede yer alan ve yeni müşteri oldukları halde devamlılık gösteren müşterilerin harcama 

oranlarının arttırılmaya çalışılması ve sürekliliklerin sürdürülmesi ile en iyi müşteriler 

olabilmeleri mümkündür.  

Araştırmanın kısıtlılıkları arasında yer alan veri setinin çocuk hastalıkları servisinden elde 

edilmiş olması bu kümeler için yapılabilecek bir demografik analizi anlamsız hale getirmiştir. 

Ayrıca veri setinde miktar (M) değerini oluşturan verinin sadece bizzat hastadan alınan ücret 

yerine sigorta sistemi tarafından hastaneye ödenen ücretleri de kapsaması durumunda kurum 

için daha anlamlı bir müşteri segmentasyonu yapılabilmesi mümkün olacaktır.  

Bu uygulama LRFM analizinin ülkemizde sağlık sektöründe uygulanabilirliğini göstermesi 

açısından önemlidir. Her ne kadar çocuk servisi verileri ile yapılmış olması bazı kısıtlılıklara 

yol açsa da, hastane açısından faydalı öneriler geliştirilmesini sağlamıştır. Özellikle estetik 

cerrahi, diyetetik, diş gibi hastaların devamlı başvurabilecekleri servisler için bu çeşit 

analizlerin yapılması, gittikçe artan rekabet ortamında hastanelerin müşterilerini tanıyarak 

onlara uygun tanıtım ve hizmet ayrımları geliştirmelerine yardımcı olacaktır.    
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HİZMET ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL ZEKÂSININ MÜŞTERİ 

MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: ÇOK DÜZEYLİ BİR ANALİZ
1
 

THE EFFECT OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF SERVICE EMPLOYEES ON 

CUSTOMER SATISFACTION: A MULTILEVEL ANALYSIS 
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2
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Özet 

Bu çalışma, hizmet çalışanlarının duygusal zekâlarının, müşteri memnuniyetleri üzerindeki 

etkisini incelemektir. Araştırma örneklemi, Fethiye’de faaliyet gösteren konaklama 

işletmelerindeki 63 çalışanı ve bu çalışanlardan hizmet alan 326 müşteriden oluşmaktadır. 

Verilerin iç içe yapısı nedeniyle, hiyerarşik doğrusal modelleme analizi yapılmıştır. Sonuçlar, 

farklı kültürel geçmişlere sahip müşteriler arasında memnuniyetleriyle ilgili önemli 

farklılıkların olduğunu göstermiştir. Ayrıca, hizmet çalışanlarının duygusal zekâlarının 

müşteri memnuniyetlerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu çalışma, hizmet 

çalışanlarının duygusal zekâları ve müşteri memnuniyeti ile ilgili önceki araştırmaların 

sonuçlarını geliştirmekte ve ilgili sektördeki yöneticilere çalışanların duygusal zekâlarının 

önemi hususunda bilgi sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Müşteri Memnuniyeti, Kültür, Konaklama 

Hizmetleri. 

Abstract  

The aim of this study is to examine the effect of service employees' emotional intelligence on 

customer satisfaction. The study sample consists of 63 service employees and 326 customers 

from accommodation establishments operating in Fethiye. Hierarchical linear modelling 

analyses were conducted due to the nested structure of the data. The results show that there 

are significant variances in satisfaction among customers from different cultural backgrounds. 
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In addition, it was found that emotional intelligence of service employees positively affected 

customer satisfaction. This study develops the results of previous researches on emotional 

intelligence of service employees and customer satisfaction and provides insights on the 

service employees’ emotional intelligence for managers in the relevant sector. 

Keywords: Emotional Intelligence, Customer Satisfaction, Culture, Accommodation 

Services. 

Giriş  

Hizmet sektörü içerisinde önemli paya sahip olan turizm ve konaklama alt sektörlerinin en 

temel amacı müşterilere sunduğu hizmetlerle onları memnun etmektir. Turizm alanının ana 

bölümleri arasında ise oteller, restoranlar, özel kulüpler, yönetilen yemek servisi, etkinlik 

planlama, turizmle ilgili işletmeler ve seyahat sağlayıcıları yer almaktadır (Scott-Halsell vd., 

2008: s.135-136). 

Hizmetler soyuttur ve üretim ve tüketimin büyük ölçüde aynı anda gerçekleştiği faaliyet 

olarak nitelendirilmektedir. Hizmetin alıcı-satıcı etkileşimi sürecinde yaşananlar müşterinin 

algıladığı hizmeti etkilemektedir (Grönroos, 1984: s.38). Hizmet karşılaşması, hizmet çalışanı 

ile müşteri arasındaki doğrudan etkileşimi ifade etmektedir ve  “karar anı” (Zeithaml ve 

Bitner, 2003) olarak bilinen bu hizmet teması son derece kritik öneme sahiptir. Nitekim 

müşterinin söz konusu hizmet ile ilgili kararını ve bu hizmeti satın alma ya da almama 

kararını bu karşılaşmalarda yaşananlar belirleyebilmektedir (Voorhees vd., 2017). Dolayısıyla 

hizmetin etkileşimli niteliği göz önüne alındığında, müşterinin memnuniyeti gibi olumlu 

tepkiler için hizmet sağlayıcı-müşteri arasındaki olumlu etkileşim dayanak olarak kabul 

edilebilir.  

Müşteri memnuniyetini belirleyen unsurlar arasında başta müşteriye özgü unsurlar olmak 

üzere, hizmet sunumuyla ilgili unsurlar ve aynı zamanda hizmet sağlayıcısı ile ilgili unsurlar 

bulunmaktadır (Rozell vd., 2004: s.405-406). Hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasındaki 

etkileşim süreci hizmetin sunulması ve hatta tüketilmesiyle gerçekleştiğinden müşterilerin 

memnuniyetini çalışan yönlü ele almak önemli hale gelmektedir. Nitekim hizmet-hâkim 

paradigmaya göre (Vargo ve Lusch, 2004), hizmet sağlayıcısının karakteristiğinin, kaliteli 

hizmet sunumunda ve müşterinin hizmet algılarında önemli bir rol oynadığı kabul 

edilmektedir. Duygusal zekâ kavramı, iş yaşamında bir çalışanın sahip olması gereken ve 

etkili bir hizmet sunumunun oluşmasına katkıda bulunabilen çoğu gerekli becerileri 

kapsamaktadır (Higgs, 2004; Kunnanatt, 2004). Goleman (1998), ilişkileri yönetme ve bu 
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ilişkiler içinde kendini yönetme yeteneklerinin duygusal zekânın özü ve modern örgütlerde 

başarı için ön koşul olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca bu durumu Bardzil ve Slaski (2003: 

s.98) “duygusal zekâ hizmetin ortaya çıkmasında uygun bir iklim yaratma ve sürdürmede rol 

oynayan kilit yetkinliklerin çoğunu kapsamaktadır” şeklinde ifade etmektedir. Mayer vd. 

(2000: s.397) duygusal zekanın gelişimine yol gösteren teorinin duyguların motivasyon ve 

bilişle beraber gerekli zihinsel faaliyetlerden biri olduğu fikrine dayandıklarından 

bahsetmektedir. Mayer ve Salovey (1995: s.197) tarafından duygusal zeka “duygunun, bireyin 

kendisinde ve başkalarında tanınması, oluşturulması ve düzenlenmesi ile ilgili bilgiler de 

dahil olmak üzere duygusal bilginin doğru ve verimli bir şekilde işlenme kapasitesi” şeklinde 

tanımlanmıştır.  

Turizm ve konaklama sektöründeki artan rekabet nedeniyle, kuruluşlar hizmet kalitesini ve 

müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışanların duygusal zekâ düzeylerine 

büyük önem vermektedir. Hizmet çalışanlarının duygusal gösterimlerini yönetmek, sadık 

müşterileri korumanın önemli bir yönü olarak kabul edilmiştir (Kim vd., 2012: s.1029). Diğer 

yandan özellikle zor (hoşnutsuz) müşterilerle başa çıkmak, şirketleri için müşterileri ellerinde 

tutmak ve artırmak için, hizmet sağlayıcıların duygusal zekâ becerilerini geliştirmeleri 

gerektiği savunulmaktadır (Singh ve Singhal, 2015: s.79). Bununla birlikte, turizm ve 

konaklama sektöründe yer alan firmalar gittikçe artan bir şekilde yabancı müşterilere hizmet 

sunumunda bulunmaktadır (UNWTO, 2018). Farklı kültürlerden gelen müşterilerin beklenti, 

algı ve tutumlarında farklılıklar olabileceği göz önüne alındığında (Luna ve Gupta, 2001) 

özellikle müşteriyle doğrudan etkileşimde bulunan hizmet çalışanlarının duygusal zekâ 

becerilerinin müşterilerin memnuniyetlerini olumlu yönde etkileyebilecek önemli bir unsur 

olduğu belirtilmektedir (Bardzil ve Slaski, 2003). 

Bu araştırmanın temel amacı turizm ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren ve yoğun 

kültürlerarası etkileşimin hâkim olduğu işletmelerdeki hizmet çalışanlarının duygusal 

zekâlarının müşterilerin memnuniyetlerine olan etkilerini araştırmaktır. Bununla birlikte, bu 

çalışmada müşteri memnuniyetinin kültürel ve bağlamsal farklılıklar açısından önemi de 

vurgulanmaktadır.    

Kavramsal Çerçeve ve Araştırma Hipotezleri 

Kültür ve Memnuniyet Arasındaki İlişki  

Müşteri memnuniyeti hem duygusal (Oliver ve Westbrook, 1993) hem de bilişsel (Oliver vd., 

1997) bir süreç olarak ifade edilmektedir. Memnuniyet, tüketicinin ürün veya hizmete 
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gösterdiği tamlık tepkisidir (Oliver, 1997: s.13). Müşteri memnuniyeti modern pazarlama 

literatüründe ve işletmelerde önemle üzerinde durulan konular arasındadır (Yi, 1993: s.502). 

Müşteri memnuniyeti aynı zamanda pazarlama faaliyetlerinin en önemli sonucudur 

(Patterson, 1993). Pazarlama faaliyetleri sonucunun ve müşteri memnuniyetinin 

belirlenmesinde kültürel farklılıkların dikkate alınması önem arz etmektedir (Laroche vd., 

2004: s.59). Benzer kültüre sahip olan toplumlar benzer özelliklere sahiptirler (Hofstede, 

1980). Bu durum ise müşteri memnuniyetin tespitinde kültürün önemli olduğunu 

göstermektedir (Laroche vd., 2004; Radojevic, vd. 2017). 

“Kültür, bir semboller sisteminin yanı sıra, duygular, önermeler, kurallar, biçimler ve bunlarla 

bağlantılı ortak anlamların kapsamları ve boyutlarıyla yüklü açıklayıcı uygulamalar 

sistemidir” (Barutçugil, 2011: s.14-15). Bir topluluğu farklılaştıran, ortaklaşa programlanmış 

akıl’dır (Hofstede, 1980: s.13). Kültürel özellikler turistlerin davranışlarını etkilemektedir 

(Pizam ve Jeong, 1996). Kültürlerarası farklılıklar ise turizm ve konaklama sektöründe 

üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Pazarlamanın küresel ölçekte yürütülme 

zorunluluğu, farklı kültürel özellikleri, normları ve yaptırımları öğrenmeyi ve bunları 

pazarlama stratejilerine aktarmayı gerektirmektedir (İslamoğlu ve Altunışık, 2003: s.190).  

Türkiye'ye dünyadan farklı kültürlere mensup turistler gelmektedir. 2018 yılında Türkiye’ye 

en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, Bulgaristan, İngiltere (Birleşik 

Krallık) ve Gürcistan'dır (TÜROFED, 2018). Bu durum işletmelerin hizmet üretirken ve 

sunarken kültürlerarası farklılıkları dikkate almaları gerektiğini göstermektedir.  

Armstrong vd. (1997) çalışmalarında kültürel farklılıkların müşterilerin hizmet beklentilerini 

etkileme durumunu incelemiştir. Söz konusu araştırmanın örneklemi içerisinde yer alan 

Avrupa, Asya ve İngiliz Kültür gruplarını temsilen 28 ülkeden gelen müşterilerin kültürel 

farklılıklarının onların hizmet beklentilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Weiermair 

(2000) literatür taramasına dayanan çalışmasında kültürel normlar turistlerin beklentilerine ve 

hizmet kalitesi algılamalarını etkileyen önemli bir değişken olduğu, bunun yanında farklı 

düzeylerdeki kültürel norm ve değerlerin hizmet kalitesi beklentileri, deneyimler ve 

memnuniyet durumu üzerinde farklı etkiler bıraktığını ortaya koymuştur. Radojevic vd. 

(2017) turistlerin kültürel ve ekonomik özelliklerinin otel seçimlerini, tatil deneyimlerini, 

seyahat edecekleri tarih ve seyahat amaçlarını ve aynı zamanda tatil deneyimine ilişkin genel 

değerlendirmelerini etkilediğini göstermiştir. Gerek kültürün bireyin algı, tutum ve 

davranışlar üzerindeki etkisini gösteren teorik açıklamalar; gerekse yukarda söz edilen görgül 
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çalışmalar farklı kültürden gelen müşterilerin memnuniyetlerinde farklılıklar olacağını 

göstermektedir.  

Diğer taraftan, belirli bir grup veya bağlam içerisinde bulunan bireyler, farklı grup veya 

bağlam içerisinde bulunan bireylere kıyasla ve genellikle daha fazla benzer davranış ve tutum 

içerisindedirler. Buna örnek olarak aynı sektörde bulunan firmalar, aynı yöneticiye bağlı 

çalışanlar, aynı mahallede oturanlar ve aynı okulda okuyan öğrenciler örnek olarak 

gösterilebilir. Kümeli yapı özelliği gösteren bu durum aynı çalışandan hizmet alan müşteriler 

için de geçerlidir. Kümeli yapılar işletmecilik (Peterson vd., 2012), pazarlama (Ozkaya vd., 

2013) ve psikoloji (Nezlek, 2008) gibi disiplinlerde gittikçe artan bir şekilde inceleme konusu 

olmaktadır. Kümeli yapılarda temel konulardan biri gözlemlerin bağımsız olmadığıdır. 

Gözlemlerin benzer olması, kümeli yapılarda bu gözlemler arasında bir dereceye kadar ilişki 

oluşmasına yol açmaktadır (Zucker, 1990). Bu çalışma kapsamında, farklı kültürlerden gelen 

müşteriler rastlantısal olarak hizmet çalışanları ile karşılaştıklarından gözlemleri (müşteri 

memnuniyetleri) arasında farklılık olabileceği yukarda belirtilmiştir. Ancak müşteriler hizmet 

çalışanıyla karşılıklı olarak etkileşime girdikçe gözlemleri (müşteri memnuniyeti) bir ölçüye 

kadar benzeşmeye başlamaktadır. Örneğin Ciavolino ve Dahlgaard (2007) farklı sektörlerdeki 

müşterilerin oluşturduğu kümeleri gözeterek bu kümeler içindeki müşterilerin 

memnuniyetlerin benzeştiğini, başka bir ifadeyle küme veya grup etkisini ortaya koymuştur.  

Kısaca, yukarda açıklananlar gözlemlerde (müşteri memnuniyeti) hem küme içi (aynı 

çalışandan hizmet alan müşteriler) hem de kümeler arası farklılıklar olduğuna işaret 

etmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda birinci hipotez aşağıdaki gibi geliştirilmiştir:   

Hipotez 1: Aynı çalışandan hizmet alan ve farklı kültürlerden gelen müşterilerin 

memnuniyetleri arasında anlamlı farklılıklar vardır (H1a). Bununla birlikte 

hizmet sunumunun gerçekleştiği kümeler arasında da müşteri memnuniyeti 

açısından anlamlı farklılıklar vardır (H1b). 

Duygusal Zekâ ve Müşteri Memnuniyeti Arasındaki İlişki  

Müşteri memnuniyeti, yargılayıcı bir sürece karşılık olarak duygusal veya düşünceli bir cevap 

olarak kavramsallaştırılabilir (Singh ve Singhal, 2015:s.71). Duyguların, müşterilerin hizmet 

karşılaşmasının niteliği üzerinde doğrudan etkileri vardır;, dolayısıyla hizmet sağlayıcıların 

duygusal becerileri söz konusu hizmet karılaşmalarında müşteri memnuniyetini 

etkilemektedir (Härtel, vd., 2008: s.28).  
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Salovey ve Mayer (1990) tarafından duygusal zekâ şu dört boyut ile açıklanmıştır (aktaran 

Wong ve Law, 2002: s.246):  

 Benlikteki duyguların değerlendirilmesi ve ifade edilmesi (kendi duygularını anlama). 

Bu boyut, bireyin derin duygularını anlama ve bu duyguları doğal olarak ifade 

edebilme becerisiyle ilgilidir. Bu alanda büyük yeteneği olan insanlar, çoğu insandan 

önce duygularını algılar ve kabul eder. 

 Diğerlerinde duygunun değerlendirilmesi ve tanınması (başkalarının duygularını 

anlama). Bu boyut, insanların çevrelerindeki insanların duygularını algılama ve 

anlama yetenekleriyle ilgilidir. Bu kabiliyeti yüksek olan insanlar, başkalarının 

zihinlerini okumanın yanı sıra duygularına karşı çok daha duyarlı olacaktır. 

 Benlikteki duyguların düzenlenmesi (duyguların düzenlenmesi). Bu boyut, insanların 

psikolojik sıkıntıdan daha hızlı bir iyileşme sağlayabilmesinde rol oynayan 

duygularını düzenleme yeteneği ile ilgilidir. 

 Performansı kolaylaştırmak için duygu kullanımı (duygu kullanımı). Bu boyut, 

bireylerin yapıcı etkinliklere ve kişisel performansa yönlendirerek duygularını 

kullanma yetenekleriyle ilgilidir. 

Duygusal olarak zeki olan bireyler, kendi duygularının yanı sıra başkalarının duygularının da 

farkında olarak onları daha iyi tanıyabilir ve uygun olduğunda daha iyi iletişim kurabilir 

(Mayer ve Salovey, 1993). Diğer yandan iyi veya kötü anlamda bir başkasının duygusal 

durumunu etkilemek, tamamen doğaldır; hizmet işletmelerindeki yöneticiler bunu sürekli 

yapar; duyguları birbirine “iletmek” bir tür toplumsal virüs gibidir  (Singh ve Singhal, 2015: 

s.71). Goleman (1998), ilişkileri yönetme ve bu ilişkiler içinde kendini yönetme 

yeteneklerinin duygusal zekânın özü ve modern örgütlerde başarı için ön koşul olduğunu ileri 

sürmektedir. Örgütler iş-iş, iş-insan ve insan-insan arasındaki ilişkilerden oluşmaktadır. 

Nitekim Varca (2004) çalışmasında; bireylerin kaliteli bir işi planlayıp yürütürken aynı 

zamanda etkili müşteri ve örgütsel ilişkileri sürdürmeleri gerektiği karmaşık bir sosyal ve 

bilgi dünyasının varlığını ortaya koymaktadır.  

Çalışanların duygusal zekâlarının yüksek olmasının hizmet etkileşimi sürecini olumlu 

etkileyeceği savunulan ilk çalışmalardan biri Kernbach ve Schutte (2005) tarafından 

geliştirilmiştir. İlgili araştırmada 150 katılımcıyla hizmet sağlayıcısının duygusal zekasının 

değerlendirilebileceği video klip gösterilerek duygusal zeka ve müşteri memnuniyeti 

arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiş ve özellikle kolaydan ziyade zor hizmet işlemlerinde 

çalışanların duygusal zekalarının daha önemli olduğu tespit edilmiştir.  Diğer yandan turist 
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rehberlerinin duygusal beceri düzeylerinin müşteri memnuniyetine olan etkisini araştıran 

Türker (2016), yedi boyutta ele aldığı rehberlerin duygusal beceri düzeylerinin müşteri 

memnuniyeti üzerinde olumlu etkisi olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca Giardini ve Frese (2008), 

bankacılık sektöründe hizmet çalışanlarının duygusal yeterliliklerinin müşterilerin hizmet 

karşılama ve müşteri memnuniyeti konusundaki değerlendirmelerine dayalı iki seviyeli bir 

modelle ölçümlemiştir. Yazarlar araştırmaları sonucunda çalışanların duygusal 

yeterliliklerinden hizmet karşılaşması aşamasında ortaya çıkan çalışanların olumlu etkileri ile 

müşteri memnuniyeti arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır. 

Singh ve Singhal (2015) banka yöneticilerinin duygusal zekâları ile müşterilerin memnuniyeti 

arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik geliştirdikleri araştırmalarında duygusal zekâyı; 

duygusal duyarlılık, duygusal olgunluk ve duygusal yeterlilik boyutlarıyla ele almış ve bu üç 

boyutun müşteri memnuniyetine katkı sağladığını ancak özellikle duygusal olgunluk alt 

değişkeninin müşteri memnuniyetinden sorumlu baskın faktör olduğunu tespit etmişlerdir. 

Diğer yandan (Härtel, vd., 2008) çalışma ekibinin mevcut duygusal ikliminin ve hizmet 

sağlayıcısının duygu yönetimi becerilerinin, hizmet sağlayıcısının ve müşterinin 

memnuniyetlerinin olan etkilerini modellemişlerdir. Ayrıca çalışanların duygusal zekalarının 

müşteri memnuniyetlerine etkileri hizmet hatalarının telafisinden duyulan müşteri 

memnuniyeti kapsamıyla da ele alınmıştır (Fernandes vd., 2018). Yazarlar yaptıkları 

çalışmada hizmet hatalarının telafisinde çalışanların duygusal yeterliliklerinin özellikle 

yüksek düzeyde etkileşim gerektiren müşteriye özel sunulan hizmetlerde onların 

memnuniyetinin sağlanmasında pozitif yönlü doğrudan bir etkisi olduğunu tespit etmiştir.  

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda ikinci hipotez aşağıdaki gibi geliştirilmiştir:   

Hipotez 2: Hizmet çalışanlarının duygusal zekâ bileşenlerini oluşturan kendi 

duygularını anlamanın (H2a), başkalarının duygularını anlamanın (H2b), 

duyguların düzenlenmesinin (H2c) ve duyguların kullanımının (H2d) 

müşterilerin memnuniyeti üzerinde olumlu yönde etkisi vardır. 

Yöntem 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Fethiye’de konaklama sektöründe faaliyet gösteren ve yoğun 

kültürlerarası etkileşimin hâkim olduğu işletmelerdeki hizmet çalışanları ve bu çalışanların 

hizmet sunumunda bulunduğu müşteriler oluşturmaktadır. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB, 

2018) istatistiklerine göre Fethiye’de turizm işletme sertifikasına sahip 71 firma 
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bulunmaktadır. Firma yöneticileri ile yapılan görüşmeler neticesinde 11 firma araştırmaya 

katılabileceğini belirtmiştir. Bu firmalardan araştırmaya katılanlar, farklı kültürlerden gelen 

müşterilerle etkileşimde bulunan kişilerden (örneğin kat veya kapı görevlisi, ön büro-

resepsiyon görevlileri, taşıyıcılar, bar görevlileri, yemek ve içecek servisi yapanlar) olmak 

kaydıyla tabakalı örnekleme yöntemiyle, gönüllülük esasına göre belirlenmiş 63 hizmet 

çalışanı ve bu çalışanlardan hizmet almış 326 müşteriden oluşmaktadır.  

Verinin toplanmasında takip edilen süreç şu şekildedir. Firmalarla irtibata geçilerek (üst 

yönetim) öncelikle çalışmanın amacı ve ne şekilde uygulanacağı hakkında bilgi verilmiş ve 

verinin sadece akademik amaçla kullanılacağı garanti edilmiştir. Firmanın idari veya personel 

müdüründen müşterilerle doğrudan teması olan hizmet çalışanların listesi veya araştırmacılara 

bildirilmesi istenerek bu hizmet çalışanlarıyla irtibata geçilmiştir. Hizmet çalışanlarına da 

gerek araştırmanın amacı hakkında bilgi vermesi sağlanmış ve gönüllülük esasına göre 

araştırmaya katılması teşvik edilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden hizmet çalışanına 

araştırmacılar tarafından iki farklı anket işyerinde boş zarf ile birlikte teslim edilmiştir. 

Anketlerden biri hizmet çalışanın kendisi tarafından doldurulması, diğeri ise hizmet 

sunumunda bulunduğu müşteri tarafından doldurulması gerektiği belirtilmiştir. Hizmet 

çalışanı müşterilerden doldurmasını talep ettiği anketi tekrar müşterilerden geri almış ve 

mesai bitiminde hem kendi doldurduğu anketini hem de müşteri anketini resepsiyona zarf 

içerisinde teslim etmiştir. Daha sonra resepsiyonda biriken anket zarfları toplanarak hizmet 

çalışanı anketi ile müşteri anketlerine sayı numarası verilmiş ve böylelikle eşleştirilmiştir. 

Araştırmaya katılan hizmet çalışanlarının % 55,5’i kadındır. Bu çalışanların çoğunun yaş 

aralığı 29-40 yaş aralığındadır ve yaş ortalaması 33,84 yıldır (S.S. = 6,95). Hizmet 

çalışanlarının firmalarında çalışma sürelerinin ortalaması ise 3,4 yıldır (S.S. = 4,26). Eğitim 

durumlarına bakıldığında % 58,7’si lisans ve üzeri eğitime sahip olduğu geri kalan % 41,3’ü 

ise mesleki bir program bitirdiği görülmektedir. Araştırmaya toplam 326 müşteri katılmıştır. 

Hizmet çalışanı için 3 ila 8 arasında değişen müşteri bulunmakta olup, her bir servis çalışana 

için ortalama 5 müşteri düşmektedir. Müşteriler 9 farklı ülkeden gelmektedir (%  48,7 Birleşik 

Krallık, % 18 Almanya, % 8,2 Ukrayna, % 6,1 Rusya, % 5,5 Polonya, % 4,6 Belçika, % 3,6 

Hollanda, %2,7 İsveç ve % 2,1 Avusturya). Araştırmaya katılan müşterilerin % 57,3’ü 

erkektir ve yaş ortalaması 36,83 yıldır (S.S. = 7,16). 

Veri toplama araçları 

Hizmet çalışanlarına yöneltilen ankette çeşitli demografik özellikler ile duygusal zekâ ölçeği 

yer almıştır. Bu ankette yer alan ölçekler ve sorular Türkçe dilindedir. Duygusal zekânın 
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ölçülmesinde, Wong ve Law’un (2002) geliştirdiği 16 maddelik ölçek kullanılmıştır. 

Duygusal zekâ ölçeği, kavramın dört bileşenin her birini dörder madde ile ölçmeye yöneliktir. 

Bu maddeler, yedili Likert ölçeğine göre hizmet çalışanları tarafından cevaplandırılmıştır. Bu 

ölçeği kullanarak yapılan çalışmalar, ölçeğin faktöriyel yapısının özgün yapısıyla uyumlu 

olarak dört faktörlü bir yapı olduğunu ve iyi psikometrik özellikleri taşıdığını göstermiştir 

(Deniz, 2012; Güleryüz vd., 2008; Law vd., 2004). Bu çalışmada, duygusal zekâ ölçeğini 

oluşturan alt boyutların güvenilirlik katsayılarının 0,70’in üzerinde olduğu görülmüştür (kendi 

duygularını anlama α=0,75, başkalarının duygularını anlama α=0,81, duyguların 

düzenlenmesi α=0,72 ve duyguların kullanımı α=0,79). 

Müşterilere yöneltilen ankette ise çeşitli demografik özellikler ile müşteri memnuniyeti ölçeği 

yer almıştır. Bu ankette yer alan ölçekler ve sorular İngilizce dilindedir. Müşteri memnuniyeti 

Cronin vd. (2000) tarafından geliştirilen 3 madde ile ölçülmüştür (“My choice to purchase this 

service was a wise one”, “I think that I did the right thing when I purchased this service”, 

“This facility is exactly what is needed for this service”). Geçmiş araştırmalar, ölçeğin 

faktöriyel yapısının özgün yapısıyla uyumlu olarak tek faktörlü bir yapı olduğunu ve iyi 

psikometrik özellikleri taşıdığını göstermiştir (Vu Minh ve Huan Huu, 2016; Yıldız vd., 

2018). Bu çalışmada, müşteri memnuniyeti ölçeğinin güvenilirlik katsayısının 0,76 olduğu 

görülmüştür. Faktöriyel yapısını doğrulamak için yapılan analizde ise kabul edilebilir uyum 

istatistikleri elde edilmiştir [χ
2
 (d.f. = 2, N = 326) = 3,26,  p<0,05; CFI = 0,99; NNFI = 0,97; 

RMSEA= 0,083; 90% CI = 0,00-0,19; SRMR = 0,045].  

Kontrol değişkenleri olarak hizmet çalışanların yaşı, cinsiyeti, firmada çalışma süresi ve 

müşteriyle etkileşim süresi (dakika); aynı zamanda müşterilerin yaşı, cinsiyeti ve ülkeye 

kaçıncı defa geldiği ele alınmıştır. Yapılan analizlerde bu kontrol değişkenlerin araştırma 

değişkenleriyle ilişkilerinin oldukça zayıf olduğu görülmüş ve oluşturulan hiyerarşik 

modellerden elde edilen ve aşağıda sunulan bulguları farklılaştırmadığı görülmüştür. Bu 

nedenle ve modellerin istatistiksel açıklama gücünü zayıflatmaması amacıyla bulgularda 

raporlanmamıştır.  

Bulgular 

Araştırma verisi kümeli bir yapıdadır. Kümeli yapılarda bireyler (örneğin farklı hizmet 

çalışanlarına bağlı farklı müşteriler) gruplar içerisinde yer aldığı bir durumu gösterir (bakınız 

Şekil 1). Kümeli yapı veya iç içe geçmiş yapılarda bireylerin bulunması elde edilen verinin 
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benzerlik göstermesine neden olabilmektedir. Bu benzerlik dikkate alınmadığı takdirde 

varyans hatalı hesaplanabilmekte ve sonuçta yanlış bulgular ortaya çıkabilmektedir. Farklı  

Şekil 1. Kümeli Yapı için Araştırma Veri Seti Görünümü 

hizmet çalışanlarından hizmet sunumu alan müşterilerden elde edilen bu veride bağımlılık söz 

konusu olduğu için analizlerde Hiyerarşik Doğrusal Modelleme - HDM (hierarchical linear 

modeling - HLM) tekniği kullanılmıştır (Raudenbush ve Bryk, 2002; Raudenbush vd., 2010).  

HDM’de öncelikle oluşturulan modeldeki yordayıcı ve yordanan değişkenler arasındaki ilişki 

doğrusal olmalıdır. Diğer varsayımlar ise, modelin yapısal ve tesadüfi kısmı ile ilgili 

varsayımlardır. Yapılan testlerde varyansın homojenliği, hataların ve küme (grup) düzeyine 

ait artıkların normallik varsayımları sağladıkları görülmüştür (Raudenbush ve Bryk, 2002). 

HDM analizine ilk adım olarak bağımsız değişkenlerin eklenmediği koşulsuz (null) modelin 

oluşturulmasıdır. Bu nedenle, düzey-2’deki model, aslında, tesadüfî etkili tek yönlü varyans 

modelidir (one-way analysis of variance with random effects models). Bu model, varyansı 

gruplararası (2’nci düzey) ve müşteriler arası (1’inci düzey) olmak üzere iki aşamaya 

ayırmaktadır. Koşulsuz model ile toplam varyansın ne kadarlık kısmının grupların (veya 

kümelerin) etkisi ile oluştuğu görülebilmektedir. Bu modellere ait kullanılan denklemler 

aşağıda verilmiştir. 

Düzey-1: Yij = β0j + rij ;  (1) 

Düzey-2: β0j = γ00 + u0j (2) 

Yij j. hizmet çalışanından hizmet alan müşterilerin memnuniyeti puanıdır. Müşteri düzeyine 

ait hata terimi rij 0 ortalamalı sabit σ
2
 varyanslı normal dağılıma sahiptir. Denklem (1) ile 

sadece bir müşteri düzeyi parametresi β0j ile müşteri düzeyi çıktılar hesaplanır. β0jj. hizmet 

çalışanından hizmet alan müşterilerin ortalama müşteri memnuniyetidir. γ00 j tane hizmet 
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çalışanından hizmet alan tüm müşterilerin ortalama müşteri memnuniyetini ve u0jise j hizmet 

çalışanına ait 0 ortalamalı τ00 varyanslı tesadüfi etkiyi gösterir (başka bir deyişle grup 

ortalamalarının genel ortalamalardan sapmasıdır) (Heck ve Thomas, 2015). 

Tablo 1. Müşteri Memnuniyeti İçin HDM Varyans Bileşkeleri Analizi 

Sabit Etkiler Katsayı 
Standart 

Hata 
t Değeri p Değeri 

Grupların Genel Ortalaması, γ00 4,984280 0,105282 47,342 <0,001 

     

Tesadüfî Etkiler 
Varyans 

Bileşkeleri 

Serbestlik 

Derecesi 
χ

2
 p Değeri 

Düzey-2 (grup) Ortalaması Etkisi, u0j 0,79585 62 609,34398 <0,001 

Düzey-1 (müşteriler) Etkisi, rij 0,74497    

 

Çalışmanın birinci hipotezi aynı çalışandan hizmet alan ve farklı kültürlerden gelen 

müşterilerin memnuniyetleri arasında anlamlı farklılıklar olduğunu öne sürmekte, bununla 

birlikte hizmet sunumunun gerçekleştiği kümeler arasında da müşteri memnuniyeti açısından 

anlamlı farklılıklar olduğunu söylemektedir.Tablo 1, HDM analizine ilişkin bulguları 

göstermektedir. Analiz sonuçları, müşterilerin memnuniyeti hizmet aldıkları çalışanlara göre 

(gruplar arası) anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir (γ00 = 4,98, χ
2
 = 609,343, sd = 62, 

p< 0,001). Çalışmanın birinci hipotezini test etmek üzere grup içi korelâsyon katsayısı (intra-

class correlation coefficient - ICC(1)) aşağıdaki denklemle hesaplanmıştır. 

ρ=τ00/(τ00+σ
2
)   (3) 

Denklemdeki τ00 düzey-1’deki (müşteriler arasındaki) varyansı, σ
2 

ise düzey-2’deki (gruplar 

arası) varyansı göstermektedir. Yapılan hesaplama sonucunda 

ρ=0,74497/(0,74497+0,79585)= 0,48348 değerini aldığı bulunmuş ve bu sonuç müşteri 

memnuniyetindeki varyansın %48’inin gruplar arasındaki farklılıktan, %52’nin ise bu 

gruplarda yer alan müşteriler arasındaki farklılıktan kaynaklandığını göstermiştir. Sonuç 

olarak, çalışmanın birinci hipotezi bu bulguyla desteklenmiştir.  

Çalışmanın ikinci hipotezi hizmet çalışanlarının duygusal zekâ bileşenlerini oluşturan kendi 

duygularını anlamanın (H2a), başkalarının duygularını anlamanın (H2b), duyguların 

düzenlenmesinin (H2c) ve duyguların kullanımının (H2d) müşterilerin memnuniyeti üzerinde 

olumlu yönde etkisi olduğunu öne sürmektedir. Bu hipotezi test etmek üzere ortalamaların 

bağımlı değişken olduğu modelleme (means-as-outcomes) kullanılmıştır. Bu modellemede, 

düzey-1’deki bağımlı değişkenin (müşteri memnuniyeti) üzerinde düzey-2’deki bağımsız 

değişkenlerin (hizmet çalışanların duygusal zekâsı) etkisini doğrusal regresyon analiziyle test 
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etmektedir (Raudenbush ve Bryk, 2002). Bu modellere ait denklemler (4) ve (5)’de 

verilmiştir. 

Düzey-1: Yij = β0j + rij ;         (4) 

Düzey-2: β0j = γ00 + γ10(kendi duyguları)j + γ20(başkalarının duyguları)j +   

                         γ30(duygu düzenlemesi)j + γ40(duygu kullanımı)j +u0j  (5) 

Yij j. hizmet çalışanından hizmet alan müşterilerin memnuniyetini, β0jj. hizmet çalışanından 

hizmet alan müşterilerin ortalama memnuniyeti ve rij j. hizmet çalışanından hizmet alan i. 

müşterinin memnuniyetinin grup ortalamasından sapmasıdır. γ00 j tane hizmet çalışanına ait 

tüm müşterilerin ortalama memnuniyeti ve u0jise grup ortalamalarının genel ortalamalardan 

sapmasıdır. γ10 hizmet çalışanın kendi duygularını anlamanın, γ20 hizmet çalışanın 

başkalarının duygularını anlamanın, γ30 hizmet çalışanın duygu düzenlemesinin, γ40hizmet 

çalışanın duygu kullanımının müşteri memnuniyeti üzerinde ortalama etkisidir (Heck ve 

Thomas, 2015). 

Tablo 2. Müşteri Memnuniyeti İçin HDM Analizi 

Sabit Etkiler Katsayı 
Standart 

Hata 
t Değeri p Değeri 

Ortalama müşteri memnuniyeti, γ00 4,986174 0,097082 51,361 <0,001 

Kendi duygularını anlamanın ortalama etkisi, γ10 -0,126812 0,142318 -0,891 0,376 

Başkalarının duygularını anlamanın ortalama etkisi, γ20 0,280668 0,133864 2,097 0,039 

Duygu düzenlemesinin ortalama etkisi, γ30 -0,162874 0,104470 -1,559 0,123 

Duygu kullanımının ortalama etkisi, γ40 0,247883 0,121921 1,987 0,048 

 

Tesadüfî Etkiler 
Varyans 

Bileşkeleri 

Serbestlik 

Derecesi 
χ

2
 p Değeri 

Düzey-2 (grup) Ortalaması Etkisi, u0j 0.69664 58 516,68098 <0,001 

Düzey-1 (müşteriler) Etkisi, rij 0.64513    

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, ortalamaların bağımlı değişken olduğu modellemeye göre 

oluşturulan regresyon modelinin veri setine uygun olduğu görülmektedir (χ
2
 = 516,68, sd = 

58, p< 0,001). Analiz sonuçları, hizmet çalışanının başkalarının duygularının anlamanın (γ20 = 

0,28, p< 0,05) ve duygu kullanımının (γ40 = 0,21, p< 0,05) müşteri memnuniyeti üzerinde 
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olumlu yönde etkisi olduğunu göstermiştir. Ancak hizmet çalışanlarının kendi duygularını 

anlamanın (γ10 = -0,12, p = 0,376) ve duygu düzenlemesinin (γ30 = -0,16, p = 0,123) müşteri 

memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Etki büyüklüğünü 

hesaplamak üzere aşağıdaki denklem kullanılmıştır. 

r
2
 =(τ00_null - τ00_means)/τ00_null  (6) 

Bu aynı zamanda, müşteri memnuniyetindeki varyansın ne kadarının hizmet çalışanın 

duygusal zekâsıyla açıklandığını gösterir. Yapılan hesaplamada r
2
 =(0,74497–

0,64513)/0,74497=0,13401 değeri bulunmuş, bu sonuç müşteri memnuniyetindeki varyansın 

% 13’ünün hizmet çalışanlarının duygusal zekâsı ile açıklandığını göstermiştir. Sonuç olarak, 

çalışmanın ikinci hipotezi bu bulguyla kısmen desteklenmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada hizmet çalışanlarının duygusal zekâları ile müşteri memnuniyetleri arasındaki 

ilişki araştırılmış olup; ayrıca, müşterilerin farklı kültürlerden gelme durumlarının ve benzer 

bağlamsal ortamın (grupların) memnuniyetlerine olan etkileri de incelenmiştir. Analizler 

sonucunda üç önemli sonuca ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ilk olarak, müşteri 

memnuniyetlerinin gruplar arasında yani aynı çalışanın hizmet sunumunda bulunduğu ve 

etkileşime girdiği müşterilerin oluşturduğu gruplar arasında farklılıklar olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca bu bulgu ile müşterilerin memnuniyetlerindeki toplam varyansın yaklaşık 

yarısının, her bir müşterinin hangi grupta olduğuna göre belirlenebileceği sonucuna 

varılabilir. Böylece belirli bir gruptaki bireylerin benzer şekilde davranma ve hareket etme 

eğilimi açıkça desteklenmektedir. Bu bulgu, farklı kültürlerden gelen müşteriler olsa dahi 

hizmet çalışanıyla karşılıklı olarak etkileşime girdikçe müşteri memnuniyetlerinin bir ölçüye 

kadar benzeşmeye başladıklarını göstermektedir. Bu benzerlik, kümeli yapıların tipik 

özelliğini destekler niteliğindedir (Zucker, 1990). Daha da önemlisi, bu bulgu hizmet 

çalışanlarının bir takım özelliklerinin hizmet sunumuna katkısında farklılıklar olabileceğini 

göstermektedir (Rozell vd., 2004). İkinci bulgu ise, müşteri memnuniyetindeki farklılığın bir 

kaynağı olarak da grup içi farklılıklar olduğudur. Belirli bir grup veya bağlam içerisinde 

bulunan bireyler, farklı grup veya bağlam içerisinde bulunan bireylere kıyasla ve genellikle 

daha fazla benzer davranış ve tutum içerisinde olduğu bir gerçektir. Ancak aynı grup 

içerisinde gözlemler (müşteri memnuniyeti) arasındaki farklılıklar bireysel farklılıklara işaret 

etmektedir. Elde edilen bu ikinci bulgu, farklı kültürel geçmişe ve değerlere sahip 

müşterilerin, kültürün bireylerin hissetme, düşünme ve hareket etme şeklini biçimlendirmesi 
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(Heskett vd., 1990; Luna ve Gupta, 2001) sebepleriyle memnuniyetlerinin de farklı şekilde 

ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Söz konusu bu bulgu kültürün müşteri memnuniyetleri 

ile ilişkisini inceleyen diğer araştırmalarla da uyumludur (Radojevic vd., 2017; Weiermair, 

2000; Laroche vd., 2004).  

Bu araştırmanın üçüncü bulgusu ise duygusal zekânın dört boyutundan ikisi ve müşterilerin 

memnuniyetleri ile pozitif yönlü ilişkili olduğudur. Bu bulgu önceki çalışmalarla uyumludur 

(Singh ve Singhal, 2015; Kernbach ve Schutte, 2005; Giardini ve Frese, 2008). Söz konusu 

bulgulara göre çevresindeki bireyleri (iş arkadaşları, müşteriler vb. gibi) iyi şekilde 

gözlemleyip davranışlarının altında yatan duyguları anlayarak onlara karşı duyarlı olan 

(başkalarının duygularını anlama) ve kendini elinden gelenin en iyisini yapmak adına olumlu 

telkinlerde bulunarak motive edebilen (duyguların kullanımı) hizmet çalışanlarının müşteri 

memnuniyetinde başarılı oldukları anlaşılmaktadır.  

Bu çalışma teorik açıdan hizmet sağlayıcıların duygusal zekâlarının hizmet personeli-müşteri 

bağlamında yüksek etkileşimin olduğu turizm ve konaklama alanlarında etkin rolünün 

olduğunu ortaya çıkartarak önceki araştırmalara katkıda bulunmaktadır. Diğer yandan 

araştırma bulguları, ilgili sektörde farklı işletme türleri ile faaliyet gösteren uygulamacılara 

özellikle duygusal zekası yüksek olan bireyleri belirlemek, seçmek ve tanıtmak ve ayrıca 

müşteriyle doğrudan temasta bulunan çalışanlarına (örneğin ön büro personeli, garson, farklı 

düzeylerdeki müşteri hizmetleri asistanı ve yöneticileri gibi)  yönelik duygusal zeka eğitim 

programları uygulamaları adına ilham verebilir. Her araştırmada olduğu gibi bu çalışmada da 

bir takım kısıtlar mevcuttur. İlk olarak araştırma tasarımının kesitsel olması değişkenler 

arasındaki neden sonuç ilişkisini yorumlamada ihtiyatlı olunmasını göstermektedir. İleriki 

araştırmalarda boylamsal bir tasarım uygulanması (örneğin aynı hizmet çalışanıyla etkileşime 

giren aynı müşteriden farklı zaman dilimlerinde memnuniyetin ölçülmesi gibi) bu kısıtı 

engelleyebilir ve nedensel ilişkiler daha güvenilir hale gelebilir. Araştırmanın ikinci kısıtını 

çalışan-müşteri örneklemi oluşturmaktadır. Bu araştırma, turizm ve konaklama sektöründeki 

çalışanları ve bu çalışanlardan hizmet alan müşterileri kapsaması nedeniyle elde edilen 

sonuçların tüm hizmet sektörüne yönelik genelleştirilmesi pek mümkün değildir. Farklı 

hizmet sektörlerinde (bankacılık gibi) yapılabilecek ileriki araştırmaların elde edilen bu 

sonuçları genelleştirilmesinde katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  

Bu kısıtlara rağmen, sonuç olarak, kültürlerarası etkileşimin yoğun olduğu turizm ve 

konaklama sektöründe hizmet çalışanının duygusal zekâsı, müşterilerin memnuniyetine 
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olumlu yönde katkıda bulunduğu ve elde edilen bu sonuç da hizmet sağlayıcıları için duygusal 

zekânın önemli bir kavram olduğunu göstermiştir. 
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MASUM DEĞİLİZ HİÇ BİRİMİZ... 

TÜKETİCİ-MARKA İLİŞKİSİNDE BİLİŞSEL UYUMSUZLUĞUN İKİ 
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Özet 

Bu araştırmada marka tarafından kandırılmışlık/aldatılmışlık hissi yaşayan tüketicilerin, 

markayla kendilerini eşitlemek ve bu kandırılmışlık duygusunu telafi etmek amacıyla 

gerçekleştirdikleri etik dışı davranışların, tüketici-marka ilişkisine etkileri incelenmiştir. 

Ayrıca ortamda var alan bir durumsal çapraşıklığın tüketici kandırılmışlık hissi ve tüketici 

etik dışı davranışı arasındaki ilişki üzerindeki düzenleyici etkisine bakılmıştır (Çalışma 1). 

Son olarak etik dışı davranış sonucunda oluşan suçluluk duygusunun, etik dışı yollarla 

edinilen ürüne yani suçluluk duygusu uyaranına maruz kalma sıklığının suçluluk duygusu ve 

tüketici-marka ilişkisi arasındaki düzenleyici etkisi test edilmiştir (Çalışma 2). Deneysel serim 

tasarımı ile nedenselliklerin araştırıldığı bu çalışmada 2X2 faktörel tasarım şeklinde 

uygulanan iki deneyin (Ndeney1= 257; Ndeney2= 440) sonuçları, tüketicilerin öncesinde olumsuz 

bir deneyim (telafi edilmemiş fiyat adaletsizliği) yaşamasa dahi fırsatını bulduklarında 

markayı aldattıklarını göstermiştir. Ancak ardından yaşanan suçluluk duygusu markaya karşı 

daha yapıcı bir tutum (duygusal bağlılık) sergilemelerini sağlamaktadır (Çalışma 1). Bu 

olumlu tutum ise suçluluk duygusunu tetikleyen uyarana sıklıkla maruz kalındığında yeniden 

tam tersi bir etki oluşmasına, tüketicinin marka ile ilişkisinin kopma noktasına gelmesine 

neden olmaktadır (Çalışma2).  

Anahtar Kelimeler: Fiyat Adaletsizliği, Etik Dışı Tüketici Davranışı, Maruz Kalma 

Sıklığı, Suçluluk Duygusu, Tüketici-Marka İlişkisi 

Abstract 

This research aims to answer the question of how consumer dishonest behavior affects 

consumer-brand relationship strength in case of prior negative consumer experience (i.e. non-

compensated price unfairness) with given opportunity to cheat (i.e. ambiguous situation) 
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(Study 1). Study 2 further examines the role of exposure frequency to the guilt stimulus on the 

link between guilt and consumer-brand relationship in terms of attachment and 

commitment.Both studies adopt 2X2 experimental design in order to assess the causal links 

between variables. Results (Ndeney1= 257; Ndeney2= 440) suggest that perceived injustice may 

cause a consumer desire for self-compensation and lead them to behave dishonestly. However 

later, unfair profit may make consumers feel guilty about the inequity of the exhange or 

injustice of the self-compensation method they embarked on, that lead them restore the inner 

balance and hence recover the relationship by showing more brand attachment (Study 1). 

Nevertheless, the positive effect disappears along with high usage frequency over time (Study 

2). 

Keywords: Price unfairness, dishonest consumer behavior, feelings of guilt, exposure 

frequency, consumer-brand relationship 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Yıl 1971. Yer Stanford Üniversitesi. Profesör Philip Zimbardo ve ekibi daha sonraları oldukça 

yankı uyandıracak “Stanford Hapishane Deneyi”ne başlamak üzere aynı aile yapısında 

büyütülmüş, aynı fiziksel ve zihinsel sağlık geçmişine ve aynı sosyal çevreye mensup olan 

aynı dönem üniversite öğrencilerini deneye kabul ederler. Deney öncesi yapılan psikolojik 

testte tüm katılımcıların ruh durumları normal olarak tanımlanır. Ardından yazı-tura atarak 

katılımcılar iki gruba ayrılır: Gardiyanlar ve mahkumlar. Deneyin daha ilk yirmi dört saati 

tamamlanmadan gardiyanlar o yönde bir direktif verilmemesine rağmen 

mahkumlarıaşağılamaya ve psikolojik olarak taciz etmeye başlarlar. Mahkumların ise itaatkar 

davranarak kendilerine uygulanan psikolojik tacize seslerini çıkarmadan katlandıkları 

gözlenir. En nihayetinde altıncı günün sonunda, başta iki hafta sürmesi planlanan deney, 

katılımcıların gösterdikleri aşırı/kontrol dışı tepkiler nedeniyle sonlandırılır. Stanford 

Hapishane Deneyi, yapıldığı güne dek baskın paradigma olan ve kişilerin davranışlarını ve 

sapkınlarını kişilik özellikleri ve karakterlerini belirler  diyen yatkınlık teorisinin 

(dispositional model) (Hilbig ve Zettler, 2015) aksine, kişilerin davranışlarının çevresel ve 

duruma özel faktörlerden etkilediğini göstermiştir (durumcu yaklaşım - situationist 

perspective) (Zimbardo, 2007).  

Günümüz dünyasına baktığımızda her ne kadar markaların gerçekleştirdiği etik dışı 

davranışlar gerek medyada gerek markanın hedef kitlesinde daha çok yankı bulsa da 

tüketicilerin de markalara karşı zaman zaman dürüstlük dışı davranışlar sergilediklerini 
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gözlemlemekteyiz. Bireyler, özellikle kendi kişisel çıkarlarını koruma ya da bir çıkar sağlama 

(Shalvi vd., 2015) gibi durumlar söz konusu olduğunda etik dışı davranış sergileme 

eğiliminde olurlar (Ariely ve Jones, 2012). Bireyler içten içe dürüst olduğuna inanıp, yalandan 

ve aldatmadan hoşlanmasa dahi, durumcu yaklaşımın vurguladığı gibi çevresel ve durumsal 

faktörler zaman zaman aldatıp yalan söyleme eğilimi göstermelerini tetikleyebilir (Mazar vd., 

2008). 

Bu önermelerden yola çıkılan bu çalışmada, tüketicilerin belli durumsal ve çevresel faktörler 

altında (bu çalışmada: telafi edilmemiş adil olmayan fiyat algısı ve markayı aldatma fırsatı 

bulmak) etik dışı davranışları sergileyeceklerini öne sürülmektedir. Ancak etik dışı davranışın 

gerçekleşmesinin ardından, tüketicinin içine düşeceği duygu durumlarından biri olarak 

tanımlanan suçluluk duygusunun, tüketici zihninde bilişsel çelişkiye (cognitive dissonance) 

neden olarak bireyin kendilerini geliştirme isteğini tetikleyeceği ve en nihayetinde de marka 

ile daha güçlü ilişkiler geliştireceği ileri sürülmektedir. Dahası, etik dışı yolla elde edilen 

ürüne sıklıkla maruz kalınması durumunda (maruz kalma sıklığı) uyaranın suçluluk 

duygusunun zihinde taze kalmasına neden olacağı ve markaya karşı olumlu tutumu arttırarak 

tüketici marka arasındaki ilişkiyi daha da kuvvetlendireceği teorik olarak öngörülmektedir. 

Tüm bu teorik beklentilerin ve kavramsal çerçevenin detayları aşağıdaki bölümlerde 

tartışılmaya çalışılmıştır. Ardından, çalışmanın metodolojisi ve bulguları açıklanmıştır. 

Kuramsal Çerçeve 

Aldatma Fırsatı (Opportunity to Cheat) Olarak Durumsal Çapraşıklık (Situational 

Ambiguity) Kavramsallaştırılması 

Etik dışı davranışlar içsel ya da dışsal güdülenmelerden kaynaklanabildiği gibi karakter bazlı 

(yatkınlık yaklaşımı) (Hilbig ve Zettler, 2015) ya da durum bazlı (durumcu yaklaşım) 

(Zimbardo, 2007) olabilir. Yakalanma olasılığı ve yakalanıldığı takdirde yaptırımların 

ağırlığının farkında olmak gibi kişileri etik dışı davranmaktan alıkoyan dışsal mekanizmaların 

(Becker, 1968) yokluğunda kişiler davranışlarını kendi ahlaki değerlerine ve kişilik 

karakterlerine yani içsel mekanizmalara göre düzenlerler (Mazar vd., 2008). İçsel denetim 

mekanizmaları farklı durumlar karşısında daha durağan ve katı duruş sağlarken, davranışlarını 

dışsal denetim mekanizmalarına göre denetleyen kişilerde davranışlar çevresel durum ve 

faktörlere [örn; odanın aydınlık ya da karanlık olması (Zhong vd., 2010), başka bir aldatanın 

(hilekarın) varlığı  (Gino vd., 2009)] göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu çalışmada, 

marka tarafından önceden kandırılmış hisseden tüketicilerin, durumsal çapraşıklık sayesinde 
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markayı aldatabilme olanağı bulduklarında fark edilmeden bu durumsal tetikleyiciyi kendi 

çıkarlarına kullanıp kullanmayacakları araştırılmaktadır. 

Çapraşıklık (ambiguity) kavramı literatürde bir durumun, bilginin ya da davranışın birden 

fazla şekilde yorumlanabildiği, diğer bir değişle aynı davranış ve bilginin farklı yorumlarının 

farklı yorumlanabilecek sonuçlar doğurduğu durumlar için kullanılan bir ifadedir (Pittarello 

vd. 2015, Shalvi vd., 2015). Dolayısıyla durumsal çapraşıklık (situational ambiguity) 

kişilerin, etik değerlerine ve algılama biçimlerine göre farklı yorumlanabilen çevresel 

değişkenleri daha fırsatçı olarak yorumlamalarına sebep olabilir. Tüketiciler kendilerini, farklı 

yorumlanması mümkün bir durumsal çapraşıklık içerisinde bulduklarında, bunu fırsat olarak 

algılayıp kendi kişisel çıkarlarına hizmet eden hatalar yapabilirler. Bu tartışmaya dayanarak 

aşağıdaki hipotez ileri sürülebilir: 

H1: Tüketiciler aldatma fırsatını bulduklarında (durumsal çapraşıklık altında), etik dışı 

tüketim davranışı eğilimi gösterirler. 

Telafi Edilmemiş Fiyat Adaletsizliği ve Etik Dışı Öz-Telafi Davranışı İlişkisi 

Adil fiyat (price fairness) algısı, tüketicinin satıcının ürüne biçtiği değere yönelik algısına 

dayanır (Thaler, 1985). Adil olmayan fiyat (price unfairness) algısı ise yine tüketicinin bu 

defa satıcının ürüne değerinin üstünde bir bedel biçtiğine yönelik öznel bir algıdır (Sinha ve 

Batra, 1999). Fiyat karşılaştırmaları da tüketicilerde eşitsizlik algısı doğurabilir. Eşitsizlik 

tüketicinin lehine ise tüketicide suçluluk ya da rahatsızlık duygusu oluşturabilirken, 

tüketicinin aleyhine olduğunda ise hissedilen duygu çoğunlukla haksızlıktan kaynaklanan 

öfke olmaktadır (Vaidyanathan ve Aggarwal, 2003; Xia vd., 2004). 

Hakkaniyet teorisine (equity theory) göre eşitsizlik algısı dezavantajlı tarafta stres ve sinir 

yaratır (Martins ve Monroe, 1994). İnsanoğlu içsel olarak uyum arayışındadır ve içsel 

uyumunu/dengesini bozan durumları gidermek ister (Heider 1958). Bunu yaparken de ya 

eşitsizliğe taraf olandan, bu çalışmada markadan, kendi içinde bulunduğu dezavantajlı 

durumu düzeltmesi için telafi isteyecektir ya da markaya misilleme yapma, öç alma şeklinde 

zarar vererek kendi içinde uyumu geri yakalama yoluna gidecektir (Walster vd., 1973). 

Tüketici ilk yolu seçerek, markadan bir telafi talep ettiğinde ve talebi karşılanmadığında (yani 

hizmet hatasının telafi edilmemesi olarak ikinci bir hata daha yapılması: çifte sapma-double 

deviation), tüketicinin öç alma duygusu kolaylıkla tetiklenebilmektedir (Joireman vd., 2016).  

Böyle bir durumla karşı karşıya kalan tüketici aynı anda hem öç alma, bunu yaparken de 

finansal ve/veya psikolojik zararını kendi kendine telafi etme motivasyonuna sahip olabilir. 
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Her iki motivasyonun bir arada olması bu çalışmada öz-telafi amaçlı etik dışı davranış olarak 

nitelendirilmektedir.  Öz-telafi amaçlı etik dışı davranışta bulunan tüketicinin kendince haklı 

bir nedeni bulunmakta ve bu haklı nedenden yola çıkarak, hakkaniyet duygusu zedelenmiş 

tüketici eş zamanlı olarak hem finansal zararını telafi etme hem de markanın yaptığının 

bedelini ödemesi arzusu ile kendince adaleti, eşitliği sağlama yoluna gidebilir. Daha açık bir 

ifadeyle tüketiciler kendilerini marka tarafından kandırılmış/aldatılmış hissettiklerinde adalet 

algıları zedelenebilir ve bu da karar verme süreçlerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilir. 

Kendilerini marka tarafından kandırılmış/aldatılmış hisseden tüketiciler bir de bu durumun 

telafi edilmemesi durumunda elverişli ortam buldukları takdirde markaya karşı etik dışı 

davranış sergileme eğilimi gösterebilirler. Dolayısıyla marka tarafından 

kandırılmışlık/aldatılmışlık hissi yaşayan hakkaniyet duygusu zedelenmiş tüketiciler, 

markayla kendilerini eşitlemek ve içsel dengelerini bozan bu negatif durumu telafi etmek 

adına karşılarına çıkan fırsatları değerlendirerek markanın telafi etmediği durumu kendi etik 

dışı yöntemleri ile telafi etme (öz-telafi amaçlı etik dışı tüketici davranışı) ve eşitliği sağlama 

yoluna gidebilirler.  

H2: Telafi edilmemiş fiyat adaletsizliği uygulamasına maruz kalmış tüketicilerin öz-telafi 

amaçlı etik dışı tüketim davranışı eğilimi gösterirler. 

Hipotez 1 ve 2’nin önermelerini özetlemek gerekirse, tüketiciler markaya karşı verilecek 

tepkinin kesin olarak belli olmadığı durumlarda (durumsal çapraşıklık) söz konusu açığı kendi 

çıkarlarına kullanmakta bir sakınca görmeyebilirler ve hatta kendilerini hala dürüst olarak 

nitelendirmeye devam edebilirler. Öte yandan, en başta marka tarafından 

kandırılmış̧/aldatılmış olma duygusu, tüketicileri markayı mağdur olarak görmemeye iterek 

onlara karşı dürüstlük dışı davranmayı daha akla uygun kılabilir. Dolayısıyla bu çalışmada 

biri ilişkisel (marka tarafından kandırılmışlık hissi), diğeri durumsal olan (ne yönde tepki 

verileceğinin ilgili durumda çapraşık olması) olmak üzere iki faktörün tüketicinin dürüstlük 

dışı davranışını tetikleyeceği öngörülmektedir.  

Bir Aracı Değişken Olarak Suçluluk Duygusu  

Tüketici, hakkaniyet algısına göre, alışverişte kendini dezavantajlı konumda gördüğünde etik 

dışı yöntemlerle telafi davranışı gösterebilir ve bu defa karşı tarafa verdiği zarar ile eşitsizliğin 

avantajlı konumuna geçer. Bunun sonucu olarak da genel geçer değer-yargı sistemine aykırı 

davrandığı için huzursuzluk ve suçluluk duyabilir (Xia vd., 2004). Kişisel değer sistemini 

ihlal ettiğini fark eden tüketicide yeni bir içsel çelişki doğabilir. Bilişsel çelişki teorisine 

(cognitive dissonance theory) (Festinger 1975) göre insanlar davranışları ile karakterlerinin 
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uyuşmadığı bir durumla karşılaştıklarında kendileriyle çelişkiye düşerek duygusal stres 

yaşayabilirler (örn, suçluluk duygusuna kapılmak) ve bu bilişsel ve duygusal durumdan 

sıyrılma yolları arayışına girerler (Argo ve Shiv 2012).  

Dolayısıyla kandırılmışlık/aldatılmışlık hissinin ardından tüketicinin içine girdiği yeni duygu 

durum olan suçluluk duygusu, ahlaki duygular yazınının de sıklıkla dile getirdiği gibi 

tüketicide mağdura karşı daha iyi davranma eğilimine neden olmaktadır (Tangney 1991). 

Tüketici her ne kadar başta kandırılmış ve mağdur hisseden taraf olsa da ödeşme duygusu ile 

gerçekleştirdiği dürüstlük dışı davranışla, bu defa mağduriyet yaratan taraf olmaktadır. Böyle 

bir durumda, tüketicinin en başta hissettiği kandırılmışlık hissinin tüketici-marka ilişkisi 

üzerindeki olası olumsuz sonuçları yerini suçluluk duygusunu telafi etme güdüsüyle daha iyi 

bir ilişki potansiyeline bırakabilir.  

Tüketicilerin markalarla olan ilişkilerine insani özelliklerini taşıdıkları düşünüldüğünde 

(Fournier 1998), suçluluk duygusunun etkisinin, mağdur sadece insan olduğunda değil sevilen 

bir marka olduğunda da aynı etkiyi yaratması beklenmektedir. Özellikle de tüketicilerin 

marka ilişkisi kalitesini sevgi, tutku, bağ şekilde tanımladığı duygusal marka bağlılığının 

(brand attachment) (Aaker 1997; Thomson vd. 2005), bilişsel marka bağlığının (brand 

commitment) öncülü olduğu (Chaudhuri ve Holbrook 2001; Louis ve Lombart 2010; 

Thomson vd. 2005) göz önüne alındığında tüketicide bilişsel çelişki yaratarak içsel dengesini 

bozduğu ileri sürülebilir. Bu durumda etik dışı öz-telafi davranışı gösteren tüketici, marka ile 

bozulan ilişkisini düzeltmek amacıyla ilişkisine daha çok duygusal ve bilişsel yatırım yaparak 

içsel dengesine kavuşmayı amaçlayacaktır. Bu noktalardan hareketle aşağıdaki hipotezler 

geliştirilebilir: 

H3: Tüketicinin markaya karşı etik dışı bir davranış göstermesi suçluluk duygusuna yol açar.   

H4: Tüketicinin markaya karşı duyduğu suçluluk duygusu arttıkça, markaya karşı daha fazla 

(a) duygusal ve (b) bilişsel bağlılık sergiler.  

Suçluluk Duygusu Uyaranına Maruz Kalma Sıklığının Düzenleyici Etkisi 

Olumsuz deneyimler daha kolay hatırlandıklarından (Baumeister vd., 2001) suçluluk 

duygusunu tetikleyen anlar baskın çıkar ve tüketicilerin tüketim sırasındaki artçı duygularını 

etkiler (Antonetti ve Baines 2014). Suçluluk, belli koşullar altında tüketici davranışını 

değiştiren bir duygudur (Antonetti ve Baines 2014). Etik dışı yollarla edinilen bir ürün, 

tüketicinin nezdinde işlenen bir suçun parçası olarak bir uyaran haline dönüşebilir. Bu da, 

tüketicinin yaptığı etik dışı davranışa dair hissettiği suçluluk duygusunun zihninde canlı 
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kalmasına neden olabilir. Bir uyarana tekrarlı maruz kalınması halinde o uyaranın hafızada iz 

bırakmasıyla (Janiszweski 1993) kişinin suçluluk duygusu pekişebilir. Bu da suçluluk 

duygusunun devamlılığına neden olarak tüketicide içsel denge arayışının sürmesine, 

dolayısıyla da öz-telafi arayışıyla marka ile ilişkisini olumlu yönde etkilemeye devam 

etmesine neden olabilir. Özetle; 

H5: Tüketicinin suçluluk duygusu uyaranına maruz kalma sıklığı arttıkça, suçluluk duygusu 

pekişen tüketici markaya karşı daha olumlu tutum eğilimi gösterir. 

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma, kavramlar arasındaki nedensel ilişkileri anlamayı amaçladığından deneysel serim 

tasarımını benimsemiş ve iki deney uygulamıştır. Analizler, Hayes’in (2018) aracı-

düzenleyici etkileri test eden Model 2, Model 6 ve Model 87 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Birinci deneyde, telafi edilmemiş fiyat adaletsizliği, öz-telafi amaçlı etik dışı tüketici 

davranışı, suçluluk duygusu ve tüketici-marka ilişkisi değişkenleri arasındaki nedensellik 

ilişkileri incelenmiştir (Model 2 ve 6). Söz konusu ilişkilerin gözlenebilmesi amacıyla 

tüketicinin etik dışı davranmasına olanak sunan durumsal bir çapraşıklık yaratılan senaryolar 

kullanılmıştır. İkinci deneyde ise, tüm bu nedensel ilişki ağına, etik dışı elde edilen ürüne 

maruz kalma sıklığı değişkeni eklenerek model üzerindeki düzenleyici etkisi test edilmiştir 

(Model 87). 

Ayrıca bu çalışmada söz konusu ilişkilerin testi esnasında herhangi bir marka yerine, 

katılımcıların hali hazırda ilişki içinde oldukları hatta kendilerinin severek kullandıkları 

markalar üzerinden ilerlenmiştir. Söz konusu bağımsız değişkenlerin ilişkiye etkilerinin 

gözlemlenebilmesi için de anketler kişilerin kendi seçtikleri favori markaları ile ilişkilerini 

test ederek başlamış ve bu test sonda tekrarlanarak kişilerin cevaplarının değişimleri dikkate 

alınarak analizler sürdürülmüştür.  

İlk çalışmanın senaryosunda tüketicilere sevdikleri markanın fiziksel mağazasından aldıkları 

ürünün aynısını, bir arkadaşlarının markanın online mağazasından daha ucuza aldığı 

anlatılmıştır. Sonrasında ise bir sonraki fiziksel mağaza alışverişlerinde fiyat etiketi üzerinden 

markayı aldatabileceği uygun bir durum yaratmak adına tüketicinin lehine bir (düşük fiyatlı) 

barkod  - (yüksek fiyatlı) etiket uyumsuzluğu yaratılmıştır. Ardından öncesinden marka 

tarafından aldatıldığı düşündürülen tüketicinin karşılaştığı bu yeni çapraşık durumu kendi 

çıkarına kullanmayı mı yoksa söz konusu yetkililerle paylaşmayı mı tercih ettiğini 

gözlemlenmiştir. Seçimini yaptıktan sonra katılımcının davranışına yönelik duygu durumları 
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test edilmiş ve akabinde markaya yönelik tutumları ölçümlenmiştir. İkinci çalışmada ise tüm 

bunlara ek olarak tüketicilere yaptıkları davranışı kendilerine hatırlatan markalı ürünü tekrarlı 

göstererek hafızasında suçluluk duygusunun taze kalıp kalmayacağı ve bunun marka-tüketici 

ilişkisinde nasıl bir etki yarattığı gözlemlenmiştir. 

Ayrıca tüm çalışma esnasında, suçluluk duygusunun yanında hem kontrol değişkeni olarak 

hem de katılımcıların çalışmanın amacını anlamasını önleme amaçlı neşe (joy) ve rahatlama 

(relief) gibi duygu-durum değişkenlerinin duygu durum ölçeğine dahil edilmesinin yanı sıra, 

kontrol odağı, nedensellik odağı, katılımcıların etik anlayışları ve tüketici-marka ilişkisinin 

diğer boyutları da kontrol edilmiştir.  

Çalışma 1  

257 katılımcıya Mechanical Turk aracılığıyla erişilmiş (MYaş=39,23, SDYaş =10,69, % 48 

kadın) ve 2 X 2 gruplar arası (telafi edilmiş – telafi edilmemiş adil olmayan fiyat algısı X 

durumsal çapraşıklık – kontrol grubu) tasarım benimsenmiştir. Senaryolar katılımcılara rassal 

olarak atanmıştır. Değişimleme kontrolleri sırasında gruplar arasında anlamlı farklılık 

bulunarak [(Mçapraşık=2,93 ve Mkontrol=5,64; F=32,77, p<0,05), (MFiyatTelafi =1,32 vs. 

MNoFiyatTelafi =1,74; F=5,32, p<0,05)]  analizlere devam edilmiştir. 

Değişimleme kontrollerinin ardından, 2x2 faktör tasarımı ile marka tarafından aldatılmış, 

zarara uğratılmış olma ve markayı aldatmaya uygun ortam bulma durumlarının etik dışı 

tüketici davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuçlar telafi edilmemiş adil olmayan fiyat 

algısının (β=0,65; t(253)=2,23; p<0,05) (H2 kabul) ve markayı aldatabilme imkanı bulmanın 

(β=0,90; t(253)=2,98; p<0,01) (H1 kabul) etik dışı tüketici davranışı üzerinde doğrudan etkisi 

bulunsa da birbirileri ile etkileşime girmedikleri görülmüştür (β=-0,13; t(253)=-0,31; 

p>0,05)(MFiyatTelafi-Kontrol=3.61 & MNoFiyatTelafi-Kontrol=4,27 vs. MFiyatTelafi-Çapraşık=4,51 & 

MNoFiyatTelafi- Çapraşık=5,04).  

 

Şekil 1. Fiyat Adaletsizliği ve Aldatma Fırsatının Tüketici Etik Dışı Davranışı Üzerine 

Etkileri 
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Devamında sıralı değişkenler arasındaki ilişkileri öneren H3 ve H4’ün test edilmesi amacıyla 

PROCESS Macro’dan (Hayes 2013) yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, telafi edilmemiş adil 

olmayan fiyat algısının etik dışı tüketici davranışını arttırdığı (β=0,63; t(255)=2,89; p<0,01) 

ve tüketicilerin etik dışı davranışlarının akabinde suçluluk duygularında istatistiksel olarak 

anlamlı bir artış gözlenmiştir (β=0,10; t(254)=2,23; p<0,05) (H3 kabul). Hissedilen suçluluk 

duygusu ise markaya karşı duygusal bağlılığı arttırırken (βtoplam=0,24, p<0,01; βdolaylı=0,01, 

95% CI=0,0034, 0,0507) (H4a kabul), bilişsel bağlılığa yönelik anlamlı bir etki 

gözlenmemiştir (H4b kabul edilmemiştir) (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Fiyat Adaletsizliği Algısının Tüketici-Marka İlişkisine Dolaylı Etkisi 

Çalışma 2 

440 Mechanical Turk tüketici paneli üyesinin (M
Yaş

=38,33, SD
Yaş

=10,27, %46 kadın) 

katılımıyla gerçekleşen ikinci çalışmada, Çalışma 1’de yer alan tüm düzene ve 

değişimlemelere ek olarak suçluluk duygusu uyarınına maruz kalma sıklığı değişimlenerek 

model üzerindeki düzenleyici etkisi test edilmiştir. Senaryo tekniği ile değişimlenen durumsal 

çapraşıklık (MÇapraşık=3,16 ve MKontrol=4,58; F=4,11, p<0,05), telafi edilmemiş fiyat 

adaletsizliği (MNoFiyatTelafi=2,94 ve MFiyatTelafi=4,45; F=1,66, p<0,05) ve maruz kalma sıklığı 

(MHiç=1,53; MNadiren=2,49; MSıklıkla=3,58; F=154,78, p<0,01). Senaryo inandırıcılığı ise kritik 

değer olan 4’ün üzerindedir (M=5,79, p < 0,05). 

İstatistiksel olarak anlamlı bulunan senaryo değişimlemelerinin ardından yine PROCESS 

Macro Bootstrapping yöntemi (Model 2 ve Model 6) kullanılarak Çalışma 1’de test edilen 

tüm ilişkiler yeniden test edilmiş ve sonuçlar ilk çalışma ile tutarlı çıkmıştır (H1, H2, H3, H4a 

kabul). 

Çalışma 2’nin asıl amacı ise suçluluk duygusu uyaranına maruz kalma sıklığının Çalışma 1’de 

yer alan seri ilişkiler üzerindeki düzenleyici etkisini ölçümlemek olduğu için Hayes’in 

PROCESS makrosunun 2018’de çıkan ve en güncel versiyonu olan V3’teki Model 87 (10,000 
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bootstraps) kullanılarak suçluluk duygusu ve maruz kalma sıklığının (hiç-nadiren-sıklıkla) ana 

bağımlı değişken olan tüketici-marka ilişkisine etkisi test edilmiştir. Sonuçlara göre maruz 

kalma sıklığı, suçluluk duygusu ile tüketici-marka ilişkisi arasındaki ilişkiye ne duygusal 

marka bağlılığı (β=-0,002; t(436)=-0,04; p>0,05) ne de bilişsel marka bağlılığı (β=0,017; 

t(436)=0,38; p>0,05) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir etki yaratmamaktadır (H5 red) 

(Şekil 3). 

 

Şekil 3. Suçluluk Duygusu Uyaranına Maruz Kalma Sıklığının Düzenleyici Etkisi 

Bulgular ve Tartışma 

Söz konusu olası ilişkilerin varlığını test etmek amacıyla iki çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk 

çalışma (Çalışma 1) ile her ne kadar kandırılmışlık hissi ile durumsal çapraşıklığın ayrı ayrı 

doğrusal bir ilişki ile tüketici dürüstlük dışı davranışını tetiklediği gözlemlense de bu iki 

değişkenin birbiriyle etkileşimli bir etki yaratmadığı görülmüştür. Tüketicinin, kandırılmışlık 

hissine bağlı olarak dürüstlük dışı davranışı gerçekleştirmesinin ardından suçluluk duyması 

durumunda ise, tüketicinin markaya duygusal bağlılığının olumlu yönde arttığı görülmüştür. 

Tüm bu ilişkiler ağına ek olarak Çalışma 2’de tüketicilerin mevcut suçluluk duygularının 

tüketici-marka ilişkisi üzerinde yarattığı olumlu etkinin, suçluluk duygusuna neden olan ürüne 

maruz kalma sıklığı ile değişmediği görülmüştür.  

Ayrıca Çalışma 1 ve Çalışma 2’nin paralel sonuçları göstermiştir ki; tüketiciler marka 

tarafından kendilerini kandırılmış hissetsinler ya da hissetmesinler, ortamda kendi çıkarları 

için fırsata çevirebilecekleri bir durumsal çapraşıklık varsa dürüstlük dışı davranış göstermeye 

meyilli olmaktadırlar.  

Son olarak, her ne kadar uyarana maruz kalma etkisi, belli bir uyarıcıya sıklıkla maruz 

kalmanın ona karşı daha olumlu bir tutuma yol açabileceğini savunsa da (Sawyer, 1981), bu 
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çalışma bu kuralın her zaman geçerli olmayabileceğini göstermedir. Daha açık bir ifadeyle, 

Çalışma 2’nin sonuçlarına göre, marka tarafından kandırılmış hisseden tüketicilerin ardından 

gerçekleştirdikleri dürüstlük dışı hareketin onlarda yarattığı suçluluk duygusu, tüketicileri 

markaya karşı daha olumlu bir tutuma yönlendirse de, tüketicinin haksız kazanılan ürüne 

maruz kalma sıklığı markaya karşı daha da olumlu bir ilişki kurma eğilimine neden 

olmamaktadır. Tüketicinin markayla arasını düzeltmesine yönelik olumlu duygusal yaklaşımı 

sönümlenmektedir. Bu da suçluluk duygusunun kalıcı değil geçici/sakınılan bir duygu durumu 

(Kubany and Watson, 2003) olmasına dayandırılabilir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

İki deneyden oluşan bu çalışma, tüketiciler her ne kadar öncesinde kendilerini markaya karşı 

mağdur görüp fırsatını buldukları takdirde kendi psikolojik ve maddesel zararlarını etik dışı 

(fiyat etiketi değişikliği, ürünü kullanıp kullanılmamış gibi iade etme, üründeki kullanıcı 

hatasını ürün hatası gibi göstererek iade etme vb.) yollarla telafi etmeyi seçse de ardından 

oluşan suçluluk duygusunun tüketicileri, hasar gören öz benlik algısı ve oluşan bilişsel 

uyumsuzluğu telafi etmek adına marka ile (duygusal seviyede) daha iyi bir ilişki kurmaya 

ittiği gözlenmiştir. Ancak ürüne sıklıkla maruz kalmanın suçluluk duygusunu taze kılarak bu 

olumlu etkiyi devam ettirmesi beklenirken aksine, tüketicilerdeki söz konusu olumlu etkiyi 

ortadan kaldırdığı görülmüştür. 

Öncelikle her iki çalışmanın sonucu da tüketicilerin öncesinde marka tarafından aldatılmış 

olup olmadığına bakılmaksızın bir fırsatını bulduklarında markayı aldatma eğiliminde 

olduklarını göstermektedir. Öte yandan, tüketici marka tarafından aldatıldığında markaya 

karşı azalan bağının, gerçekleştirdiği etik dışı davranışın (her ne kadar öz-telafi amacı gütse 

de) neden olduğu suçluluk duygusu ile yediden kuvvetlendiği görülmektedir. Dolayısıyla bu 

çalışmanın sonuçları, temelde suçluluk duygusunun tüketicilerde hatayı telafi edici yönde 

olumlu tutum ve davranışlara yönlendirdiğini göstererek suçluluk duygusu yazınını (Roseman 

vd., 1994, Roseman vd., 1996) desteklemektedir.  

Çalışmanın devamında ise, suçluluk duygusunun tetikleyicisi olan etik dışı edinilmiş markalı 

ürüne sıklıkla maruz kalma etkisinin suçluluk duygunun yoğunluğunda bir değişime neden 

olmadığı görülmüştür. Bu bulgu, Maruz Kalma Teorisinin (mere exposure effect) (Zajonc, 

1968) iddiasının aksine, suçluluk uyaranına maruz kalma-olumlu tutum ilişkisi açıklamasının 

durumsal tetikleyicilere bağlı olduğunu içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğine işaret 

etmektedir. Bu araştırmanın sonuçları, suçluluk duygusu uyaranına maruz kalan tüketicilerde, 
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etik dışı davranış sonucu oluşan suçluluk duygusunun, marka-tüketici ilişkisini kalıcı şekilde 

olumluya çeviremediğini; bir zaman sonra yoğunlaşan suçluluk duygusunun yerini görmezden 

gelme eğilimine ve markadan tümüyle uzaklaşma eğilimine bırakabileceğini göstermektedir. 

Bu bulgu, ahlaki duygular yazınının henüz suçluluk duygusunun etkisinin zamana nasıl 

yayıldığını tüm yönleriyle açıklayamadığını da işaret olarak kabul edilebilir (Antonetti vd., 

2015).  

Dolayısıyla bu çalışma hizmet telafisinin önemini bir kez daha vurgulayarak hizmet 

literatürünü desteklemektedir. Telafi edilmemiş bir fiyat adaletsizliği algısı çifte hizmet hatası 

algısı ile tüketiciyi kolaylıkla gördüğü fırsatları değerlendirmeye itebilir. Öte yandan, her ne 

kadar tüketici marka ile olan ilişkisine, duyduğu suçluluk duygusunun etkisiyle duygusal bir 

yatırım yapmaya başlasa da (artan duygusal bağlılık), bu geçici bir etki olacak ve sonunda 

tüketici kendine yapılan yanlışla başlayan ve ardından kendi değerleri ile çelişmesine neden 

olan bu markayla ilişkisini koparmaya kadar gidebilecektir. 

Desai ve Kouchaki (2017) çalışmalarında bireylerin etik sınırlar dışına çıkacak bir davranışta 

bulunmaya kalktıkları sırada kendi ahlaki değerlerini onlara hatırlatan sembol veya 

sözlü/yazılı ifadelere rastlarlarsa etik sınırlar içerisinde kalmaya meyilli olduklarını 

göstermektedir. Ancak bu çalışma göstermektedir ki, tüketiciler öncesinde marka tarafından 

aldatılmış olup olmadığına bakılmaksızın bir fırsatını bulduklarında markayı aldatma 

eğilimindedirler. Bir markanın tüketicinin yaşadığı mağduriyeti gidermesi sonrasında 

markanın tüketici nezdinden kendine ahlaki değerlerini hatırlatan bir deneyim olarak 

sembolikleşmesi, tüketicinin karşısına çıkan markayı aldatma fırsatlarını görmezden 

gelmesine olanak sağlayabilir. Böylece, markalar ileride yüz yüze kalabileceği müşteri 

kayıplarından korunabilir. 

Bu çalışmanın kısıtlarından biri etik dışı davranış ve suçluluk duygusu gibi kavramların 

otobiyografik anlatımla ölçümlenmesinin zorluklarından (Baumeister vd., 1994) 

kaynaklanmaktadır. Diğer bir kısıt da maruz kalma sıklığının davranışsal laboratuvar ya da 

doğal ortam gibi alanlarda test edilmek yerine senaryo tekniği ile değişimlenmiş olmasıdır. 
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TÜKETİCİLER HER ZAMAN ÖZGÜR MÜDÜR? FOUCAULT’NUN 

BÜYÜK KAPATILMASI VE TÜKETİCİ ÖZGÜRLÜĞÜ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

ARE CONSUMERS ALWAYS FREE? THE RELATIONSHIP BETWEEN FOUCAULT’S 

IMPRISONMENT AND CONSUMER FREEDOM 

Murad CANBULUT
1
 

Özet 

“Biz normaller kendimizi, diğerlerini, suçluları, delileri ve engelli insanları dışlama yoluyla 

inşa ettik” (Foucault, 1988; s. 146). Düşünür, sosyal teorist ve toplumbilimci olarak Michel 

Foucault’nun başlıca değindiği konular delilik, cinsellik, hapishane ve iktidar olarak 

gösterilebilir. Bu tartışmalar yalnızca, felsefe veya antropoloji disiplinlerinin ötesine 

taşınırken son zamanlarda işletme ve özellikle pazarlama yazınında temas edilmekte olan 

düşünceleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle iktidar, disiplin ve güç konusundaki 

görüşler pazarlama alanındaki araştırmacılar için zihin açısı tartışmaları tetikleyici bir role 

sahiptir. Bu çalışmada, tüketici özgürlüğü (consumer freedom) kavramının zıttına 

konumlanan, Foucault’nun büyük kapatılma düşüncesinin pazarlama yazınındaki karşılığı 

olabilecek tüketici kapatılması düşüncesi açıklanmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda farklı 

engele sahip 17 engelli bireyle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlardan yararlanılacaktır. 

Engellilik tecrübesinin tüketici özgürlüğü çerçevesinde nasıl değerlendirilebileceği, tüketici 

kapatılmasını yaşayan bireylerin ne tür çözüm yolları takip ettiklerine ilişkin çıkarımlar 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışı, Seçme Özgürlüğü, Kapatılma, Foucault. 

Keywords: Consumer Behavior, Consumer Freedom, Imprisonment, Foucault. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Altınbaş Üniversitesi, murad.canbulut@altinbas.edu.tr 



204 
 

Giriş ve Çalışmanın Amacı  

“Biz normaller kendimizi, diğerlerini, suçluları, delileri ve engelli insanları dışlama 

yoluyla inşa ettik” (Foucault, 1988; s. 146). 

Düşünür, sosyal teorist ve toplumbilimci olarak Michel Foucault’nun başlıca değindiği 

konular delilik, cinsellik, hapishane ve iktidar olarak gösterilebilir. Bu tartışmalar yalnızca, 

felsefe veya antropoloji disiplinlerinin ötesine taşınırken son zamanlarda işletme ve özellikle 

pazarlama yazınında temas edilmekte olan düşünceleri de beraberinde getirmektedir. 

Özellikle iktidar, disiplin ve güç konusundaki görüşler pazarlama alanındaki araştırmacılar 

için zihin açısı tartışmaları tetikleyici bir role sahiptir. Bu çalışmada, tüketici özgürlüğü 

(consumer freedom) kavramının zıttına konumlanan, Foucault’nun büyük kapatılma 

düşüncesinin pazarlama yazınındaki karşılığı olabilecek tüketici kapatılması düşüncesi 

açıklanmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda farklı engele sahip 17 engelli bireyle yapılan yarı 

yapılandırılmış mülakatlardan yararlanılacaktır. Engellilik tecrübesinin tüketici özgürlüğü 

çerçevesinde nasıl değerlendirilebileceği, tüketici kapatılmasını yaşayan bireylerin ne tür 

çözüm yolları takip ettiklerine ilişkin çıkarımlar yapılacaktır. 

Yazın Taraması 

Michel Foucault, büyük kapatılma olarak nitelendirdiği sürecin kapitalizmin bir sonucu olarak 

ortaya çıktığını savunmaktadır (1995). Buna göre üretime katkı sağla(ya)mayan, normları 

karşılamayan grupta yer alan hasta, sakat, eşcinsel ve suçlular bir alana kapatılmaktadır. 17. 

YY’da Fransa’da başlayan bu uygulama, 19. YY’a gelindiğinde Avrupa’da birçok ülkede 

hastane, akıl hastanesi, rehabilitasyon merkezleri, hapishane gibi kurumlar aracılığıyla yaygın 

ve görünür hale gelmeye başlamaktadır.  

Foucault’nun dile getirdiği modern kurumların iktidarı aracılığıyla kapatılmanın ana hedefi, 

tedavi, ıslah veya doğru eğitimin yerine getirilmesiydi. Aslında bu yöntemler iktidarın 

bireyleri disiplin altına alma biçimiydi. Bu sayede ihtiyaç duyulan, üretim sistemine katkısı 

olması beklenen birey ve bedenlerinin üretimi mümkün olmuştur. Bu yeni iktidar, temel ilkesi 

norm(alleştirme) olan ve tıbbı, toplumsal denetimleri, psikiyatriyi ve psikolojiyi araç olarak 

kullanan bir yönetme teknolojisidir. Okul, hastane ve hapishane gibi kapatılma kurumları 

bireyleri ve bedenlerini normalleştirme aracı olarak kullanılmaktadır (Foucault 1995). 

Kapatılma fikrini pazarlama düşüncesine taşıdığımızda, pazar yerinin farklı aktörlerin bir 

araya geldiği bir alan olarak ele alınabileceği ve norm dışı ihtiyaçları olan tüketici gruplarının 

arzu ettikleri ürün ve hizmetlere ulaşamayarak bir kapatılma yaşadıkları da öne sürülebilir. 
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Her ne kadar özgür olarak görülseler de kapalı bir alanda bu tüketim özgürlüğünü 

gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 

Girişte bahsedildiği üzere, Foucault’nun bizlere tanıtmış olduğu kavramların pazarlama ve 

özellikle tüketici kültürü teorisi (CCT) çalışmalarında da artan oranlarda etkileri 

görünmektedir. Disiplin teknikleri, iktidar ve benlik teknolojileri pazarın iki önemli aktörü 

olan üretici ve tüketici boyutunda anlaşılmaya çalışılmaktadır. Pazarlamanın negatif olarak 

nitelendirilebilecek karanlık tarafına vurgu yapan üretici-tüketici arasındaki gücü, satın alma 

ve tüketim kavramları üzerinde açıklayan çalışmalar da mevcuttur. Başka çalışmalar, 

pazarlama düşüncesinin ilk dönemden günümüze kadar nasıl bir iktidar aracı olduğunu 

göstermektedir (Örn; Arnould and Thompson, 2007; CCTC, 2015; CCTC, 2017; Kasabov 

2004; Shankar, Cherrier ve Canniford 2016; Skålén, Fellesson ve Fougère 2006; Thompson 

2017). 

Tüketici özgürlüğü, tüketicinin çok sayıda alternatif arasından istediği marka, içerik, ürün, 

hizmeti seçebilmesini ifade etmektedir (Mick ve Humphreys 2008). Bireyden bireye, 

kültürden kültüre değişiklik gösteren özgürlük kavramının boyutları, sınırları, artıp azalmadığı 

konuları araştırmacıların ilgi alanları arasındadır. Tüketim kültürünün yaygın olduğu 

günümüzde özgürlüğün farklı boyutlarının tecrübe edildiği ve pazarın belirli anlarda 

özgürlüğü kısıtlayıcı bir yapıda olduğu da dikkat çekmektedir. Örneğin, zengin ve yoksul 

kişilerin satın alma özgürlüğünü aynı derecede deneyimlemediği açıktır (Kozinets 2008). 

Maddi boyutta tüketici özgürlüğünün satın alma süreçlerini de etkilemesine (Botti ve Usta 

2008) ek olarak fiziksel koşulların ve mekanın da tüketici özgürlüğü bağlamında tüketici 

üzerinde etkisi bulunmaktadır (Levav ve Zhu 2009). 

Tasarım ve Yöntem  

Araştırmanın kavramsal çerçevesi ve yukarıdaki tartışmalar göz önünde bulundurularak 

keşifsel bir araştırma tasarlanmış ve katılımcıların duygu, düşünce ve hayat tecrübelerine 

ilişkin daha derin analizlere ulaşabilmek için nitel veri toplama yöntemlerinden, 

derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakatlara ek olarak 

gözlem ve saha notları da toplanarak analiz ve yorumlama sürecine dahil edilmiştir. 

Çalışma kapsamında farklı engele sahip (bedensel, görme, zihinsel) 17 katılımcı ile 

derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Örneklem sürecinde, konunun hassasiyeti ve 

katılımcılara ulaşabilme durumları göz önüne alınarak kartopu örneklemesi ve kolayda 

örneklem uygulanmıştır. Bu noktada, araştırmanın amacı ve bağlamı göz önünde tutularak 
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mümkün olduğu kadar engel durumu (engellilik tecrübesi), yaş, gelir, eğitim düzeyi ve meslek 

değişkenlerinin farklılık gösterdiği katılımcılar çalışma kapsamına alınmıştır. 

Mülakatlar sırasında katılımcıların onayı alınarak kayıt cihazı kullanılmış ve mülakatlar 

deşifre edilerek analiz edilmiştir. Seçici kodlama aşamasında (Carson vd., 2001) ortaya çıkan 

veri kategorileri arasında karşılaştırmalar yapılarak benzerlik ve farklılıklar ortaya çıkarılmış 

ve bir sonraki bölümde bulgulara ulaşılmıştır. Mülakat analizlerinde yazındaki ana temalar da 

göz önüne alınarak tema ve alt temaların benzeştiği ve farklılaştığı noktalar ortaya konarak 

kategorileştirme yapılmıştır (Carson vd. 2001; Fischer ve Otnes 2006). 

Çalışmanın problemleri şu şekildedir: 

- Her tüketici seçme özgürlüğüne sahip mi? 

- Tüketici özgür olmadığını hissettiğinde/anladığında ne tür çıkış yolları takip eder? 

- Pazarlama kurumu tüketici özgürlüğü ve kapatılması konularında ne tür bir role 

sahiptir? 

Bulgular  

Çalışma bulguları 3 ana başlıkta toplanabilir. Bu konular; pazarlamanın olumlu ve olumsuz 

rolleri, tüketici özgürlüğü ve tüketici kapatılması olarak görülebilir. 

Hem ideal beden vurgusu, hem de toplumsal normları sağlamayan bireyler için standart mal 

ve hizmet sunmayı göz ardı eden pazarlama kurumu önemli bir güç olarak nitelendirilebilir 

(Pavia, 2014). Birçok kişi için tüketim motivasyonu sağlayan bir kurum olarak pazarlama, 

bazı bireyler için dışlanma, güçsüzlük duygularını tetikleyebilir (Baker, Gentry ve Rittenburg, 

2005). Bu durumlar göz önüne alınarak pazarlama kurumunun, olumlu ve olumsuz iki rolü 

olduğundan söz edebiliriz.  

Artan şekilde tüketimi tetikleyen, çevresel, toplumsal sorunları ve bireylerin refahını göz ardı 

eden bir kurum olarak pazarlamanın karanlık (olumsuz) bir yanı bulunmaktadır. Buna ek 

olarak, modern bakış açısıyla normlar koyan, normalliği satan, tutunduran ve destekleyen bir 

durum söz konusudur. Bu noktada tüketici kapatılması kavramından söz etmek mümkündür. 

Normların dışında kalan bireylerin, dışlandığı, ihtiyaçlarına ulaşamadığı, yalnızca tüketmeye 

mecbur olduklarıyla yetinmek zorunda kaldıklarıyla baş başa kaldıkları bir durum. Bu çalışma 

özelinde engelli bireyler, “normal” olarak nitelendirilen bireylere sunulan mal, hizmetlerle 

istek, ihtiyaç ve arzularını tatmin etmek durumundadır. Üretim maliyetleri, pazar büyüklüğü 

gibi konular sebebiyle olağan tüketici grubu haricinde olmak problem oluşturmaktadır. 
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İstihdam edilememe, gelir kazanamama, gelir kazanamadığı için tüketim faaliyetinin 

azalması, bunun sonucunda kimlik oluşturamama, topluma dahil olamama, dışlanma ve 

kapatılma gibi kısır döngü sayılabilecek bir durum tecrübe edilmektedir. Aşağıdaki alıntılar, 

bazı katılımcıların pazarlama aktörleri hakkındaki görüşlerini özetlemektedir. 

"AVM’lere gidebilmek fiziksel olarak yorucu. Engelli tüketicileri kimse dikkate almıyor. Bazen yardıma 

ihtiyacım oluyor; ama kimse ilgilenmiyor. Fiziksel olarak farklı olmak, satış elemanlarının bizimle 

ilgilenmeme sebebi. Ayrıcalık istemiyorum; yalnızca “normal bir tüketici” olarak görülmek istiyorum" 

(Kadın, 36 yaş). 

"Engelli tüketiciler dağıtım kanalları, reklam ve tutundurma konularında hep sıkıntı yaşıyor. Aslında 

demek istediğim pazarlama karması elemanları engelli kişiler için uyarlanmış değil. Pazarlamacılar, 

engelli tüketicileri kesinlikle göz ardı ediyorlar" (Erkek, 48 yaş). 

Olumsuz yaklaşımlara karşın özellikle sosyal pazarlama anlayışı ile birlikte toplumsal, sosyal, 

ekonomik ve çevresel konulara karşı daha duyarlı bir pazarlama düşüncesinden söz etmek 

mümkündür. Bu düşünce ile birlikte yoksulluğun azaltılması, çevresel kirliliğin önüne 

geçilmesi, göz ardı edilmiş tüketici gruplarına yönelik mal/hizmet/deneyim sunumu gibi 

çeşitli adımlar, pazarlama kurumunun daha kapsayıcı yönüne vurgu yapmaktadır.  

Aşağıda yer alan Şekil 1, engelli bireylerin tecrübelerini kapatılma ve özgürlük bağlamında 

göstermesi açısından yararlıdır. 

 

Şekil 1. Engelli Tüketici Deneyimi 

Bu bağlamda baktığımızda, engelli bireyler hayatlarının belirli evrelerinde yoğun bir dışlanma 

ya da tüketici kapatılması tecrübe etmekte olup bu deneyim kişi özelliklerine bağlı olarak ya 

hayat boyu kapatılma, ya kapatılma ve özgürlük ya da özgürlük deneyimi olarak devam 

etmektedir. 
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Bahsi geçen tartışmalar ışığında bu çalışma kapsamında, kapatılma ve tüketici özgürlüğü gibi 

iki önemli kavramın birlikte anlaşılmaya çalışılması ve pazarlama kurumunun çeşitli 

boyutlarda norm dışı bireylere yönelik geliştirdiği dışlama düşüncesi anlaşılmaya 

çalışılmaktadır. Hem ihtiyaç duyulan, arzu edilen mal ve hizmete ulaşamama, hem de fiziksel 

anlamda koşulların kısıtlayıcı olması dikkat çekmektedir. Kapatılma yaşayan bireylerin bu 

duruma yönelik çözüm arayışları da karşımıza çıkmaktadır. Engelli birey, özgürlüğün farklı 

boyutlarını, çevresel, kültürel, ekonomik koşullar bağlamında tecrübe etmektedir.  

Engellilik özelinde bakıldığında pazarlamanın norm koyucu olarak tüketici kapatılmasında bir 

role sahip olmadığını söylemek olasıdır. Önemli ölçüde engelli tüketici istek, ihtiyaç ve 

arzuları göz ardı edilmekte hem mal/hizmet sunumu gerçekleşmemekte, hem de fiziksel 

anlamda gerekli koşullar sağlanmamaktadır.   

Bu çalışmada tüketici özgürlüğü ve kapatılması engelli bireyler özelindeki çalışmayla 

anlaşılmaya çalışılmıştır. Özgürlük ve kapatılma süreci yalnızca engelliler üzerinden değil; 

benzer şekilde toplum normları dışında kalan her bireyin tecrübe edebileceği bir süreç olarak 

dikkat çekmektedir. Bu açıdan farklı azınlık veya dışlanmış gruplardan katılımcılarla 

yapılacak çalışmalar anlamlı sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. 

 

 

 

 



209 
 

İZLEYİCİ ALGISI BİLEŞENLERİNİN REKLAMA YÖNELİK TUTUM 

VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

THE EFFECT OF AUDIENCE PERCEPTION COMPONENTS ON ATTITUDE TOWARD 

ADVERTISEMENT AND PURCHASE INTENTION 

Seval TAŞER
1
 

Bahadır AYAR
2
 

Özet 

Günümüzde artan rekabet ortamı ve tüketiciye sunulan çeşitliliğin fazla olması, işletmelerin 

rakiplere kıyasla fark edilebilir ve tercih edilebilir olma isteğini arttırmıştır. Bu rekabetçi 

ortamda işletmelerin tüketiciye ulaşabilmek ve kendilerini anlatabilmek için 

kullanabilecekleri en önemli araçlardan bir tanesi ise reklamlardır. Reklamın bu denli önemli 

olduğu bir dönemde reklamın izleyici tarafından nasıl algılandığı ve satın alma niyetini nasıl 

etkilediği önemli bir soru işareti olarak belirmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada beyaz eşya 

sektöründe reklamda izleyici algısı bileşenlerinin reklama yönelik tutum ve satın alma niyeti 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tüketicilerden online anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre izleyici tarafından bilgilendirici ve eğlendirici olarak algılanan 

reklamların reklama yönelik tutum üzerinde etkisi vardır. Bunun yanında bilgilendirici olarak 

algılanan reklamların satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi söz konusudur. Ayrıca 

reklama yönelik tutumun satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisi olduğu da tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Tutum, İzleyici Algısı, Beyaz Eşya Sektörü. 

Abstract 

The increasing competition environment and the high diversity offered to the consumers 

increased the desire of businesses to be noticeable and preferable compared to competitors. In 

this competitive environment, advertising is one of the most important tool that businesses 

can use to reach consumers and present their products or services. In a world where 

advertising is so important, how the ad is perceived by the audience and how it affects the 

intention to buy appears to be an important question mark. In this vein, the effect of audience 

perception components on attitude toward advertising and purchase intention were examined 
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in in the white goods sector. Data were collected from consumers by online survey method. 

According to the findings, advertisements perceived as informative and entertaining by the 

audience have an effect on the attitude towards advertising. In addition, advertisements 

perceived as informative have a positive effect on the purchase intention. On the other hand, it 

has been determined that the attitude towards advertising has a positive effect on the purchase 

intention. 

Keywords: Advertising, Attitude, Audience Perception, White Goods Industry 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Reklam, firmaların müşteri kazanmak ve rekabet ortamında farklılaşmalarını sağlamak için 

başvurduğu en önemli araçlardan biridir (Kotler, 2003, s. 141). Özellikle üretici ile tüketici 

arasındaki mesafenin giderek arttığı günümüzde hiç kuşkusuz farkındalık yaratmak ve yeni 

bir ürünün benimsenmesini hızlandırmak için reklam en büyük yardımcıdır (Ehrenberg, 2000, 

s. 40). Pazarlama iletişiminin bir aracı olan reklam, ürün veya hizmet hakkında bilgi vermek 

için alıcı ve satıcı arasında bağlantı kurmaktan çok daha fazlasıdır (Wells, Burnett, & 

Moriarty, 2014, s. 5). Firmalar mesajlarını reklamlar aracılığıyla tüketicilere iletirler (Singh & 

Vij, 2008, s. 50). Tüketicilerin bir şirket ve / veya çeşitli markalara karşı algıları; medya 

reklamları, fiyat, paket tasarımı, doğrudan pazarlama çabaları, tanıtım, satış promosyonları, 

web siteleri ve hatta bir ürünün veya hizmetin satıldığı mağazanın türü gibi yollarla elde 

ettikleri veya sahip olduğu iletişimin sentezidir (Belch & Belch, 2003, s. 113). Reklamın 

izleyicide oluşturduğu algı, bir pazarlama iletişim metodu olarak düşünülebilir (Meeneghan, 

2001, s. 192). Ayrıca izleyiciler reklama maruz kaldıklarında duygusal ve bilişsel 

değerlendirmelerde bulunurlar. Bu değerlendirmelerin tamamı tüketicinin reklama yönelik 

tutumunu oluşturur (Shimp, 1981, s. 11). Reklama yönelik tutum marka ve ürün hakkında 

tüketicilerin duygularını etkileyen ana öncüllerdendir (Singh & Vij, 2008, s. 50). Sistematik 

olarak belirli reklamlara maruz kalan tüketicilerin reklama ilişkin değerlendirmeleri ve 

reklama karşı tutumları arasında bir ilişki gözlenmektedir (MacKenzie & Lutz, 1989, s. 48). 

Genel olarak tüketicilerin reklama yönelik tutumlarının herhangi bir reklamın başarısını 

etkilemesi beklenmektedir (Mehta & Purvis, 1995, s. 2). Bu konu üzerine yapılan araştırmalar 

reklama karşı tutumun önemli bir belirleyici olduğunu göstermiştir (Mitchell vd., 1981,s:327; 

Lutz vd.,1983,s.537; Purvis vd, 1995, s.2; Ducoffe, 1995, s.3 ). Tüketicilerde oluşan algı ve 

tutumların, satın alma davranışının şekillenmesinde de etki sahibi olduğu düşünülmektedir 

(Mitchell & Olson, 1981, s. 318). Reklamlar sayesinde markalar ürün veya hizmetlerini 
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tüketicilere hatırlatabilir, kendileri hakkında bilgi verebilir hatta satın alma kararlarını 

yönlendirebilir (Kotler & Armstrong, 2004, s. 436).  

Literatürdeki araştırmalar reklamda izleyici algısının reklama yönelik tutuma olan etkisini 

(Ducoffe, 1995; Lee & Mason, 1999)  ve reklama yönelik tutumun da satın alma niyeti 

üzerindeki etkisini (Mitchell & Olson, 1981; Lutz vd.,1983; Batra & Ray, 1986) ayrı ayrı 

incelemişlerdir. Bu araştırma, daha önce ayrı ayrı incelenen bu kavramları bütüncül bir 

şekilde bir arada incelemeyi amaçlamıştır. Reklamda izleyici algısını oluşturan bileşenlerin 

reklama yönelik tutum ve satın alma niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi çalışmanın 

birincil amacıdır. Reklama yönelik tutumun satın alma niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi 

ise araştırmanın yan amacıdır. Söz konusu incelemeler Türkiye’de beyaz eşya sektöründe 

önemli pazar paylarına sahip üç markanın reklamlarına yönelik olarak yapılmıştır. 

Kavramsal Çerçeve 

Reklam 

Pazarlama, konunun fiyat dışında başka bir değişken olduğu zamanlarda da işletmelerin nasıl 

rekabet edeceğinin yanıtıdır ve işletmeler için müşteri üretme bölümüdür denebilir (Kotler, 

2003, s. 141). Müşteri kazanmak ve rekabet ortamında farklılaşma sağlamak için işletmelerin 

başvurduğu en önemli araçlardan bir tanesinin reklam olduğu söylenebilir. Reklam, insanlar 

arasında alışverişin başlamasıyla birlikte ortaya çıkmış ve günümüze kadar süregelmiş 

tutundurma karması elemanlarından biridir. Türk Dil Kurumu, reklamı somut veya soyut bir 

objeyi tüketicilere tanıtmak, beğendirmek ve bunun sonucunda sürümünü sağlamak için 

denenen yollar olarak tanımlamıştır (TDK, 2019). Amerikan Pazarlama Derneği ise reklam 

için “Tanımlanmış bir birey, şirket veya kuruluş tarafından ödenen veya bağışlanan, zaman 

veya mekan itibariyle medyada yerleştirilen herhangi duyuru veya ikna edici mesaj” 

tanımında bulunmuştur (AMA, 2017). 

Reklamlar gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş, tabela gibi medya platformları aracılığıyla 

çeşitli mal ve hizmetlerin geniş halk kitlelerine tanıtımıdır. Ürün veya hizmetin nereden, nasıl, 

hangi fiyata alınacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda tüketicileri bilgilendiren, yol gösteren 

bir araçtır (Babacan, 2005, s. 11). Tüketici açısından reklam ise; tüketicilerin pazarda 

karşılaştığı binlerce ürün içerisinden ihtiyacına en doğru cevabı veren ürün veya hizmeti 

bulmasını sağlayan bir araç olmanın yanı sıra, farklı ürünleri tanıtan, bunlardan ne şekilde 

fayda sağlayacağını tanımlayan, tüketicilere seçim ve bilgilenme konusunda yardımcı olan bir 

yapıdır (Yılmaz, 2004, s. 2). 
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Reklamın genel amacı müşteri ile iletişim kurmaya yardımcı olmak ve değer oluşturmaktır. 

Reklam aydınlatıcı ve/veya reklam ikna edici olabilir. (Seldon ve diğerleri 2003, s. 2). 

Reklamın öncelikli amaçları arasında tüketicileri bilgilendirmek, ikna etmek ve ürünü 

hatırlatmak vardır (Kotler & Armstrong, 2004, s. 436). Ayrıca reklamın geniş kitlelere hitap 

etme, tekrarlanabilme, etkili olarak sunulabilme gibi bir takım özellikleri vardır (Mucuk, 

2010, s. 185). 

İşletmeler yeni bir ürün söz konusu olduğunda, insanları bilgilendirmek ve/veya ikna etmek 

isterler. Söz konusu ürün eski bir ürünse, yapılmak istenen anımsatmaktır. Yeni satın alınmış 

kimi ürünlerde ise satın alan kişiyi temin etmek ve kararını pekiştirmek istenir (Kotler, 2003, 

s. 144). Açıkçası reklamın nihai işlevi satışlara yardımcı olmaktır fakat bütün reklamların 

işlevi müşteriyi hemen satın almaya yönlendirmek değildir ve olmamalıdır (Lavidge & 

Steiner, 1961). Farkındalık yaratma ve bilgi verme, beğeni ve tercih edilebilirlik durumu 

oluşturma, inanç ve satın alma niyeti oluşturmak reklamın başlıca işlevlerindendir. 

Tüketiciler çeşitli medya kanallarında günlük olarak reklama maruz kalırlar. Nitekim 

reklamların sayısı ve reklamların yayınlandığı medya ortamları sayısı son yıllarda artış 

göstermiştir (Shavitt & Lowrey, 1998, s. 7). Televizyon, radyo, gazete, dergi, posta kutuları 

ve bilgisayarların yanı sıra (Bagwell, 2005, s. 2),   günümüzde sosyal medya platformları 

aracılığı ile tüketicilere ulaşılmaktadır. Tüketiciye ulaşma amacıyla kullanılan bütün bu 

mecralar, basılı reklam ortamları, yayın yapan reklam ortamları ve diğer ortamlar olarak üç 

başlık altında incelenebilir. Bu ortamlardan en çok kullanılanı büyük kitlelere ulaşılabilir 

olması sebebiyle televizyon reklamlarıdır. Reklam verenler genel olarak, sadece tüketicilere 

ulaşacak medyayı değil, tüketicinin ilgisini çekecek medyayı da seçmek isterler. (Kotler & 

Armstrong, 2004, s. 446). Ses ve görüntünün bir arada kullanılabiliyor olması reklamın 

tüketiciler üzerindeki etkisinin daha fazla olmasını sağlar ve bu görüntü, ses, hareket ve renk 

kombinasyonu ile müthiş reklam dramatik bir ortam yaratır (Russel, Lane, & Kleppner, 1990, 

s. 143). Televizyonun reklam verene yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirme fırsatı sunması, 

televizyonun ideal bir reklam aracı olarak nitelendirilmesi ile sonuçlanmaktadır (Belch 

&Belch, 2003, s. 351). Türkiye’de reklam yatırımlarında en büyük payı %47,8 ile televizyon 

mecrası almıştır (Reklamcılar Derneği, 2018). 

Reklama Yönelik Tutum 

Tutumlar, tüketici davranışları hakkında önceden bilgi vermesi sebebiyle reklam/pazarlama 

çalışmalarında popüler bir araştırma konu olmuştur (Mitchell & Olson, 1981, s. 318). 

Tüketicinin algılamalarını ve davranışlarını doğrudan etkileyen bir etken olan tutum, kişinin 
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bir fikre, bir nesneye veya bir sembole ilişkin olumlu veya olumsuz duygularını veya 

eğilimlerini ifade eder. Tutum, pazarlama ve bilgi sistemleri için önemli bir kavramdır. Bazı 

araştırmacılar tutumu “insanın öğrenilen yatkınlığı” şeklinde tanımlamıştır (Tsang, Ho, & 

Liang, 2004, s. 66). Başka bir deyişle tutum, bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında 

ortaya koyması beklenen olası davranış biçimi olarak tanımlanabilir (İnceoğlu, 2010, s. 14). 

Tutumların kişilerin davranışlarına yön veren bir güce sahip oldukları düşünülmektedir 

(Baysal, 1984, s. 124).  

Reklama yönelik tutum ise genel olarak seyircinin duygusal reaksiyonu olarak tanımlanır 

(Lutz, MacKenzle, & Belch, 1983, s. 534) ve belirli bir zamanda, belirli bir reklam uyaranına 

maruz kalarak olumlu ya da olumsuz bir şekilde yanıt verme eğilimini ifade eder (Lutz, 1985, 

s. 51). Reklamlar, markalar ve işletmeler hakkında tüketiciye bilgi verir ve reklama yönelik 

tutum marka ve ürün hakkında tüketicilerin duygularını etkileyen ana öncüllerdendir (Singh & 

Vij, 2008, s. 50). Tüketicilerin reklamlara karşı tutumlarını bilmek ve bu tutumları oluşturan 

düşünceleri ortaya çıkarmak hem akademisyenler hem de bu sektörde yer alan profesyoneller 

için oldukça önemlidir (Onay, 2012, s. 51). Belirli reklamlarla ilgili yapılan araştırma 

sonuçlarına göre reklama yönelik tutumun marka tutumunu ve satın alma niyetini etkilediği 

sonucuna varılmıştır (Muebling, 1987, s. 32). Çeşitli araştırmaların sonucunda reklama 

yönelik tutumun tüketici davranışlarında önemli bir faktör olduğunu ortaya konulmuştur 

(MacKenzie & Lutz, 1989, s. 49). 

Reklamda İzleyici Algısı Bileşenleri 

Çoğu reklam, belirli bir markayı tanıtmayı veya rekabet durumunda ürünü tanınır hale 

getirmeyi hedeflemektedir (Ehrenberg, 2000, s. 40). Tüketici ilk defa duyduğu markayı, ilk 

defa gördüğü ürünü bu reklamlarla tanımaktadır. Bu nedenle potansiyel müşteri oluşturmanın 

ilk adımlarından olan reklam için algı dikkat edilmesi gereken kavramların başında 

gelmektedir (MacKenzie & Lutz, 1989, s. 48). Tüketicilerde tutum oluşmasını tetikleyen algı 

kavramı “dünyanın anlamlı bir resmini oluşturmak için insanların bilgi seçme, organize etme 

ve yorumlama süreci” olarak tanımlanmıştır (Kotler & Armstrong, 2004, s. 147). Algılarımız 

bildiğimiz tek gerçektir ve tüm eylemlerin amacı bu algı dünyasının durumunu kontrol 

etmektir (Powers, 1973). Pazarlama açısından algılama ürünün fiziksel özelliklerinde, 

sembolünde, reklamlarında veya markasında tüketicilere iletilmek istenen mesajın tüketiciler 

tarafından beş duyu organıyla algılanmasıdır (Aysuna, 2006, s. 33).  Reklamın izleyicide 

oluşturduğu algı, pazarlama iletişim metodu olarak düşünülebilir (Meenaghan, 2001, s. 192). 

Pazarlamacılar için önemli olan, tüketicilere verilen mesajlarda ne söylendiğinden çok 
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mesajın nasıl algılandığıdır. Bazı durumlarda iletilmek istenen mesaj ile algılanan mesaj 

tamamen farklı olabilir. Hatta aynı mesaj farklı kişiler tarafından farklı algılanmış da olabilir 

çünkü her bir bireyin algılama süreci kendine özgüdür. İzleyicilerin, reklamda anlatılan 

durumlara ve kullanılan objelere göre de algısı değişebilir (Asemah, Edegoh, & Ojih, 2013, s. 

23). Reklamlarında istenen etkiyi oluşturabilecek, ulaştırılmak istenen mesajı doğru şekilde 

izleyiciye iletebilecek içerik oluşturmak tüm işletmelerin öncelikli amaçlarındandır ve algı 

günümüzde reklam verenlerin, reklam ajanslarının ve medya şirketlerinin üzerinde en çok 

düşündüğü konu haline gelmiştir. İzleyiciler reklamları eğlendirici, bilgilendirici veya rahatsız 

edici olarak algılayabilirler ve bu durum tüketiciyi ikna etme, manipüle etme ve hatta algıyı 

çarpıtma seviyesinde olabilir ve algı kavramı reklamın değerini azaltma veya arttırma 

niteliğine sahiptir (Meenaghan, 2001, s. 192). Ducoffe izleyicilerde reklama karşı 

bilgilendirici, aldatıcı, eğlendirici ve rahatsız edici gibi algılar oluştuğunu ve bu durumun 

reklama yönelik tutumu etkileyen önemli faktörlerden olduğunu belirtmiştir (1995, s. 3).            

 Reklamın Bilgilendiriciliği: Yeni ürün ve hizmetlerin pazara sunulduğu ilk dönemlerde 

tüketicinin dikkatini çekmek, özellikleri ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermek gibi 

amaçlarla kullanılır (Aktuğlu, 2006, s. 4).  Bilgilendirme amaçlı bir reklam, hiç bir 

duyguyu ortaya çıkarmasa dahi olumlu bir tutum oluşturabilir (Burke & Edell, 1987, s. 

423). 

 Reklamın Aldatıcılığı: Rekabetin yoğun olduğu bir ortamda devamlı gerçekleşen bilgi 

akışı, beraberinde bilgilerin yanlış anlaşılması ve tüketicinin aldanması durumunu da 

getirmektedir (Özdemir, 2004, s. 71). Aldatıcı reklamlar, mübalağalı iddialarda bulunan 

veya yanlış, eksik bilgi içeren, ürünü çarpıtan, gerçeklik taşımayan kıyaslamalar yapan 

reklamlardır. Ayrıca hileli reklam olarak da tanımlanabilir (Aktuğlu, 2006, s. 12).  

 Reklamın Eğlendiriciliği: İçerisinde esprili diyaloglar, komedi unsurları ve mizahi ögeler 

bulunduran reklamlardır. Reklam mesajı oluşturulurken değerlendirilen eğlence faktörü 

kullanışlı yönetim araçları arasındadır (Lastovicka, 1983, s. 22). Tüketiciler genel olarak 

mizahi içeriği olan ve kendilerini eğlendiren mesajlara karşı olumlu bir tutum, sergilerler. 

(Arslan & Dursun, 2015, s. 11). Eğlendirici reklamların tüketici tarafından tercih edilirliği 

yüksektir. Yapılan araştırmalar mizahın tüketicinin dikkatini çektiği ve olumlu 

geribildirimler yaptığı yönündedir. Esprili reklamlar tutum değiştirmede ve seçim 

davranışında daha etkili olmaktadır (Lee & Mason, 1999).  

 Reklamın Rahatsız Ediciliği: Hakaret içeren, aşırı manipülatif teknikler kullanılan 

reklamlar rahatsız edici olarak algılanmaktadır ve tüketicilerin rapor edeceği bu durum 
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reklamın değerine olumsuz etkide bulunmaktadır (Ducoffe, 1995, s. 3). Bu durum 

literatürde reklam irritasyonu olarak adlandırılmaktadır. Pazarlama ve özellikle 

reklamcılık literatüründe irritasyon kavramı; “kışkırtıcı, rahatsız edici, sinir bozucu” 

şeklinde yer almaktadır (Aaker & Bruzzone, 1985, s. 48). Tüketicilerde ürüne karşı 

negatif algının oluşmasına ve satın almama niyetinin doğmasına neden olabilmektedir 

(Ducoffe, 1995, s. 3). 

Satın Alma Niyeti 

Pazarlamacılara pazar değişimleri ile ilgili bilgiler veren, pazar eğilimlerinin hangi yönde 

olduğu konusunda ve hatta araştırmalara yön veren tüketici davranışları içerisinde yer alan 

tüketici satın alma davranışı işletmelere önemli bilgiler sunmaktadır (Kitapcı & Dörtyol, 

2009).  Tüketicilerin kararları, neyin satın alınacağına göre değişkenlik gösterir ancak satın 

alma davranışını gerçekleştirmek için izleyeceği satın alma karar süreci ortaktır (İlban, 

Akkılıç, & Yılmaz, 2011, s. 65). Bu süreç, satın alma davranışının öncesini, satın alma 

aşamasını ve satın alma sonrasına ait tüm süreci kapsamaktadır (Özcan, 2010, s. 30). 

Satın alma süreci gerçek satın almadan çok önce başlar ve uzun süre devam eder. Bu süreçte 

satın almamaya yönelik karar bile çıkabilir. Bu nedenle pazarlamacılar satın almada sadece 

karar vermeye değil bütün süreçlere odaklanmalıdır. Bu süreçler Kotler ve Armstrong, (2004, 

s. 153) tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 

1. İhtiyacın Ortaya Çıkması: Satın alma süreci alıcının problemi ya da ihtiyacı fark etmesiyle 

başlar (Kotler, 1984, s. 98) ve karar verme sürecinin ilk basamağıdır (İlban, Akkılıç, & 

Yılmaz, 2011, s. 66). Tatmin edilmemiş bir ihtiyacın gerilim yaratmasıyla başlar (Mucuk, 

2010, s. 83). Ayrıca, gereksinimin tanımlanması, tüketicinin bilinçli bir şekilde satın alma 

karar sürecine girmesi anlamına gelmektedir (Megep, 2014, s. 4). 

2. Bilgi Toplama ve Alternatiflerin Belirlenmesi: Sorunun tespit edilmesinden sonra tüketici, 

bu probleme çözüm olabilecek seçenekleri ve bilgileri elde etmeye çalışır (Özcan, 2010, s. 

33). Sorununa çözüm aramak isteyen tüketiciler bilgi arayışı için iki farklı yoldan gider. 

Birincisi iç arama olarak tanımlanan, ürün veya hizmet hakkındaki geçmiş tecrübelerin 

hatırlanması ve aldıkları duyumlar ile ilgilidir. İkincisi ise dış arama olarak tanımlanan; satış 

noktalarını dolaşma, üreticilerin reklamlarını, yayınlarını araştırma ve kimi zamanda 

çevresindeki kişilerle konu hakkında görüşmeyi kapsar (Blythe, 2001, s. 43). Tüketici bu 

aşamada, rakip markalar hakkında daha fazla şey öğrenir (Kotler, 1984, s. 98).  Bütün bu 
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araştırmaları neticesinde ihtiyacını giderecek alternatifleri belirler (İlban, Akkılıç, & Yılmaz, 

2011, s. 66). 

3. Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Bu aşamada tüketici birçok markayı, ürünü veya 

hizmeti karşılaştırır (Belch & Belch, 2003, s. 116). Tüketici yaptığı araştırmalar sonucunda 

bazı markalara karşı olumlu tutum geliştirir (Kotler & Armstrong, 2004, s. 153).  

4. Satın Alma Kararı: Alternatif değerlendirme aşamasının bir sonucu olarak, tüketici belirli 

bir markayı satın almak için bir satın alma niyeti ya da yatkınlık geliştirebilir (Belch & Belch, 

2003, s. 120). Tüketicinin satın alma kararı, genellikle tercih edilirliği en fazla olan markayı 

satın almaya yönelik olacaktır. Satın alma niyetinin oluşması ve satın alma kararının 

verilmesinin ardından, satın almayı gerçekleştirme aşamasında, tüketici arzuladığı markayı 

belirler ve güven duyduğu mağazayı ve uygun ödeme yönetimini seçer (Blythe, 2001, s. 45).  

5. Satın Alma Sonrası Davranış: Tüketici satın alma karar süreci, satın alma kararının 

verilmesi ve satın alma işleminin gerçekleşmesiyle son bulmaz. Beklenti ve performansı 

karşılaştırarak satın alma sonrası tatmin veya tatminsizlik kararı verir. Performans beklentiyi 

aştığında memnuniyet, beklentinin altında kaldığında memnuniyetsizlik oluşur (Belch & 

Belch, 2003, s. 121). Bu değerlendirme ürün beklentilere uymadığında satın alma sonrası 

çelişki yaratır. Bazen de ürün beklentilere uygun ya da daha iyi olduğunda satın alma sonrası 

uyum söz konusu olur. Her iki durumda da tüketici bilgileri gelecekte kullanmak üzere 

hafızasında tutacaktır (Blythe, 2001, s. 45). 

Konuya İlişkin Literatür Taraması 

Reklama karşı tutum ve reklamın etkisi üzerine Türkçe literatürde çok fazla çalışma olmasa 

da Amerika ve Avrupa’da bu konuda birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan literatür taraması 

reklama yönelik tutumu etkileyen faktörler ile ilgili ilk modelin Mitchell ve Olson’un 1981 

yılında yayınlana makalesinde ortaya atıldığını göstermektedir. Bu model reklama maruz 

kalma sıklığının, reklama yönelik tutum ve reklama yönelik tutumun da marka tutumu 

üzerindeki etkisi şeklinde oluşturulmuştur. Ardından Mitchell, Olson ve Belch 1983’de bu 

modeli geliştirerek reklama yönelik tutumu etkileyen merkezi ve çevresel yollar olarak iki 

başlık altında toplamıştır. Merkezi yolların içeriği, reklam güvenilirliği ve reklam algısı, 

çevresel yolların içeriği ise reklam verene yönelik algı, reklama yönelik genel tutum ve ruh 

hali olarak belirtilmiştir. Dikkat edilmesi gereken nokta burada genel olarak tutumdan değil 

belirli bir reklama yönelik tutumdan bahsedilmiştir (Lutz, MacKenzle, & Belch, 1983, s. 537). 

Reklama yönelik tutumu etkileyen faktörler üzerinde çalışan diğer araştırmacılar ise bu 
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faktörleri farklı şekillerde yorumlamışlardır. Shimp’e göre (1981, s. 11) bu faktörler reklam 

mesajı, mağaza içi materyaller, tüketicinin inanç ve değerlendirmeleri, Lutz ve diğerlerine 

göre (1983, s. 534) reklama maruz kalma süresi, reklam bilişselliği, izleyicinin o anki 

durumu, reklam veren, reklamın güvenilirliği ve reklamın içeriği, Batra ve Ray’e göre (1986, 

s. 236) izleyicinin duygusal hisleridir. 

Reklamda izleyici algısı konusunda ise Ducoffe (1996) reklamda izleyici algısının reklamın 

değeri ve reklama yönelik tutum üzerinde etkisi olduğunu belirtmiştir. Martin, Bhimy & Agee 

(2002), reklamın etkinliği ile ilgili çalışmasında reklamda bilgilendiricilik boyutunu ele almış 

ve satın alma niyeti üzerindeki etkisini incelemiştir. 

Ducoffe (1995) tüketicilerin reklam bilgisine değer verdikleri fikrinin memnuniyet teorisinin 

bir uzantısı olarak görülebileceğini belirtmiş ve bu nedenle reklamda bilgilendiriciliğin 

reklam değeri ve reklama yönelik tutum üzerinde etkisi olduğunu savunmuştur. Elde edilen 

bulgulara göre elektronik içerikli reklamlar ve perakende mağazalarıyla ilgili reklamlar 

bilgilendirici olarak algılanmış ve bu reklamlar için bilgilendiriciliğin reklama yönelik tutum 

üzerinde pozitif olarak etkisi vardır. Ayrıca Lee ve Mason (1999) tarafından yapılan 

araştırmada reklamlarda daha fazla bilgiye yer vermenin tüketicinin daha olumlu tutum 

geliştirmesini sağladığını belirtilmiştir (s. 32). Bu bilgiler ışığında aşağıda yer alan H1a 

hipotezi geliştirilmiştir. 

H1a: Bilgilendirici reklam algısının reklama yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Ducoffe (1995) bilgilendiriciliğin tüketiciler için reklamın değerini artırdığı ölçüde, 

aldatıcılığında azalttığını savunmuştur. Boush ve diğerleri de reklamlarda yer alan aldatıcı 

içeriğinin reklama yönelik olumsuz tutum oluşturduğunu ileri sürmektedir  (2014, s. 289). Söz 

konusu açıklamalar dikkate alındığında aldatıcı bir algıya sahip olan reklamın reklama 

yönelik tutum üzerinde etkisi olduğu düşünülmüş ve H1b hipotezi ortaya atılmıştır. 

H1b: Aldatıcı reklam algısının reklama yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Reklam, medya içeriğinin önemli bir parçası olduğundan, eğlencenin tüketiciler için önemli 

bir pozitif reklam değeri kaynağı olduğu varsayılmaktadır. Ducoffe (1995) eğlendiriciliğin 

reklam değeri ve reklama yönelik tutum üzerinde pozitif olarak etkisi olduğu sonucuna 

varılmıştır. Lee ve Mason (1999) araştırmasında reklamlara yer alan mizahi ifadelerin 

reklama karşı olumlu tutum oluşturduğunu ifade etmektedir (s. 32). Bu doğrultuda tüketici 

tarafından eğlendirici içeriğe sahip olduğu düşünülen reklamların reklama yönelik olumlu bir 

tutum oluşturduğu düşünülmektedir ve H1c hipotezi geliştirilmiştir. 
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H1c: Eğlendirici reklam algısının reklama yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Bireylerin reklamı eleştirmelerinin ana nedenlerinden biri rahatsız edici bulmalarıdır. Bu 

türden rahatsız ediciliğin reklam etkinliğinde genel bir azalmaya yol açtığı iddia edilmiş ve 

reklama yönelik tutum üzerinde olumsuz etkisi olduğu belirtilmiştir (Ducoffe, 1995, s. 3). 

Greyser (1973) çalışmasında rahatsız edici unsurların reklama ve markaya yönelik olumsuz 

tutum oluşturduğunu ortaya koymuştur  (1973, s. 6). Bu bilgiler ışığında aşağıda yer alan H1d 

hipotezi ileri sürülmüştür. 

H1d: Rahatsız edici reklam algısının reklama yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Martin vd. () reklama yönelik algı ve tutum üzerine yapılmış çalışmalardan farklı olarak 

reklamın sahip olduğu bilgilendirici içerik seviyesi ve satın alma niyeti niyeti arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre bilgilendiriciliği yüksek olan ürünlerin 

reklamları tüketicileri bu ürünleri satın almaya yönlendirmektedir. Bu noktada tüketici 

tarafınfan bilgi verdiği düşünülen reklamların satın alma niyetini etkilediği düşünülmektedir 

ve H2a hipotezi ileri sürülmüştür. 

H2a: Bilgilendirici reklam algısının satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Satın alımlarda bireylerin genellikle alternatif ve daha güvenilir bilgi kaynaklarına daha fazla 

değer verdiğini, aldatıcılığın satın alma kararına karşı olumsuz bir etkisi olduğu anlamına 

gelir (Martin, Bhimy, & Agee, 2002, s. 468).   Boush ve diğerlerine göre reklamlara karşı 

oluşan manipülatif ve aldatıcı algısı tüketicinin satın alma niyetini etkilemektedir. Aldatıcılık 

düzeyi fazla bulunan ürün gruplarına karşı satın alma niyetinin olumsuz yönde etkilendiği 

ortaya çıkmıştır (2014, s. 289). Buradan hareketle tüketici tarafından aldatıcı içeriğe sahip 

olarak algılanan reklamların satın alma niyetini etkilediği varsayılmış ve H2b hipotezi 

geliştirilmiştir. 

H2b: Aldatıcı reklam algısının satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Pickett ve Gelb izleyicilerin reklama yönelik tutumlarını ve satın alma niyetlerini incelemiştir. 

Mizahi içeriğe sahip reklamların ikna edici olduğu ve satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu 

belirtilmiştir. (1983, s. 38). Bu doğrultuda eğlendirici olarak algılanan reklamların 

tüketicilerin satın alma niyetlerini etkilediği düşünülmüş ve H2c hipotezi geliştirilmiştir. 

H2c: Eğlendirici reklam algısının satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Kimi zaman cinsellik kimi zaman ise benzeri içeriğe sahip reklamlar izleyiciler tarafından 

rahatsız edici bulunmaktadır ve bu durum reklam, marka ve satın alma niyeti üzerinde önemli 
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ölçüde olumsuz bir etki oluşturmaktadır. (Tai, 1999, s. 89). Greyser’e göre reklamda rahatsız 

edicilik tüketicin tutumlarını ve satın alma niyetini etkilemektedir (1973, s. 6). Bu bilgiler 

ışığında H2d hipotezi oluşturulmuştur. 

H2d: Rahatsız edici reklam algısının satın alma niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkisi vardır. 

Lutz ve diğerleri, Howard's (1977)’ın kullanılabilirlik ve fırsatlar gibi etkenlerin satın alma 

niyetini üzerindeki etkisini incelediği çalışmasını referans alarak reklama yönelik tutumun 

satın alma niyetini etkilediğini ileri sürmüşlerdir. Tai ise araştırmasında tüketiciyi rahatsız 

eden içeriklere odaklanmış ve bu içeriklerin reklama ve markaya karşı olumsuz etki 

yarattığına ve bu olumsuz etkinin satın alma niyeti üzerinde olumsuz yönde anlamlı bir etkisi 

olduğu sonucuna varmıştır. Reklama yönelik tutum tüketicinin satın alma niyetini etkilemede 

en etkili faktör olarak kabul edilmiştir (1999, s. 95). Shimp ise araştırmasında tadımı yapılan 

içeceklerin tüketicilerin tadıyor olmalarına rağmen aynı içeceklerin reklamlarına yönelik 

tutumun satın alma davranışında daha önemli bir etken olduğunu belirtmiştir (1981, s. 13). 

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda tüketicilerin reklama yönelik olarak geliştirdikleri tutumun 

satın alma niyetini etkilediği düşünülmüş ve H3 hipotezi oluşturulmuştur. 

H3: Reklama yönelik tutumun satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Yapılan literatür taraması ve ileri sürülen varsayımlar doğrultusunda oluşturulan 

araştırmamodeline Şekil 1’de yer verilmiştir. 
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Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmada tüketicilerde reklamlara karşı oluşan bilgilendirici, aldatıcı, eğlendirici ve 

rahatsız edici algıların, tüketicinin reklama yönelik tutumuna ve satın alma niyetine olan 

etkisinin beyaz eşya sektörü özelinde saptanması amaçlanmaktadır. Çalışma, reklamlara 

yönelik algı, reklamlara yönelik tutum ve satın alma niyeti arasındaki ilişkileri ortaya 

koymayı amaçlandığından bu çalışmanın türü nedensel araştırmadır. Çalışmanın amaçları 

doğrultusunda geliştirilen araştırma modeli Şekil 1’de yer almaktadır. 

Araştırmanın ana kütlesini Kayseri’de yaşayan ve en fazla 1 yıldır evli olan kişiler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ait 

televizyon reklamları üzerine yapılmış olması sebebiyle bahsi geçen sektör hakkında 

ilgilerinin ve algıda seçiciliklerinin bulunma ihtimalinden dolayı en fazla 1 yıldır evli olan 

bireylerden veri toplanması tercih edilmiştir. Markaların reklamlarına yönelik izleyici algıları 

arasında kıyas yapılabilmesi için üç farklı beyaz eşya markasının (Arçelik, Bosch, Vestel) 

reklamlarına yönelik veri toplanmıştır. Türkiye’de en fazla yatırım yapılan reklam mecrasının 

televizyon olmasından dolayı (Deloitte, 2017) çalışmada markaların televizyon reklamları 

tercih edilmiştir. Çalışmanın örneklemi kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve Kayseri 

ili sınırları içerisinde ikamet eden ve en fazla bir yıldır evli izleyicilerden meydana 

gelmektedir. Farklı demografik özelliklere sahip cevaplayıcılara ulaşabilmek için online anket 

yöntemi kullanılmıştır. 2 Nisan - 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında 513 kişi anketi 

cevaplamıştır ancak söz konusu anketlerin 33 tanesi eksik veya hatalı olduğu için elenmiş ve 

480 tane anketten elde edilen veriler üzerinden söz konusu analizler gerçekleştirilmiştir. 

Veri toplayabilmek için üç farklı beyaz eşya markasına (Arçelik, Bosch, Vestel) yönelik üç 

ayrı anket formu hazırlanmıştır. Anket formları üç bölümden oluşmaktadır. Formun birinci 

bölümünde ilgili markalara ait reklam filmlerinin bulunduğu videolar yer almaktadır. Reklam 

videolarının ardından anket formunun ikinci bölümünde reklamda izleyici algısını, reklama 

yönelik tutumu ve satın alma niyetini ölçümleyebilmek için söz konusu değişkenlere ilişkin 

ölçeklere yer verilmiştir. Dört alt boyut ve 12 ifadeden oluşan reklamda izleyici algısı ölçeği 

Ducoffe (1996)’nin çalışmasından, 5 ifadeden oluşan reklama yönelik tutum ölçeği Lee ve 

Mason (1999)’un çalışmasından ve 3 ifadeden oluşan satın alma niyeti ölçeği Putrevu ve Lord 

(1994)’un çalışmasından uyarlanmıştır. Çalışmada beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır: 1: 

Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum. Anket formunun üçüncü bölümünde 

katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenebilmesi için cinsiyet, medeni durum, yaş, 

gelir ve eğitim sorularına yer verilmiştir. 
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Araştırma bulguları frekans analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi 

ile elde edilmiştir. İlgili analizler SPSS 25.0 ve AMOS 24.0 programları ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular 

Demografik Bulgular 

Araştırmanın katılımcılarına ilişkin demografik bulgulara Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

  N %   N % 

C
in

si
y

et
 

Kadın 240 50 

M
ed

en
i 

D
u

ru
m

 

Evli 480 100 

Erkek 240 50 Bekâr 0 0 

TOPLAM 480 100 TOPLAM 480 100 

E
ğ

it
im

 D
u

ru
m

u
 

İlkokul 10 2,1 
Y

a
ş 

20-25 113 23,5 

Lise 109 22,7 26-35 309 64,4 

Ön Lisans 64 13,3 36-45 44 9,2 

Lisans 249 51,9 46 yaş ve üstü 14 2,9 

Lisansüstü 48 10 TOPLAM 480 100 

TOPLAM 480 100 

M
es

le
k

 

Kamu 125 26 

K
iş

is
el

 G
el

ir
 

0-600 TL 44 9,2 Özel Sektör 235 49 

601-1000 TL 22 4,6 Serbest Meslek 49 10,2 

1001-2000 TL 80 16,7 Ev Hanımı 42 8,8 

2001-3000 TL 131 27,3 Öğrenci 7 1,5 

3001 ve üstü 203 42,3 Çalışmıyor 22 4,6 

TOPLAM 480 100 TOPLAM 480 100 

 

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde %50’sinin kadın, %50’sinin erkek ve 

tamamının evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların %23,5’i 20-25 yaş aralığında, %64,4’ü 

26-35 yaş aralığında, %9.2’si, 36-45 yaş aralığında ve %2,9’u 46 yaş ve üstüdür. 

Katılımcıların %2,1’i ilkokul, %22,7’si lise, %13,3’ü ön lisans, %51,9’u lisans, %10’u ise 

lisansüstü mezunudur. Katılımcıların %9,2’si 0-600 TL, %4,6’sı 601-1000 TL, %16,7’si 

1001-2000 TL, %27,3’ü 2001-3000 TL,  %42,3’ü ise 3001 TL ve üstü gelire sahiptir. Son 

olarak katılımcıların %26’sı kamu sektöründe, %49’u özel sektörde çalışmakta, %10,2’si 

serbest meslek sahibi, %8,8’i ev hanımı, %1,5’i öğrenci ve %4,6’si çalışmamaktadır. 

Ölçeklerdeki İfadelerin Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Değerleri 

Anket formunda yer alan ölçekleri oluşturan ifadelerin ortalama ve standart sapma değerlerine 

ve ölçeklerin güvenilirlik değerlerine Tablo 2’de yer verilmiştir. Tablo 2’ye göre; reklama 

yönelik izleyici algısı ölçeğinde “Reklamların insan zekâsını aşağıladığını düşünüyorum.” 

ifadesi en yüksek (4,44) ortalamaya sahipken, “Reklamlar insanlara ürün hakkında bilgiye 

ihtiyaç duydukları anlarda bilgi veriyor.” ifadesi en düşük (3,23) ortalamaya sahiptir. Reklam 
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yönelik tutum ölçeğinde en yüksek ortalamaya (4,25) Reklamların kötü olduğunu 

düşünüyorum.” ifadesinin, en düşük ortalamaya (3,08) “Reklamlar bana hitap ediyor.” 

ifadesinin sahip olduğu görülmektedir. Satın alma niyeti ölçeğinde ise “Kesinlikle reklamdaki 

markaları deneyeceğim.” ifadesinin en yüksek (3,32) ortalamaya sahip olduğu, “Muhtemelen 

reklamdaki ürünleri satın alacağım.” ifadesinin en düşük (3,24) ortalamaya sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere Ait Ortalama, Standart Sapma ve 

Güvenilirlik Değerleri 

Ölçek İfade Kod Ort. 
Std. 

Sapma 
α 

R
ek

la
m

a
 Y

ö
n

el
ik

 İ
z
le

y
ic

i 
A

lg
ıs

ı 

Bilgilendirici 

Reklamlar ürünleriyle ilgili bilgi sağlıyor. RB1 3,50 1,217 

0
,8

3
7
 

0
,8

3
3

 

Reklamlar ürünler hakkında güncel bilgi veriyor. RB2 3,58 1,109 

Reklamlar insanlara ürün hakkında bilgiye ihtiyaç 

duydukları anlarda bilgi veriyor. 
RB3 3,23 1,137 

Aldatıcı 

Reklamlar aldatıcıdır.* RA1 4,19 0,721 

0
,6

7
6
 Reklamlar yalan söyler.* RA2 4,29 0,732 

Ürünler hakkında önemli bilgiler reklamlarda yer 

almaz.* 
RA3 4,03 0,768 

Eğlendirici 

Reklamlar eğlencelidir. RE1 3,74 1,101 

0
,8

6
9
 

Reklamlar keyiflidir. RE2 3,75 1,104 

Reklamlar memnun edicidir. RE3 3,58 1,057 

Rahatsız Edici 

Reklamlar rahatsız edicidir.* RRHT1 4,36 0,691 

0
,5

3
5

 Reklamların insan zekâsını aşağıladığını 

düşünüyorum.* 
RRHT2 4,44 0,714 

Çok fazla reklam var.* RRHT3 3,80 0,745 

Reklam Yönelik 

Tutum 

Reklamları sevmiyorum.* RYT1 4,19 ,765 

0
,8

3
2
 

Reklamlar bana hitap ediyor. RYT2 3,08 1,119 

Reklamlar bana çekici geliyor. RYT3 3,24 1,143 

Reklamlar benim ilgimi çekiyor. RYT4 3,36 1,159 

Reklamların kötü olduğunu düşünüyorum.* RYT5 4,25 ,735 

Satın Alma Niyeti 

Muhtemelen reklamdaki ürünleri satın alacağım. SAN1 3,24 1,170 
0

,9
3

7
 Bir dahaki sefere ihtiyacım olduğunda reklamdaki 

markaların ürünlerini alacağım. 
SAN2 3,26 1,187 

Kesinlikle reklamdaki markaları deneyeceğim. SAN3 3,32 1,219 

*İfadeler ters kodlanmıştır. 

Ölçeklerin Cronbach’s Alpha katsayıları incelendiğinde reklama yönelik izleyici algısı 

ölçeğinin katsayısının (0,833), reklam yönelik tutum ölçeğinin katsayısının (0,832) ve satın 

alma niyeti ölçeğinin katsayısının (0,937) olduğu görülmektedir. Bu değerler dikkate 

alındığında araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğunu söylemek mümkündür 

(Nunnaly, 1967). 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini belirleyebilmek için reklamda izleyici algısı 

ölçeğine birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı faktör analizi, reklama yönelik tutum ve satın 
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alma niyeti ölçeklerinin geçerliliğinin saptanabilmesi için ise birinci düzey tek faktörlü 

doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizleri AMOS 24.0 

programında yapılmıştır. Oluşturulan ölçüm modellerinin model uyum değerleri 

incelendiğinde reklamda izleyici algısı ve satın alma niyeti faktörlerinde herhangi bir 

modifikasyona ihtiyaç duyulmadığı ancak reklama yönelik tutum faktöründe model uyum 

değerlerinin elde edilebilmesi için modifikasyona gerek olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada 

programın önerdiği modifikasyon yapılmış ve RYT1 ve RYT5 ifadelerinin hata terimleri 

arasında kovaryans bağıntısı kurulmuştur. Elde edilen ölçüm modellerine ilişkin model uyum 

değerlerine Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Uyum Değerleri 

 X
2 

df X
2
/df GFI CFI RMSEA 

Reklamda İzleyici Algısı 163,339 48 3,403 0,948 0,950 0,071 

Reklama Yönelik Tutum 4,559 4 1,140 0,996 1,000 0,017 

Satın Alma Niyeti 0,000 0 - 1,000 1,000 - 

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

Kabul Edilebilir Uyum Değerleri   ≤5 ≥0,85 ≥0,95 ≤0,08 

p>.05, X2 =Chi-Square; df=Degree of Freedom; GFI=Goodness Of Fit Index; 

CFI=Comparative Fit Index; RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation  

Kaynak: Yalçın Karagöz (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler, 

Nobel Yayınevi, Ankara. 

Tablo 4’te araştırmada kullanılan ölçeklerde yer alan ifadelerin faktör yüklerine ve t 

değerlerine, ölçeklerin ise CR (Bileşik Güvenilirlik), AVE, yakınsak ve ayrım geçerliliği 

değerlerine yer verilmiştir. 

Tablo 4. İfadelere Ait Standardize Katsayı ve T Değerleri ve Ölçeklerin CR ve AVE 

Değerleri 

Ölçek İfade Faktör Yükü t CR AVE MSV ASV 

Reklamda Bilgilendirici Algı 

RB1 0,83 9,093 

0,842 0,704 

0,21 0,18 

RB2 0,88 6,565 

RB3 0,68 13,466 

Reklamda Aldatıcı Algı 

RA1 0,78 9,588 

0,722 0,617 RA2 0,83 7,424 

RA3 0,40 14,848 

Reklamda Eğlendirici Algı 

RE1 0,87 8,974 

0,876 0,483 RE2 0,91 6,318 

RE3 0,73 13,49 

Reklamda Rahatsız Edici Algı 

RRHT1 0,74 8,921 

0,560 0,326 RRHT2 0,60 12,675 

RRHT3 0,26 15,141 

Reklama Yönelik Tutum 

RYT1 0,46 15,082 

0,830 0,520 0,18 0,18 RYT2 0,76 13,387 

RYT3 0,91 6,97 
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RYT4 0,91 8,239 

RYT5 0,39 15,196 

Satın Alma Niyeti 

SAN1 0,93 8,047 

0,936 0,829 0,76 0,67 SAN2 0,93 8,162 

SAN3 0,87 12,333 

 

Yapısal Eşitlik Modeli 

Araştırma amaçları doğrultusunda oluşturulan hipotezleri test edebilmek için yapısal eşitlik 

modeli oluşturulmuştur (Şekil 2). Oluşturulan modelin uyum değerlerinin (X
2
=491,612; 

df=154; X
2
/df=3,192; GFI=0,0,913; CFI=0,938; RMSEA=0,068) olduğu ve bu değerlerin 

kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu saptanmıştır.  

 

Değişkenler arasındaki standardize edilmiş β katsayılarına, standart hatalarına, p değerlerine, 

kritik oranlarına ve R
2
 değerlerine Tablo 5’te yer verilmiştir. Tablo 5’te yer alan yapısal 

eşitlik modeli katsayıları incelendiğinde reklama yönelik bilgilendirici ve eğlendirici izleyici 

algısının reklama yönelik tutumu (β=0,240 ve 0,516; p<0,05) olumlu yönde etkilediği 

belirlenmiştir. Bu durumda H1a ve H1c hipotezleri desteklenmiştir. H1b ve H1d için p değeri 

0,05’ten büyük olduğu için bu iki hipotez desteklenmemiştir. R
2
 değeri incelendiğinde ise 

reklama yönelik tutumun %52,5 oranında, reklama yönelik izleyici algısı tarafından 

açıklandığı saptanmıştır. Reklama yönelik izleyici algısının satın alma niyeti üzerindeki etkisi 

Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli 
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incelendiğinde sadece bilgilendirici izleyici algısının (β=0,211; p<0,05) satın alma niyeti 

üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.  Bu durumda H2a hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 5. Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları 

H2b, H2c ve H2d hipotezlerinin p değerleri 0,05’ten büyük olduğu için bu hipotezler 

desteklenmemiştir. Son olarak reklama yönelik tutumun (β=0,561; p<0,05) satın alma niyeti 

üzerindeki etkisine bakıldığında olumlu bir etki tespit edilmiş ve H3 hipotezi desteklenmiştir. 

Ayrıca markalara göre reklamda izleyici algısının reklama yönelik tutum ve satın alma niyeti 

üzerindeki etkisini görebilmek için çoklu grup analizi yapılmış ancak Tablo 5’te ve Şekil 2’de 

yer alan bulgulardan farklı bir bulgu elde edilmediği için gruplar için oluşturulan yapısal 

eşitlik modellerine ve istatistiki değerlerine çalışmada yer verilmemiştir. 

Tartışma ve Sonuç 

Reklam, artan rekabet ortamında farklılık yaratabilmek amacıyla işletmlerin geçmişten 

günümüze kadar üzerinde önemle durduğu bir kavram olmuştur. Özellikle üretici ile tüketici 

arasında ki mesafenin giderek arttığı günümüzde reklam bu iki tarafı birbirine yakınlaştıran, 

büyük kitlelere ulaşmayı sağlayan en önemli bileşen haline gelmiştir. İşletmeler, bireyler ve 

kar amacı gütmeyen kurumlar için vazgeçilmez bir tanıtım aracı olmanın yanı sıra ikna etmek 

ve bilgi vermek amacıyla kullanılabilecek en etkili tutundurma bileşenlerinden biridir. 

Pazarlama sürecinin iletişim araçlarından olan reklam, alıcı ve satıcı arasında köprü olmaktan 

çok daha fazlasıdır. Reklamlar tüketicilere bilgi sağlar, markalar ve tüketicilerin ürünler ve 

özellikleri hakkında karşılaştırma yapmalarına yardımcı olmaktadır. Reklam verenlerin yoğun 

rekabet ortamında dikkat ettikleri en önemli unsur tüketicilerin ilgisini çekmektir.  

Reklamlar aracılığı ile gönderilen mesajların nasıl algılandığı konusu pazarlamacılar için 

önemli bir araştırma konusu olmuştur. Mevcut müşterilerin veya potansiyel müşterilerin 

algıladıkları reklam mesajları marka veya ürün ile ilgili tutum oluşmasını sağlamaktadır.  

Değişkenler Standardize β Std. Hata Krtk. Oran p R
2 

Bilgilendirici Algı – Reklama Yönelik Tutum (H1a) 0,240 0,018 4,576 *** 

0
,5

2
5
 Aldatıcı Algı – Reklama Yönelik Tutum (H1b) 0,190 0,071 1,727 0,084 

Eğlendirici Algı – Reklama Yönelik Tutum (H1c) 0,516 0,028 7,040 *** 

Rahatsız Edici Algı – Reklama Yönelik Tutum (H1d) -0,052 0,090 -0,410 0,682 

Bilgilendirici Algı – Satın Alma Niyeti (H2a) 0,211 0,053 4,290 *** 

0
,4

9
9
 

Aldatıcı Algı – Satın Alma Niyeti (H2b) 0,046 0,209 0,428 0,668 

Eğlendirici Algı – Satın Alma Niyeti (H2c) -0,035 0,075 -0,542 0,588 

Rahatsız Edici Algı – Satın Alma Niyeti (H2d) 0,021 0,266 0,171 0,865 

Reklama Yönelik Tutum – Satın Alma Niyeti (H3) 0,561 0,235 7,252 *** 
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İzleyicilerde reklamlar ile ilgili bilgilendirici, aldatıcı, eğlendirici ve rahatsız edici olarak 

algılar oluşabilir. Bu algılar tüketicinin tutumlarının şekillenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Bu nedenle reklam ekonomik bir aktivite olmanın dışında tutumları etkileyen 

bir olgu haline gelmiştir. Tüketici davranışlarını doğrudan etkileyen bir etken olan tutum, 

kişinin bir fikre, bir nesneye veya bir sembole ilişkin olumlu veya olumsuz duygularını veya 

eğilimlerini ifade eder. Bu konular üzerine yapılan araştırmalar, reklama karşı tutumun 

tüketici davranışlarında önemli bir belirleyici olduğunu göstermiştir. 

Tüketicilerde oluşan algılar tutum üzerinde olduğu kadar satın alma niyeti üzerinde de etki 

sahibi olabilmektedir. Alternatiflerin ve ürün çeşitliliğinin fazla olması tüketicileri bilgi 

arayışına sürüklemektedir. Rekabetin arttığı bu ortamda firmalar reklamlar sayesinde ürün 

veya hizmetlerini tüketicilere anlatabilmektedir.  Reklamların etkisi ile satın alma süreci 

başlayabilir.  Tüketicinin ilgilendiği ürünle ilgili reklamların, tüketici tarafından algılanma 

şekli ve geliştirdiği tutum, satın alma davranışı karar sürecinde o markayı değerlendirmesinde 

rol oynamaktadır. 

Reklamda izleyici algısının, reklama yönelik tutumu ve satın alma niyetini nasıl etkilediğinin 

incelendiği bu çalışmada, daha önce sözü edilen bilgilendirici, aldatıcı, eğlendirici ve rahatsız 

edici reklam içerikleri literatürdeki çalışmalar göz önünde bulundurularak reklama yönelik 

izleyici algısı bileşenleri olarak isimlendirilmiştir. Geçmişte yapılan çalışmalarda reklamda 

izleyici algısını oluşturan bileşenlerin reklama yönelik tutum üzerindeki etkisini incelemiş 

fakat satın alma niyetini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın bu noktada 

öncüllerinden farklılaştığı söylenebilir.  

Yapılan analizler sonucunda, reklamda bilgilendirici ve eğlendirici izleyici algısının reklama 

yönelik tutum üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bu durumda reklamda bilgilendirici ve 

eğlendirici izleyici algısının tüketicilerin reklama yönelik olumlu tutum oluşturmasına 

yardımcı olduğu söylenebilir. Söz konusu iki algı boyutu arasında karşılaştırma yapıldığında 

reklamda eğlendirici izleyici algısının reklama yönelik tutum geliştirmede bilgilendirici algıya 

kıyasla daha fazla etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Reklamda izleyici algısının satın alma niyeti üzerinde etkisi incelendiğinde sadece 

bilgilendirici izleyici algısının satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu durum, reklamların tüketiciler tarafından ürüne ve markaya dair bir bilgi 

kaynağı olarak görüldüğünün göstergesi olabilir. Reklama yönelik tutum geliştirmede 

bilgilendirici ve eğlendirici izleyici algıları önemli rol oynarken, satın alma niyeti üzerinde 

sadece bilgilendirici izleyici algısının etkili olması ve eğlendirici izleyici algısının etkili 
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olmaması tüketicilerin satın alma davranışında bulunurken duygularına hitap eden 

reklamlardan ziyade, objektif bir şekilde bilgi sunan reklamları dikkate aldığı söylenebilir. Bu 

noktada çalışmanın sonuçları Lee ve Mason (1999) ve Jin ve Lutz (2013) bulguları ile 

benzerlik göstermektedir. 

Elde edilen bulgulara göre mizahi içeriğe sahip reklamlar tüketicilerde reklama karşı bir 

tutum oluşturmaktadır. Markaların reklamlarında eğlenceli içeriğe yer vermesi, tüketicilerin 

zihninde rakiplerine kıyasla daha farklı bir noktada konumlanmalarını sağlayabilir. Ancak 

tüketicinin nihai davranış niyeti incelendiğinde eğlendirici içerikteki reklamların markanın 

tercihinde olumlu bir etkisi olmadığı görülmüştür. Bilgilendirici içerik, reklama yönelik 

tutumu olumlu yönde etkileyen bir diğer değişkendir. Bunun yanı sıra satın alma niyeti 

üzerinde de sadece bu algı boyutunun etkisinin olması tüketicilerin reklamlardan bilgi 

edinmeye önem verdiğinin bir işareti olabilir. Tüketiciler reklamlarda ürün ve/veya marka ile 

ilgili bilgi bulabildikleri zaman olumlu bir tutum sergileyebilmektedir. Bunların aksine 

aldatıcı ve rahatsız edici içeriğe sahip reklamlar tüketicilerin reklama yönelik tutum 

geliştirmelerine katkıda bulunmamaktadır. 

Bu araştırma da katılımcılara 3 markaya ait üçer reklam izletilmiştir. İzletilen reklamlar beyaz 

eşya sektöründe ön plana çıkan Arçelik, Bosch ve Vestel markalarına aittir. Reklamlarda yer 

alan ürünler, çamaşır makinası, buzdolabı, fırın gibi ürünlerdir ve bu ürünler kolayda 

olmayan, tüketicilerin alırken hakkında araştırma yapıp satın almaya karar verdiği ürünlerdir. 

Ürünlerin ucuz ürünler olmaması ve araştırma sonucunda satın alınıyor olması nedeniyle 

reklamlar tüketiciyi direkt olarak tetikleme özelliğinde olmayabilir. Reklamlar ile tüketicinin 

zihninde yer edebilir fakat satın alma kararının gerçekleşmesi için tek başına yeterli 

olmayabilir. Gelecek çalışmalarda kolayda olmayan ürünlerin aksine, satın alma öncesi derin 

bir bilgi araştırması gerektirmeyen ve satın alma kararı daha kolay bir şekilde verilen kolayda 

ürünler üzerine yapılacak bir araştırma izleyici algısının ve reklama yönelik tutumun satın 

alma niyeti üzerindeki etkisini daha net bir şekilde ortaya koyabilir. 

Bu araştırma da katılımcılara izletilen reklamlardan ikisi ürün özelliklerini anlatan reklam, 

diğeri ise kampanya reklamı olmuştur. Gelecek çalışmalarda her bir marka için benzer içerikte 

reklamların katılımcılara izletilmesi daha farklı sonuçların elde edilmesine yardımcı olabilir. 

Öte yandan, farklı reklam türleri üzerine yapılacak çalışmalar ile farklı reklama yönelik 

izleyici algısına ve reklama yönelik tutuma dair farklı sonuçlar elde edilebilir. Örneğin, 

izleyicilere sunulan hatırlatıcı reklamların veya bilgilendirici reklamların izleyicilerde 

yarattığı algı ve etkilerinin incelenmesi yeni bir araştırma konusu olabilir. 
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Çalışmada reklama yönelik oluşan tutumun satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. Bir diğer ifade ile izleyicilerin reklama yönelik tutumları, tüketiciyi reklamdaki 

ürünün ve/veya markanın satın almasına yönlendirmektedir.  

Bu araştırma da en fazla reklam yatırımı yapılan mecra olması sebebiyle televizyon reklamları 

tercih edilmiştir. Bu tercih, araştırmanın sınırlarından birini teşkil etmektedir. Gelecek 

çalışmalarda televizyon reklamlarının yanı sıra günümüzde tüketiciler tarafından oldukça 

yoğun bir şekilde kullanılan dijital mecralardaki reklamların tüketicilerin algıları ve tercihleri 

üzerindeki etkisi incelenebilir. Ayrıca çalışmada incelenen markalara ait reklamların, 

tüketiciler nezdinde farklı algılara sahip olmaması araştırmaya dâhil edilen markaların benzer 

hedef kitleye hitap ediyor olmasından kaynaklanabilir. Farklı hedef kitlelere hitap eden 

markaların reklamlarının tüketiciler tarafından nasıl algılandığı ve tüketici davranışını nasıl 

etkilediği bir diğer araştırma konusu olabilir. Son olarak çalışmanın sadece Kayseri ilinde 

yaşayan ve en fazla bir yıldır evli olan kişilerden veri toplanarak gerçekleştirilmiş olması 

çalışmanın genelleştirilmesine engel olmaktadır. 
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Introduction 

The aim of this study is to examine the negative effects of celebrity endorser on attitude 

towards social media, brand image, corporate image, and corporate social responsibility, both 

directly and based on the moderating effects of attribution, commitment and identification. A 

quantitative study will be conducted. Data will be collected from London and its surrounding 

areas based on convenience and snow-balling sampling techniques. Structural equation 

modelling will be used to analyse the data. Findings will help managers and practitioners to 

understand the effects of celebrity endorser’s negative information on social media, image of 

brand and corporate, and on the corporate social responsibility of the firm. It will also help 

them to understand these effects based on the moderating effect of attribution, commitment 

and identification. 

Literature Review 

The use of celebrity endorsers has long been an advertising strategy used by companies 

(White et al., 2009). Its history goes back to the 1760s, when the founder of the English 

pottery company Wedgwood, Josiah Wedgewood, used royal endorsers to create an aura. 

Between 1875 and 1900, trade cards used pictures of popular celebrities in order to create 

brand awareness. In the same period, tobacco firms like Goodwin and Co. and Kodas 
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Cigarettes signed various similar contracts with famous personalities and used them on their 

cigar packs. This legacy continued throughout the early 20
th

 century, when various 

showbusiness personalities associated themselves with industries like tobacco, beauty, 

fashion, electronic equipment, and alcoholic and non-alcoholic beverages. A new level of 

sophistication emerged, whereby instead of just co-branding an existing product with a 

celebrity, companies started making new products for celebrities (Francis and Yazdanifard, 

2013).  

In recent years, the use of celebrity endorsers has become a standard practice. Between 20 and 

25 per cent of television commercials in the UK and US use celebrity endorsers, while the 

figure in countries like India, South Korea and Taiwan is 60 to 70 per cent (Chung and Cho, 

2017). The growing use of celebrities in advertisements has led to a huge rise in the costs of 

endorsement (Thwaites et al., 2012). In 2017 alone, celebrity advertisement accounted for $5-

40 million on average, with top endorsers like Taylor Swift making more than $100 million 

from firms like CoverGirl, Keds and Diet Coke. In return, celebrities bring a number of 

benefits to the firms. They increase advertising recall, create better brand personality, give a 

better chance of communicating the message, and bring positive financial impact towards the 

firm.   

Despite these benefits, there is mounting evidence suggesting that the use of celebrities also 

creates potential risks (White et al., 2009). This occurs when the celebrities are found to be 

involved in various unethical, unusual or unconventional behaviours (Louie et al., 2001). 

These behaviours can lead consumers to have a lower level of interest towards the celebrity 

endorsers, badly damage their attitude towards the brands, and decrease their purchase 

intentions (Till and Shimp, 1998; Fong and Wyer, 2012). The negative effects can also result 

in a decrease in consumers’ perceptions of brand image, corporate image and corporate social 

responsibility (Alcaniz et al., 2010; Spry et al., 2011; Kim et al., 2014). The negative 

behaviours become highly noticeable when celebrities are endorsing brands on social media. 

Evidence (Shamsian, 2017; Rodriguez, 2017; Bhunjun, 2018) suggests that, since each 

celebrity endorser is followed by more than a million fans, the negative behaviour is rapidly 

transmitted via social media and multiplies at such a rate that the negative behaviour takes 

precedence (Glassvisage, 2012; Saviano, 2013). This immense power of social media can 

badly damage consumers’ attitude towards the celebrity, attitude towards the brand, attitude 

towards the corporation, brand image, corporate image and corporate social responsibility 

(Saviano, 2013; Stephens, 2018).  
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There is limited research available on this topic. Some researchers have examined the 

negative effects of celebrity endorsement on attitudinal and behavioural constructs like 

attitude towards celebrity, brand and purchase intention (Fong and Wyer, 2012). A few have 

also looked at these relationships using the moderating effects of consumer attribution, 

commitment and identification (Fong and Wyer, 2012; White et al., 2009; Um, 2013), but 

there is little evidence on the negative effects of the negative behaviours of celebrity 

endorsers on attitudes towards the social media, brand image, corporate image and corporate 

social responsibility, either directly or through the moderating effects of consumer attribution, 

commitment and identification.  The aim of this study is therefore to examine the negative 

effects of celebrity endorsers’ negative behaviour on attitude towards the social media, 

attitude towards the celebrity, attitude towards the brand, attitude towards the corporation, 

brand image, corporate image and corporate social responsibility, both directly and through 

the moderating effects of commitment, identification and locus of control. The moderating 

effects are included because the literature suggests that consumers, depending on their 

psychographic variables, evaluate celebrity endorsers’ unethical behaviour differently. It is 

evident from the literature that consumers with high levels of identification, commitment and 

external locus of attribution have a less negative response to negative celebrity behaviours 

than consumers with low levels of identification, commitment and locus of control (Ahluwalia 

et al., 2000; Um, 2013; 2016; Yoon and Shin, 2017).  

To examine these effects, transference theory will be used. Transference theory suggests that 

the effects of past relationships between celebrity endorsers and consumers (positive or 

negative) are carried onwards into future relationships, so that when a celebrity is found to 

have been involved in negative events, his/her negative image is transferred to the social 

media, endorsed brand image, corporate image and corporate social responsibility (Um and 

Kim, 2013). Based on this theory, a conceptual model has been developed in order to examine 

the effects of celebrity negative behaviours on attitude towards social media, attitude towards 

the celebrity, attitude towards the brand, attitude towards the corporation, brand image, 

corporate image and corporate social responsibility. These effects will then also be examined 

based on the moderating effects of identification, commitment and locus of control. 

Research Design and Methodology 

To conduct this study, a quantitative method will be employed. Data will be gathered from 

London and its surrounding areas based on convenience and snow-ball sampling methods. A 
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questionnaire based on items from previous literature will be created. Data will be analysed 

by using structure equation modelling. 

Conclusions and Implications 

The outcomes of this study will help fill a gap in the literature, where little evidence can be 

found on this topic. Furthermore, the outcomes will also help managers to understand the 

negative effects of negative celebrity behaviours on attitudes towards the social media, 

attitude towards the celebrity, attitude towards the brand, attitude towards the corporation, 

brand image, corporate image and corporate social responsibility. It will also help them to 

understand these effects based on the moderating effects of attribute, commitment, and 

identification on celebrity negative behaviours on each of the above-mentioned constructs. 
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Abstract 

Research interest on the impact of the sensorial has been gathering pace over the last three 

decades. Evidence of research flourish is apparent by the increase in the number of articles 

and the growing cohort of researchers engaged in sensory related research (Peck and Childers, 

2008). However, a closer examination of the underlying typology reveal two areas of concern: 

first, with the exception of a few systematic reviews, most sensory related articles are 

empirically-based, microscopic in approach, focused primarily on examining the impact of 

external stimulants on consumer behavior through the interplay of the five senses - visual, 

auditory, olfactory, tactile and gustative (Krishna 2012). While the burgeon of applied 

knowledge is to be lauded, there is now an urgent need for more conceptual contribution to 

provide macroscopic theoretical perspectives if sensory experience aspires to become an 

individuated domain. Furthermore, sensorial-related studies straddles an astonishing tapestry 

of domains ranging from information processing (Bloch 1995, Babin et al.1994), experiential 

marketing (Pine II and Gilmore 1998, Schmitt, 1998), branding (Brakus et al, 2008), 

consumer psychology (Krishna 2008, Mattila and Wirtz 2001, Peck and Childers 2003), 

consumer learning (Alba and Hutchinson 1987, Hoch and Ha 1986, Hoch and Deighton 

1989), store atmospherics (Kolter 1974, Donovan and Rossiter 1982, Donovan et al. 1994), 

destination brand experience (Ballantyne, Packer and Sutherland, 2010, Agapito, Mendes and 

Valle 2013, Kim and Eves 2012), service marketing (Bitner, 1992, Verhoef et al. 2009), 
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digital brand experience (Pauwels, Leeflang , Teerling and Huizingh 2011), consumption 

studies (Hirschman and Holbrook 1982) and grounded cognitive studies (Joy and Sherry 

2003, Small, Darcy and Packer 2012). While the dispersal of interest in the sensorial is 

encouraging, no serious attempt thus far has been given to the task of revisioning a base 

concept that can encapsulate the disparate strands of research themes into one integrative 

framework. To this end, our study presents a new framework with branding as a centrifugal 

concept. This proposition fulfills a research gap in conceptual contribution in the field of 

sensory-related research. 

Keywords: Celebrity Endorsers’ Negative Behaviour, Attitude Towards Social Media, 

Brand Image, Corporate Image, Corporate Social Responsibility 

Introduction & Aim of the Study & Literature Review 

Research interest on the impact of the sensorial has been gathering pace over the last three 

decades. Evidence of research flourish is apparent by the increase in the number of articles 

and the growing cohort of researchers engaged in sensory related research (Peck and Childers, 

2008). However, a closer examination of the underlying typology reveal two areas of concern: 

first, with the exception of a few systematic reviews, most sensory related articles are 

empirically-based, microscopic in approach, focused primarily on examining the impact of 

external stimulants on consumer behavior through the interplay of the five senses - visual, 

auditory, olfactory, tactile and gustative (Krishna 2012). While the burgeon of applied 

knowledge is to be lauded, there is now an urgent need for more conceptual contribution to 

provide macroscopic theoretical perspectives if sensory experience aspires to become an 

individuated domain.  

Furthermore, sensorial-related studies straddles an astonishing tapestry of domains ranging 

from information processing (Bloch 1995, Babin et al.1994), experiential marketing (Pine II 

and Gilmore 1998, Schmitt, 1998), branding (Brakus et al, 2008), consumer psychology 

(Krishna 2008, Mattila and Wirtz 2001, Peck and Childers 2003), consumer learning (Alba 

and Hutchinson 1987, Hoch and Ha 1986, Hoch and Deighton 1989), store atmospherics 

(Kolter 1974, Donovan and Rossiter 1982, Donovan et al. 1994), destination brand experience 

(Ballantyne, Packer and Sutherland, 2010, Agapito, Mendes and Valle 2013, Kim and Eves 

2012), service marketing (Bitner, 1992, Verhoef et al. 2009), digital brand experience 

(Pauwels, Leeflang , Teerling and Huizingh 2011), consumption studies (Hirschman and 

Holbrook 1982) and grounded cognitive studies (Joy and Sherry 2003, Small, Darcy and 
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Packer 2012). While the dispersal of interest in the sensorial is encouraging, no serious 

attempt thus far has been given to the task of revisionizing a base concept that can encapsulate 

the disparate strands of research themes into one integrative framework. To this end, our 

study presents a new framework with branding as a centrifugal concept. This proposition 

fulfils a research gap in conceptual contribution in the field of sensory related research. 

Research Design & Methodology 

The paper will be divided into two parts. part 1 consist of what McGinnis (2011) describes as 

the process of delineation. This process entails detailing, charting and articulating, to make 

sense of the many intellectual traditions that constitute sensory experience literature today. 

The delineation protocol starts a search using the label, “sensory experience”. A universal list 

of 151 sensory-related articles was generated from the Web-of-Science data pool resulting a 

database of 4,013 citations. Based on this data published from 1994 to 2019, a meta-

theoretical approach filtered and decomposed the extant literature into the following 

categories: Experiential Studies, Branding and Marketing, Service Marketing, Information 

Processing, Consumer Psychology and Grounded Cognition Theory.  

Next, a bibliometric analysis combining two established methods in bibliometric practises, 

Multi-Dimensional Scaling (MDS) and Hierarchical Cluster Analysis (HCA) is deployed. 

Whilst MDS offers researchers a top-down view of the subject, HCA on the other hand, 

provides an analysis bottom-up. The two methods are well attested for their complementarity 

in providing a comprehensive reading of the subject.  

The MDS method detects co-citation occurrences from the citation pools gathered from the 25 

highly cited articles. With this data, we obtained a two-dimensional bibliometric map 

visualising research affinity based on proximity calls. The greater the proximity, the greater 

the research affiliation. By calibrating the distance between citation events represented on the 

map, patterns of research events can be deduced enabling the researcher to classify the 

groupings based conjoint research themes.   

Finally, Part 2 building on the bibliometric analysis, we develop an integrative model that 

provide an integrative perspective of sensory experience literature positing sensory brand 

experience as the base construct in sensorial studies 
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Results & Discussion 

Based on the results of the MDS analysis a cohort of 8 research groups has been co-opted as 

representational of the sensory experience intellectual structure - Consumer Motivation 

(Group 1), Hedonic Consumption (Group 2), Consumer Learning (Group 3), Store 

Atmospherics (Group 4), Product Evaluation (Group 5), Haptics (Group 6), Multi-Sensory 

Marketing (Group 7), Customer-to-Customer Experience (Group 8).  

Using proximity as an indicator, the research cliques, Store-Based Atmospherics (Group 4) 

and Multi-Sensory Studies (Group 7) has been elected as exemplars representing the core of 

sensory experience intellectual structure. We see research groups, Consumer Learning (Group 

3) and Haptic Studies (Group 6) as a Parallel Group, representing a continuity of the 

information processing domain that started in the 70s with the visualiser-verbaliser model. 

Research Groups 1, 2, 5, 8 represent instrumental groups that have crucial but peripheral 

influence on the intellectual structure. This view of the intellectual structure has been further 

corroborated by the results of the HCA analysis. A detailed discussion follows the analysis 

delineating the major themes that have emerged from the two analysis.  

The goal of Part 2 is to provide an integrative perspective of sensory experience literature 

positing sensory brand experience as the base construct in sensorial studies. Whilst 

“servicescape” serves the service marketing paradigm (Bitner, 1992), “atmospherics” serves 

the retailing paradigm (Kotler, 1974), we posit sensory brand experience as the anchoring 

construct from which all sensorial elements of the brand ecology (see Appendix : Brand 

Ecology Figure) - brand environment, brand servicescape, brand value propositions, brand 

offering, brand signature - can be served. Within this framework, the many different 

stimulants and sensorial processes - brand signature (Foroudi, 2018), brand offering (Chun et 

al., 2016), brand value proposition (Thaler, 2008), brand environment (Kotler, 1974), social 

dynamics (Ngo et al., 2016), brand ecosystems (Cardinale, Nguyen and Melewar, 2016), 

previously studied only from a domain-specific perspective, can now be investigated within 

the same frame of reference as potential catalysts of brand sensations, culpable of simulating a 

sensory brand experiences.  

This means, sensorial studies need not be segmented into those concerned with store 

atmospherics (Farias, Aguiar and Melo. 2014) or those concerned with the shape symbolism 

of a bottled product (Spence and Ngo 2011); from a brand ecological perspective, brand 

sensations can just as easily be triggered by a “Made-In-China” label (brand ecosystem), a 
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50% discount sales offer (brand value proposition), the typeface of brand signature logo 

(brand signature), a sense of place (brand ecosystem), a digital signage (brand environment), a 

product savouring (brand offering), a sense of euphoria watching others queue outside a store 

(social dynamics). In the brand ecology framework, the crux of analysis is the consumer-in-

brand environment, researchers need only to be stubbornly served by a pair of ecological 

questions: what are the types of stimuli emanating from the brand ecology that are culpable of 

brand sensations and brand perceptions? How will the resulting sensory brand experiences 

have a predictive influence on consumer attitude and buying behaviour? Rather than a fixed 

gaze on the “singular antecedent-consequent or cause-effect relations” (Eroglu and Machleit, 

2008, p.836), focus at the brand ecology level is levelled on understanding the whole 

consumption milieu, their interactivity and how they work in consortium to simulate sensory 

brand experiences. By acquiring a product, the consumer is instantiated into the brand milieu, 

interacting simultaneously with a consortium of cues emanating from the multiple spheres of 

influences, both tangible and intangible.  

There are signs research is moving into this direction. A sweep down the list recent highly 

cited articles shows the proclivity among researchers in adopting a brand-driven approach. 

Foster and McLelland’s paper, “Retail Atmospherics: The Impact of a Brand Dictated 

Theme” (2015) involves the crafting of brand-driven “theme” using a Gestalt approach 

whereby store atmospherics is perceived as a whole, rather than as a collection of individual 

elements. Kim and Eves (2012) suggest  “local food” can be an “ideal symbol” adding value 

to the destination brand.  

Conclusion & Implications 

In concurrence with the suggestion by Eroglu and Machleit (2008) made a decade ago, it is 

also our view that as the sensory research domain approaches maturation, its research 

orientation must progress beyond its current dependence on the S-O-R Model borrowed from 

environmental psychology (Donovan and Rossiter, 1982) and towards a more integrative and 

transactional approach; one capable of embracing all factors, implicit and explicit, product-

based and store-based, environmental and ecological, atmospheric and functional, visible and 

visceral, mental and physical, technological and socio-cultural. We propose that the construct, 

sensory brand experience, understood within the framework of its brand ecology, may be able 

to provide a new integrative perspective into understanding the role of the sensorial in 

influencing consumption behaviour.  
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Within the limits of a bibliometric study, this proposal remains open-ended and exploratory. 

Its goal is to incite and excite further research based on the “rear mirror” perspective provided 

by the bibliometric analysis.  

Four decades ago, Kotler (1974) who many acknowledged as the first to alert us to the 

sensorial impact of store atmospherics, spoke of the need for marketeers to see product 

offerings in its totality, something he called “total product”. He noted that researchers must 

take into considerable both the tangible and intangibles aspects of a product offering like 

services, warranties, packing, advertising, financing, pleasantries, images and store 

atmospherics. Perhaps, in the context of our thesis, the concept of a “total product” may be 

an apt description for what we are trying to achieve in conceptualising sensory brand 

experience as a base construct in sensory research domain. 

Four decades later, Kotler, once again surmised in a co-authored conceptual paper that if we 

recognise consumption as the anchoring marketing paradigm of our age then the investigation 

of the sensory experience must be the next big thing for marketing research in the third 

millennium (Achrol and Kotler, 2012). 
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Introduction 

The media landscape has witnessed a noticeable transformation over the past decade 

(Mangold and Faulds, 2009). With the number of Internet users exceeding 54 percent of the 

world’s population (Internet World Stats, 2018), and the number of monthly active users of 

social media Facebook reaching 2 billion (Facebook, 2018), social media are playing an 

increasingly important role in communication.Due to the intense competition in the 

marketplace, nowadays, customers are exposed to numerous brands from across the world, 

and, therefore, building brand equity has become an important source of differentiation. 

According to Schema theory (Eysenck, 1984), communication stimuli can lead to a positive 

impact on consumers’ perception of a brand. As a result, brand communication is positively 

related to brand equity as long as the communication stimuli contribute to a favourable 

attitude towards the branded product, compared to the equivalent non-branded product (Yoo 

et al., 2000). With the growing trend of globalisation and the reform and opening policy of 

China, China has been developing at about 10 percent growth rate of GDP annually for three 

decades (Ye et al., 2012) and has become the world’s second largest economy since 2012 

(The World Bank, 2017). Multinational corporations have entered China with increasing 

regularity, bringing their brands and products to increasingly brand-conscious Chinese 

consumers. Understanding the behaviour of Chinese consumers is crucial to international 

businesses targeting this largest single market in the world. Hence, this research aims to 

identify the influence of social media communication on brand equity in China. 
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Literature Review 

Brand equity refers to a set of assets and liabilities linked to a brandthat add to or subtract 

from the value provided by a product or service to a firm, which contains brand awareness, 

brand association, perceived quality, brand loyalty and other proprietary assets (Aaker, 1991). 

In this study, the first four metrics of brand equity were drawn, as the last one is not related to 

the consumer’s perspective (Christodoulides and de Chernatony, 2010).Many studies have 

demonstrated that marketing communication has a positive impact on brand equity(e.g. Keller 

and Lehmann, 2003; Yoo et al., 2000). However, these studies have mainly focused on the 

traditional instruments of marketing communications, and only a few focused on social media 

platforms (e.g. Bruhn et al., 2012; Schivinski and Dabrowski, 2015).Thus, it is necessary to 

identify the relationship between this new means of communication and brand equity. 

Due to the remarkable economic growth, Chinese Internet users have reached 772 million by 

2017 and about 720 million are social media users (Cnnic, 2018).In China, however, 

Facebook and Twitter are forbidden, but many localsocial media platforms have developed 

well. WeChatis the largest social media platform in China, which attracts more than 100 

million users worldwide(Vazquez et al., 2017).Users can create content and post it on 

WeChat, while WeChat also allows companies to build official accounts to post product 

information and interact with their followers. In terms of fashion industry, due to the 

increasingly brand-conscious Chinese consumers, which is particularly so for young adult 

consumers, as, in China, young adult consumers have a higher propensity to spend (Stanat, 

2006) and have an increasing focus on fashion and brands (McEwen et al., 2006), 

considerable international high street fashion brands such as ZARA, H&M and Uniqlo have 

already built WeChat official accounts and started WeChat marketing to their Chinese 

customers. The impact of this new marketing communication platform becomes increasingly 

significant in China (WeChat, 2016). Therefore it is worth exploring the impact of social 

media brand communication on brand equity of international fashion brands for young 

Chinese consumers. 

Methodology 

This research adopts a mixed-method approach, utilising qualitative methods in the early 

stage of the research and quantitative methods in the following stages of the research in order 

to generate law-like regularities that can be generalised to more extensive situations (Teddlie 

and Tashakkori, 2003). Hence, it is necessary to employ some qualitative methods serving as 
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a minor and complementary part of the study, which aim to explain not only what happens in 

social reality, but also figure out how and why differences appear among individuals in this 

social reality (Thomas and Brubaker, 2000). The qualitative methods applied to this study are 

in-depth interviews and focus group and the quantitative methods comprised of online survey. 

In order to generate the measurement items, this research conducted a literature search, that is, 

13 in-depth interviews and 3 focus groups with students of Sichuan University, aiming to gain 

a deeper understanding of the research topic and the relationship between the investigated 

constructs in this conceptual model. Notwithstanding the substantial qualitative research 

carried out in the early stages, this research mainly employed quantitative approaches, a self-

administered questionnaire was designed, aiming to elucidate the relationship between social 

media brand communication and brand equity, the causal relationships between dimensions of 

brand equity, the relationship between brand equity and purchase intention and the 

relationship between country-of-origin and brand equity from young Chinese consumer’s 

perspective. The questionnaires were distributed to the young Chinese WeChat users through 

mobile phones. Respondents returned the questionnaires and their responses were used to test 

the conceptual model and research hypotheses of this research. Pilot study including 

reliability test and exploratory factor analysis was conducted to reduce the items and refine 

the measurement scales of the questionnaire. Followed by a main survey consisted of 

confirmatory analysis. 

Results and Discussion 

Based on the literature, it is found that there were relationships between the motivations for 

engaging in social media brand communication and the dimensions of social media brand 

communication (Hennig-Thura et al., 2004), the causal relationships among the dimensions of 

brand equity (Schivinski and Dabrowski, 2015), the relationships between the dimensions of 

social media brand communication and the dimensions of brand equity (Bruhn et al., 2012). 

Multi-method research was adopted to investigate the research hypotheses (Creswell, 2003). 

At the first stage, the qualitative findings from in-depth interviews and focus groups were 

generally in accordance with the existing literature. The result confirmed the dimensionalities 

of the antecedents of social media brand communication, social media brand communication 

and brand equity and revealed 3 new measurement items for the constructs in the proposed 

model. And then the developed scale was tested by means of reliability test and statistical data 

reduction techniques in the pilot study to further refine the measurement items in preparation 

for the main survey. As a result, 12 items were deleted due to the failure of meeting the 
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criteria (e.g. low communalites, low factor loadings and multiple loadings). All the 

measurement items remained will be used in the main survey questionnaires. 

Potential Conclusions and Implications 

The findings will be of academic and managerial relevance, since this research can provide 

deep insights into the development of favourable international branding in China.  

Academic Contribution  

First, it focuses on the effect of social media brand communication onbrand equity. Social 

media is a new platform for communication which is distinct from traditional media 

communication, upon which the majority of previous studies focused. Therefore, this research 

can deepen the understanding of the effect of social media brand communication onbrand 

equity. In addition, since social media offers opportunities for consumers to talk to hundreds 

or even thousands of other consumers around the world, companies are no longer the sole 

source of brand communication (Mangold and Faulds, 2009). Accordingly, some academic 

research differentiates between firm-generated and user-generated social media brand 

communication andexamines the impact of these two forms of social media communication 

(Bruhn et al., 2012). These studies, however, consider firm-generated and user-generated 

social media brand communication as separate independent variables, whereas, firm-

generated social media communication can also be used to stimulate user-generated content. 

Thus, this research is the first to add the construct “co-creation of firm and user-generated 

social media communication to the social media brand communication. Furthermore, to the 

best knowledge of the author, it is the firstto study international fashion brandstargetingyoung 

Chinese consumers by means of WeChat. 

Managerial Contribution 

A deep insight into the international high street fashion branding in China can help managers 

set up appropriate strategies and directions in terms of social media brand communication, 

especially in firm-generated social media communication and the co-creation of firm-

generated social media communication, and user-generated social media brand 

communication, in order to positively affect brand equity, stimulate consumer purchase 

behaviour, and, ultimately, increase profit. 
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SOSYAL MEDYA REKLAM KAMPANYALARINDA EMOJI 

KULLANIMINA YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARIN BELIRLENMESI 

ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 

Oya ERU
1
  

VolkanYAKIN
2
 

Özet 

Tutundurma faaliyetleri, pazarlama faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

İnternetin pazarlama faaliyetlerinde kullanılmaya başlaması ise, yeni tutundurma 

mecralarının gelişmesini sağlamıştır. Tüketiciler ile etkileşim kurabilmek, farkındalık 

yaratabilmek ve yeni müşterilere ulaşabilmek gibi nedenler, çevrimiçi ortamların önemli 

birer tutundurma aracı olarak kullanmasına vesile olmaktadır. Son günlerde tutundurma aracı 

olarak kullanılmaya başlanan en yeni kavram ise emojilerdir. Dünyada kar amacı gütmeyen 

işletmeler de dahil pek çok kuruluş, sosyal medyadaki reklam kampanyalarında emojilerden 

yararlanmaya başlamıştır. İşletmelerin kampanyalarda emoji kullanmasının iki temel nedeni, 

emojilerin tüm dünyada ortak bir dil olarak kabul edilmesi ve emojlerin duyguları ifade 

etmenin en kolay yolu olarak görülmesi ile açıklanabilir. Buradan yola çıkıldığında 

çalışmanın amacı, sosyal medya reklam kampanyalarında emoji kullandığında, kullanıcıların 

reklam mesajına yönelik düşüncelerini ve tutumlarını araştırmak olarak belirlemiştir. Reklam 

mesajlarında emojilerin kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda araştırmaya rastlanılmış olmasından 

yola çıkıldığında, ileride reklam kampanyalarında emojileri kullanmayı düşünen işletmelere 

katkı sağlayacağının düşünülmesi, bu araştırmanın önemini belirtmektedir. Araştırmanın 

uygulaması için tasarlanan reklam afişlerine karşı katılımcıların düşüncelerini ve tutumlarını 

belirlemek amacıyla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 580 öğrenciye 

ulaşılmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS paket programından faydalanılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre, katılımcıların emoji kullanım durumları cinsiyetlerine göre farklılık 

göstermektedir. Kadın katılımcılar emojileri erkek katılımcılardan daha fazla kullanmaktadır. 

Katılımcıların emoji içeren duygusal reklamlar ile emoji içermeyen duygusal reklamlara karşı 

tutumları karşılaştırıldığında, emoji içeren duygusal reklam mesajı ile emoji içermeyen 

duygusal reklam mesajı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcıların emoji kullanım 

                                                           
1
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 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, volkanyakin@gmail.com 
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durumları ile emoji kullanılan rasyonel içerikli reklam mesajlarına karşı tutumları arasında da 

anlamlı bir ilişkiye rastlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Sosyal Medya, Reklam, Emoji 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Tutundurma faaliyetleri, pazarlama faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

İnternetin pazarlama faaliyetlerinde kullanılmaya başlaması ise, yeni tutundurma 

mecralarının gelişmesini sağlamıştır. İnternetin mobil hale gelmesi ile ilgili hedef kitleye her 

an her yerde ulaşabilme imkanı, akıllı telefon kullanımında yaşanan büyüme ve sosyal medya 

kullanımındaki artış, çevrimiçi ortamları işletmelerin pazarlama faaliyetleri için önemli birer 

araç haline getirmiştir. Tüketiciler ile etkileşim kurabilmek, farkındalık yaratabilmek ve yeni 

müşterilere ulaşabilmek gibi nedenler, çevrimiçi ortamların önemli birer tutundurma aracı 

olarak kullanmasına vesile olmaktadır. Son günlerde tutundurma aracı olarak kullanılmaya 

başlanan en yeni kavram ise emojilerdir. Dünyada kar amacı gütmeyen işletmeler de dahil 

pek çok kuruluş, sosyal medyadaki reklam kampanyalarında emojilerden yararlanmaya 

başlamıştır. Kampanyalarda emoji  kullanmasının iki temel nedeni, emojilerin tüm dünyada 

ortak bir dil olarak kabul edilmesi ve emojlerin duyguları ifade etmenin en kolay yolu 

olmasıdır. İşletmelerin sosyal medyayı reklam kampanyaları için bir araç olarak görmeleri ve 

kullanıcıları ile etkileşimlerini arttırabilmek için reklam kampanyası mesajlarına emojileri 

dahil etmeye başlamaları, çalışmanın amacını, sosyal medya reklam kampanyalarında emoji 

kullandığında ve emoji kullanılmadığında, cevaplayıcıların reklam mesajına yönelik 

tutumlarını ve reklam mesajında algıladıkları faydayı araştırmak olarak belirlemiştir. Reklam 

mesajlarında emojilerin kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda araştırmaya rastlanılmış olmasından 

yola çıkıldığında, ileride reklam kampanyalarında emojileri kullanmayı düşünen işletmelere 

katkı sağlayacağının düşünülmesi, bu araştırmanın önemini belirtmektedir.   

Kavramsal Çerçeve 

Kotler ve Lee’ye göre (2011), tutundurma faaliyetleri, ürün ya da hizmetin yararını, 

özelliklerini, maliyetini ve erişim kolaylığını vurgulayan ikna edici iletişim tekniklerini 

içermektedir. Bu teknikler, mesajlar, haberler, medya kanallarına ilişkin uygulamalar ile 

yaratıcı ve uygulanabilir diğer tutundurma unsurlarını içermektedir.  

Kurumların reklam kampanyaları için sosyal medyayı kullanması etkili bir yoldur 

(Weinreich, 2007). Sosyal medya sayesinde kurumlar, hedef tüketici kitlesiyle birebir iletişim 
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kurma, onlarda marka bağlılığı oluşturma, kurumsal mesajları aktarma ve onlardan alınan 

geri dönüşlerle doğru pazarlama kararlarına ulaşma gibi çok yönlü amaçlara ulaşmaktadır 

(Köksal ve Özdemir, 2013). Onat ve Alikılıç (2008), sosyal medya kullanmanın en önemli 

nedenlerini daha düşük bütçeler ile daha fazla kişiye ulaşma, kişiler ile interaktif bir iletişim 

kurabilme, kampanyaları daha geniş kitlelere yayabilme, doğru hedef kitleye ulaşma ve 

kampanya başarısını ölçümlemeye imkan tanıması ile açıklamaktadır. Ayrıca yapılan 

araştırmalarda insanların geleneksel reklam mecralarından uzaklaşmaya başladıkları ifade 

edilmektedir. Gün içerisinde çeşitli kanallar aracılığı ile sürekli reklam mesajlarına maruz 

kalan bireyler, medya tüketimlerini kontrol etme talebi ve dolayısıyla kendilerine uygun 

içeriklere erişme ve görüntüleme isteği halindedir (Mangold ve Faulds, 2014; Tao, 2016). Bu 

açıdan değerlendirildiğinde, sosyal medya, pazarlama faaliyetleri için uygun bir reklam aracı 

haline gelmektedir. Sosyal medya kullanılarak gerçekleştirilen en yenilikçi ve yaratıcı reklam 

kampanyaları ise emojiler ile gerçekleştirilen reklam kampanyalarıdır.  

Emojiler, Shigetaka Kurita tarafından metin mesajlarındaki kısıtlamaları azaltmak için 

geliştirilen duygu ve düşünceleri basit bir şekilde ifade etmeye yarayan ikonlar olarak 

tanımlanmaktadır (Golden, 2015).  

Emojilerin reklam kampanyalarında kullanılmaya başlamasının en önemli nedeni, tüm 

dünyada aynı anlama gelen ortak bir alfabe olarak kabul edilmeleri ve insanların duygularını 

yansıttığına inanılmasıdır. Özdemir vd. (2019) de yaptıkları çalışmada, emojilerin bireylerin 

duygularını yansıttıklarını belirtmiştir. Huang vd. (2008) de emojilerin daha keyifli ve olumlu 

bir iletişim deneyimi sağladığını ve kişisel etkileşime izin verdiğini ifade etmektedir. 

Emojilerin işletmeler tarafından kullanılmasının diğer nedenleri ise çevrimiçi olan bireylerin 

çok büyük bir bölümünün emoji kullanması ve emojilerin insanlar arasında iletişim kurmaya 

yardımcı olmasıdır (Emogi Report, 2015).  Tao (2016) tarafından yapılan araştırmada, 

işletmelerin tutundurma faaliyetlerinde emoji kullanımının geçen yıllara nazaran %777 artış 

gösterdiği ifade edilmektedir.  Ge ve Gretzel (2018) ise, yaptıkları çalışmada, sosyal medya 

fenomenlerinin emoji kullanımının stratejik ve ikna edici olduğunu ayrıca çeşitli iletişimsel 

amaçlara hizmet ettiği sonucuna ulaşmıştır.  

Tasarım ve Yöntem 

Araştırmada keşifsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma uygulamalı bir araştırmadır. 

Araştırmanın uygulama kısmı için anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 

ölçeklerden emoji kullanım ölçeği, Gökaliler ve Saatçioğlu’nun (2016),  reklam mesajı ile 
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ilgili ölçekler, Haws vd. (2010) ve Sheinin vd. (2011) ‘nin ölçeklerinden uyarlanmıştır. 

Hazırlanan anket, 17 sorudan ve üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın anakütlesini, 18-25 

yaş arası sosyal medya kullanıcıları oluşturmaktadır. Anakütle olarak bu yaş aralığının 

seçilmesinin nedeni, sosyal medyayı ve emojileri en fazla kullananların bu yaş aralığında 

olmasıdır (Emogi Research Team, 2016; Kemp, 2018; Brener, 2015; fikrimuhim.com,2015). 

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri örneklem olarak belirlenmiştir. 

Okulda, 953 öğrenci bulunmaktadır. %95 güven aralığında ve örneklem hatası = 0.05 

olduğunda anakütle 1000 kişiye kadar ise, örneklem büyüklüğü 278 kişi olarak kabul 

edilebilir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). Araştırmada ise 580 öğrenciye ulaşılmıştır. 

Toplanan verilerin analizinde SPSS paket programından faydalanılmıştır.     

Uygulama için dört adet reklam afişi tasarlanmıştır. Katılımcılardan ankette yer alan sorulara 

kendilerine gösterilen afişi inceledikten sonra cevap vermeleri istenmiştir. Reklam mesajları 

oluşturulurken, hislere ya da mantığa yönelik olmalarına göre duygusal içerikli ya da 

rasyonel içerikli hazırlanabilmektedir. Duygusal içerikli reklam mesajları, eğlenceli, sıcak, 

dostça içeriklerden oluşurken, rasyonel içerikler, ürün/fiyat bilgisi, marka ismi gibi mantıksal 

içeriklerden oluşmaktadır (Pelsmacker  vd., 2002). Araştırmada, kullanılan reklam afişleri de, 

mal ve hizmetler ile ilgili olarak duygusal reklam mesajı içerikli emoji kullanılan, duygusal 

reklam mesajı içerikli emoji kullanılmayan, rasyonel reklam mesajı içerikli emoji kullanılan 

ve rasyonel reklam mesajı içerikli emoji kullanılmayan afişler şeklinde hazırlanmış, dört 

farklı gruba gösterilerek, katılımcıların reklam mesajlarına ilişkin tutumlarının ve reklam 

mesajının faydasına yönelik algılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 

araştırmanın hipotezleri; 

H1a: Katılımcıların emoji içeren duygusal içerikli reklam mesajı ile emoji içermeyen 

duygusal içerikli reklam mesajına karşı tutumları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

H1b: Katılımcıların emoji içeren duygusal içerikli reklam mesajı ile emoji içermeyen 

duygusal içerikli reklam mesajının faydasına yönelik algıları anlamlı farklılık göstermektedir. 

H1c: Katılımcıların emoji içeren rasyonel içerikli reklam mesajı ile emoji içermeyen rasyonel 

içerikli reklam mesajına karşı tutumları anlamlı farklılık göstermektedir. 

H1d: Katılımcıların emoji içeren rasyonel içerikli reklam mesajı ile emoji içermeyen rasyonel 

içerikli reklam mesajının faydasına yönelik algıları anlamlı farklılık göstermektedir. 

H2: Katılımcıların Emoji kullanım durumları cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir 

şeklindedir.  
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Bulgular ve Tartışma 

Araştırma bulguları incelendiğinde, katılımcıların %49,3’ünün kadın, %50,7’sinin 

erkeklerden oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcılar, 

mesajlaşırken emoji kullandıklarını, emoji kullanmanın duyguları ifade etmenin yolu 

olduğunu, emoji kullanmanın eğlenceli olduğunu ve mesajlaşırken emoji içerikli bir mesaj 

geldiğinde karşı tarafın duygularını daha iyi anlayabildiklerini ifade etmişlerdir. Buradan 

yola çıkıldığında, araştırmada elde edilen bulguların literatürdeki araştırmalara benzer 

sonuçlara ulaştığı ifade edilebilir. Literatürde yapılan araştırmalarda da emoji kullanmanın 

duyguları ifade etmenin en kolay yolu olduğu, emojili mesajların daha etkili olduğu ve daha 

eğlenceli olduğu ifade edilmektedir (Huang vd., 2008; Vidal vd., 2016; Shanghani, 2014; 

Wang vd., 2014; Churches vd., 2014; fikrimuhim.com, 2015; Özdemir vd., 2019; Hsieh ve 

Tseng, 2015; Gökaliler ve Saatçioğlu; Toksöz ve Kahraman, 2017).  

Katılımcıların duygusal içerikli emojili/emojisiz ve rasyonel içerikli emojili/emojisiz sosyal 

medya reklam kampanyası mesajlarına yönelik tutumlarının ve algıladıkları faydanın 

belirlenebilmesi için hipotezler geliştirilmiştir. Ölçekteki ifadelerin faktör yapılarını 

belirlemek için açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi yapabilmek için 

uygulanan KMO ve Barlett küresellik testi sonuçları (KMO değeri, 0,895 ve ki kare değeri, 

5420,999, p<0,000) ifadelerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Faktör 

analizi sonucunda, 3 faktör (reklam mesajına ilişkin algılanan fayda, reklam mesajına yönelik 

tutum ve emoji kullanım durumu) açıklanan varyansın %72,232’sini ölçmektedir. Ölçeklerin 

güvenilirliği için güvenilirlik analizi (Faktör 1 için güvenilirlik katsayısı, 0,874, Faktör 2 için 

güvenilirlik katsayısı, 0,875 ve Faktör 3 için güvenilirlik katsayısı, 0,891) uygulanmıştır. 

Elde edilen veriler normal dağılmadığı için oluşturulan hipotezler parametrik olmayan 

testlerden yararlanılarak test edilmiştir. Bu amaçla farklılık testleri için “Man Whitney U 

Testi” uygulanmıştır.  

Hipotez testi sonuçları değerlendirildiğinde; katılımcıların emoji içeren duygusal içerikli 

reklam mesajı ile emoji içermeyen duygusal içerikli reklam mesajına karşı tutumları 

karşılaştırıldığında, emoji içeren duygusal içerikli reklam mesajı ile emoji içermeyen 

duygusal içerikli reklam mesajına yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur 

(H1a: Kabul).  
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Katılımcıların emoji içeren duygusal içerikli reklam mesajının faydasına yönelik algıları ile 

emoji içermeyen duygusal içerikli reklam mesajının faydasına yönelik algıları arasında ise 

anlamlı bir farka ulaşılmamıştır (H1b: Red).  

Katılımcıların emoji içeren rasyonel içerikli reklam mesajı ile emoji içermeyen rasyonel 

içerikli reklam mesajına karşı tutumları arasında anlamlı farklılık görülmemektedir (H1c: 

Red). 

Katılımcıların emoji içeren rasyonel içerikli reklam mesajı ile emoji içermeyen rasyonel 

içerikli reklam mesajının faydasına yönelik algıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur (H1d: 

Red).  

Katılımcıların Emoji kullanım durumları ise cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. 

Kadın katılımcılar emojileri erkek kullanıcılardan daha fazla kullanmaktadır (H2: Kabul).  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Emojiler ile ilgili diğer disiplinlerde yürütülen araştırmalarda, insanların emojilerdeki 

ifadeleri gerçek insan duyguları gibi algıladıkları, emojilerin duyguları ifade etmenin en basit 

ve hızlı yolu olduğu, ayrıca emoji kullanmanın eğlenceli olduğu ifade edilmiştir (Golden, 

2015; Churches vd., 2014; Huang vd., 2008; Vidal vd., 2016; Shanghani, 2014; Wang vd., 

2014; fikrimuhim.com, 2015; Özdemir vd., 2019; Hsieh ve Tseng, 2015; Gökaliler ve 

Saatçioğlu; Toksöz ve Kahraman, 2017). Araştırma sonuçları da literatürde elde edilen 

sonuçlar ile paraleldir. Katılımcılar, emoji kullanmanın duyguları ifade etmenin bir yolu 

olduğunu, emoji kullanmanın eğlenceli olduğunu ve mesajlaşırken emoji içerikli bir mesaj 

geldiğinde karşı tarafın duygularını daha iyi anlayabildiklerini belirtmişlerdir.  

Katılımcıların duygusal içerikli emoji kullanılan reklam mesajlarına yönelik tutumları ile 

emojisiz duygusal içerikli reklam mesajına yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Novak vd. (2015) yaptıkları çalışmada, emoji kullanılan mesajların emoji kullanılmayan 

mesajlara göre insanlar üzerinde daha etkili olduğunu dolayısıyla işletmelerin dijital 

pazarlama kampanyalarında kampanya mesajlarına emoji eklemesinin faydalı olacağını 

belirtmiştir. Yine 2015 yılında hazırlanan Emoji Raporu’na göre, tüketicilerin emoji içerikli 

reklam mesajlarına daha çok tepki verdikleri ve emojilerin özellikle gerçek zamanlı dijital 

reklam kampanyalarında işletmelerin internetteki tıklanma oranlarını arttıracağı ifade 

edilmektedir.  
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Katılımcıların rasyonel içerikli reklam mesajına yönelik tutumları ise reklam mesajında emoji 

kullanılsa da kullanılmasa da farklılık göstermemektedir. Dolayısıyla emojilerin literatürde 

de ifade edildiği üzere, duyguları yansıtan yapısı gereği duygusal içerikli reklam mesajları 

için daha uygun bir tutundurma aracı olacağı söylenebilir. Literatürde daha önde yapılan 

çalışmalarda reklam kampanyasının yaratıcılığı arttıkça reklama yönelik tutumun pozitif 

olduğu ifade edilmektedir (Kim ve Yu, 2015, Gökaliler ve Saatçioğlu, 2016). Sosyal medya 

reklam mesajlarında emojileri  kullanmak geleneksel reklam mesajlarına göre daha ilgi çekici 

ve yaratıcı olacağı için, emojiler, kullanıcıların duygusal reklam mesajlarına karşı pozitif bir 

tutum oluşurmasını da sağlayabilir. Tao (2016), da insanların sosyal medyayı kullandığı 

sürece emojilerin pazarlamacılar ve işletmeler için yaratıcı bir araç olacağını belirtmiştir.  

Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, kadın katılımcıların emojileri daha fazla kullandığı 

görülmektedir. Elde edilen bu sonuç, literarürde daha önce elde edilen sonuçlar ile benzerlik 

göstermektedir (Hwang 2014, Toksöz  ve  Kahraman  2017). Buradan yola çıkıldığında kadın 

müşterilerine sosyal medya üzerinden ulaşmak isteyen işletmelerin reklam mesajlarına 

emojiler eklemesinin kadın müşterilerde olumlu bir tutum yaratacağı söylenebilir.  

Emojilerin dijital pazarlamada kullanımı her geçen gün artış göstermesine karşın, sosyal 

medya reklamlarında emoji kullanıldığında, reklamın faydasına yönelik algı ve tutumları 

belirlemek ile alakalı pazarlama literatüründe kısıtlı araştırmaya rastlanmış olması bu 

araştırmanın gerçekleştirilmesinde en belirleyici etken olmuştur. Bu araştırmayı diğer 

araştırmalardan ayıran bir başka boyutu ise, reklam mesajlarını duygusal ve rasyonel açıdan 

da karşılaştırmasıdır. İşletmelerin reklam kampanyalarında sosyal medya platformlarını 

yoğun bir şekilde kullanmaya başladıkları ve  emojilerin de sosyal medyanın önemli bir 

unsuru olduğu gözetildiğinde, bu çalışmayla elde edilen sonuçların, işletmelere yol gösterici 

nitelikte olacağına inanılmaktadır.   

Her geçen gün çok fazla sayıda reklam mesajına maruz kalan tüketicilere ulaşabilmek için 

işletmelerin kendilerini rakiplerinden farklılaştırması gerekmektedir. Özellikle interneti ve 

sosyal medyayı yoğun kullanan tüketicilere ulaşmak için bu farklılığı yakalayabilmede sosyal 

medyayı ve emojileri kullanmak faydalı olabilir. Emojilerin duygulara çağrışım yapması, 

ortak bir dil olarak algılanması ve olumlu bir etki bırakması işletmeleri emoji içerikli reklam 

mesajları oluşturmaya yönlendirebilir. Bu sayede işletmeler kullanıcıları ile daha etkileşimli 

ve pozitif bir ilişki kurma imkanı bulabilirler.  

Araştırmada elde edilen bulgular, katılımcıların verdiği cevaplar ile sınırlıdır. Araştırmanın 

sadece GUBYO öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiş olması, farklı jenerasyonların 
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karşılaştırılmasını kısıtlamıştır. Zaman ve maliyet kısıtları araştırmanın daha geniş kitleler 

üzerinde gerçekleştirilmesine açısından diğer kısıtları oluşturmaktadır. İleriki araştırmalar, 

daha geniş örneklemler ile, farklı yaş grupları araştırmaya dahil edilerek reklam mesajlarına 

yönelik düşünce ve tutumları belirlemenin dışında, emojilerin satın alma niyetine etkisi, 

marka farkındalığına etkisi gibi farklı bakış açıları ele alınarak gerçekleştirilebilir. 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Sosyal medya kullanıcılarının sayısı her geçen gün artmaktadır. 2016 yılında sosyal ağ 

kullanıcısı sayısı dünya genelinde 2.22 milyarken, bu rakamın 2019 yılı sonunda 2.72 milyara 

ulaşacağı tahmin edilmektedir (www.statista.com).  Sosyal medyanın yükselişi ile birlikte 

işletmeler ve pazarlamacılar, bu platformları yalnızca ürünlerle ilgili bilgileri aktarmak için 

değil, ürünle ilgili bilgi, görüş, tutum ve deneyimlerin müşteriler arasında paylaşılmasını 

sağlayacak bir araç olarak da kullanmaya başlamışlardır (Mangold, Faulds, 2009). Özellikle 

kullanıcı tarafından oluşturulan sosyal medya içeriğinin, son yıllarda tüketici davranışını 

etkilemede önemli bir faktör haline geldiği görülmektedir (Hoffman, Fodor, 2010).  

Takipçilerinin satın alma karar süreçlerinde yönlendirme gücü olan bireyler olarak tanımlanan 

etkiyiciler, markaların pazarlama hedeflerine ulaşmaları için önemli bir araçtır (Dizon, 2015). 

Özellikle Z kuşağını hedefleyen işletmelerin geleneksel pazarlama iletişimi araçlarından 

ziyade, Z kuşağı temsilcilerinin yoğun olarak kullandığı sosyal ağlara ve ilgili pazarlama 

uygulamalarına yönelmeleri gerekmektedir. Sosyal medya kullanıcılarının ve  beraberinde  

sosyal medya fenomenlerin sayısının hızla arttığı düşünüldüğünde, işletmeler için en büyük 

zorluklardan biri uygun etkileyicinin belirlenmesidir.  

                                                           
1
 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, segu0704@yahoo.com 

2
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Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin takip ettikleri etkileyiciler ile benzer tutumlara  sahip 

olduklarına ilişkin değerlendirmelerinin ve onlarla kurdukları parasosyal etkileşim düzeyinin, 

etkileyicilerin önerdikleri ve/veya kullandıkları ürünleri satın alma niyetlerine etkisini 

incelemektir. Bununla birlikte bu ilişkide takipçinin cinsiyetinin etkisi de araştırılacaktır.  

Literatür Araştırması 

Parasosyal etkileşim, izleyicilerin medya figürleri ile geliştirdikleri tek yönlü ve sembolik bir 

ilişkiyi ifade etmekte, bu ilişki daha çok izleyici ve onun en sevdiği medya karakteri arasında 

kurulmaktadır (Cohen, 1999). Bu etkileşim, izleyicilerin medya karakterini bir rehber veya bir 

arkadaşı gibi görmesi, takip ettiği favori programının sosyal dünyasının bir parçası olmayı ve 

programda yer alan medya karakterleri ile tanışmayı hayal etmesi gibi farklı şekillerde ortaya 

çıkabilmektedir (Robin vd., 1985). 

Geçmişte çoğunlukla izleyiciler ve TV figürleri arasında kurulan parasosyal etkileşim, 

günümüzde sosyal medya kullanıcıları ve etkileyicileri arasında da mümkün olmakta; bir 

etkileyiciye düzenli olarak maruz kalma, sosyal medya kullanıcılarında da benzer ilişki 

geliştirme duygularını ortaya çıkarabilmektedir. Bu ilişki gelişmeye devam ettikçe 

kullanıcının, etkileyiciyi güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görmesi ve satın alma karar 

sürecinde etkileyicinin tavsiyelerini dikkate alması söz konusu olabilecektir (Lee, Watkins, 

2016; Rubin vd., 1985). Sosyal medya etkileyicisi ve takipçileri arasında kurulan parasosyal 

etkileşimin satın alma niyetiyle pozitif ilişkili olduğunu dair çeşitli kanıtlar bulunmaktadır 

(Kim vd., 2014; Hwang, Zhang, 2018).  

Parasosyal etkileşimin belirleyicilerinden biri olarak kabul edilen (Turner, 1993; Eyal, Rubin, 

2003; Lee, Watkins, 2016) benzerlik algısı (homophily), etkileşim halinde olan bireylerin 

inanç, eğitim ve sosyal statü gibi unsurlar bakımından benzerlik göstermesi durumudur 

(Prisbell, Andersen, 1980). Eyal ve Rubin’ e göre (2003), birey kendisini diğer insanlarla ne 

kadar benzer algılarsa, onlarla sık etkileşime girmesi o kadar muhtemeldir. Medya kullanıcısı 

kendi inançları ile medya karakterinin inançları arasındaki benzerlikleri algıladıkça, onunla 

parasosyal etkileşimi sürdürme eğiliminde olacaktır (Eyal, Rubin, 2003). Bu durumda 

izleyici, karakterin bakış açısını paylaşma ve onun deneyimlerine dahil olma konusunda daha 

istekli olacaktır (Hoffner, 1996). 

Farklı değişkenlerle yapılan birçok çalışma satın alma davranışı ve satın alma karar sürecinin 

işleyişi açısından kadınlar ve erkekler arasında belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir. 

Kadınların, erkeklere kıyasla, tüketim ile ilgili konularda (bilgi araştırma, satın alma kararı 
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gibi) akranları ve çevreleri ile daha çok paylaşım içerisinde olması (Mangleburg vd.,1997; 

Moschis, Mitchell 1986), ikna edici mesajlara daha olumlu tepkiler vermeleri (Widgery, 

McGaugh 1993) bu farklılıklardan birkaçıdır.  

Çalışmaya konu olan değişkenler ile ilgili çalışmalarda cinsiyetin etkisine ilişkin farklı 

sonuçların elde edildiği tespit edilmiştir.  Kadınların erkeklere nazaran, en sevdikleri TV 

karakteri ile daha güçlü bağlar kurduklarını ve onları arkadaş ve daha “gerçek” olarak 

algıladıklarını ortaya koyan çalışmalar (Cohen, 1997) bulunmaktadır. Böyle bir farklılık, 

kadınların erkeklere kıyasla çok sevdikleri kişilerle daha güçlü bir parasosyal etkileşim 

geliştirmelerine imkan sağlayabilir (Lather, Moyer-Guse, 2011). Eyal ve Rubin (2003) 

erkeklerin benzerlik algısı ve parasosyal etkileşim düzeylerinin kadınlardan daha yüksek 

olduğunu ifade ederken, Gleich (1997) ise parasosyal ilişkilerde cinsiyet farkı tespit 

edememekle birlikte, kadınların kendilerini TV karakterleri yerine koymaya daha meyilli 

olduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte Reeves ve Miller (1978) ise erkek çocuklarının 

kızlara kıyasla kendilerini TV karakterleri ile daha çok özdeşleştirdikleri sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Seçicilik teorisine göre kadınlar kendilerine sunulan bilgileri erkeklerden daha kapsamlı bir 

şekilde inceleme eğilimindedirler. Bu durumda iletilen mesajı dikkatle inceleyen kadınların 

bu bilgiyi aktaran ünlü kişiye karşı daha az olumlu tutumlara sahip olacakları şeklinde 

beklentiler de vardır (Petty vd., 1983; Klaus, Bailey, 2008). Ünlüye yönelik tutumların 

cinsiyete göre farklılaşmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (McCutcheon vd., 2003).  

Tasarım ve Yöntem  

Tüketicilerin, sosyal medya platformları üzerinden takip ettikleri dijital etkileyicilerin tavsiye 

ettikleri ve/veya kullandıkları ürünleri satın alma niyetlerini incelemek amacıyla 

gerçekleştirilen bu çalışma uygulamalı ve nedensel yapıdadır. Tüketicilerin satın alma niyetini 

etkileyeceği düşünülen değişkenlerin tespit edilmesi için literatür incelemesi ile birlikte sekiz 

sosyal medya kullanıcısı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş ve etkileyici ile 

benzerlik algısı ve parasosyal etkileşim düzeyi kavramları ilgili değişkenler olarak 

belirlenmiştir. Analize tabi tutulacak verileri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır.  

Çalışmada kullanılan soru kağıdında yer alan benzerlik kavramını ölçmek için McCroskey ve 

arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen ve Lee ve Watkins tarafından uyarlanan 8 ifade ile 

satın alma niyetini ölçmek için Lu ve arkadaşlarının (2014) çalışmasından alınan 4 ifade yer 

almaktadır. Soru kağıdında ayrıca parasosyal etkileşim düzeyini ölçmek için Rubin ve 
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arkadaşlarının (1985) geliştirdiği ve Lee ve Watkins (2016) tarafından bloggerlar ile ilgili 

olacak şekilde düzenlenmiş  7 ifadeye yer verilmiştir. Cevaplayıcıların bu ifadelere katılım 

düzeylerini (5’li Likert, “1=Hiç Katılmıyorum”- “5=Tamamen Katılıyorum) belirtmeleri 

istenmiş olup, demografik özelliklere ilişkin bazı sorular da sorulmuştur.  

Çalışmanın evrenini sosyal medya platformları üzerinden dijital etkileyicileri takip edenkişiler 

oluşturmakta olup, veriler oluşturulan basılı ve online anket formları aracılığıyla, kolayda ve 

kartopu örneklem yöntemleri ile ulaşılan katılımcılardan toplanmıştır. Ankara’da kolayda 

örnekleme yoluyla başlatılan veri toplama aşaması, katılımcıların ve yazarların sosyal medya 

hesapları üzerinden online olarak devam etmiştir.Toplamda 405 anket elde edilmiş olup tam 

olarak doldurulmuş olan 401 tanesi analizlere dahil edilmiştir.  

Elde edilen veriler ile öncelikle tanımlayıcı istatistikler gerçekleştirilmiş olup, ölçeklerin 

güvenilirlikleri analiz edildikten sonra oluşturulan model test edilmiştir. Bu amaçla SPSS 

paket programı ile Hayes (2013) tarafından geliştirilen PROCESS, v3.3 makrosundan 

faydalanılmıştır.  Elde edilen veriler ile test edilen model ve ilgili hipotez ve araştırma sorusu 

şu şekildedir:  

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Modeldeki koyu renkli çizgiler aracılık etkisini (H1) temsil etmektedir. Bununla birlikte 

literatür taramasında bu değişkenler arasındaki ilişkide cinsiyetin düzenleyici etkisine ilişkin 

bir bulguya rastlanamadığı için bu etki araştırma sorusu olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda 

kesikli çizgiler düzenleyici etkiyi (AS1) ifade etmektedir. Buna göre test edilen hipotez ve 

araştırma sorusu şu şekilde ifade edilebilir:  



259 
 

H1: Parasosyal etkileşim, takipçinin etkileyiciyi benzer olarak algılama düzeyi ve onun 

önerdiği ürünleri satın alma niyeti arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir.  

AS1: Takipçinin cinsiyeti, parasosyal etkileşimin aracılık ettiği, etkileyici ile benzerlik ve 

onun önerdiği ürünleri satın alma niyeti arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici etkiye sahip 

midir? 

Bulgular ve Tartışma 

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde %65’inin (n=260) kadın, %74’ünün 18-

25 yaş aralığında olduğu, gelir düzeyi 2.200 TL ve altı olan kişilerin çoğunlukta olup (%63), 

katılımcıların %64’ünün şu an için çalışmadıklarını belirttikleri görülmektedir. Bu bulgular 

ışığında sosyal medya kullanıcılarının ve fenomen takipçilerinin çoğunlukla gençlerden 

oluştuğu düşünüldüğünde katılımcı profilinin ilgili evren ile benzer özellikler taşıdığı 

söylenebilir.  

Model testine geçmeden önce ilgili kavramları ölçmek için kullanılan ölçeklerin 

güvenilirlikleri düzeltilmiş toplam madde korelasyon değerleri ve Cronbach Alpha katsayıları 

hesaplanarak değerlendirilmiş ve güvenilirlik için gerekli sınır değerlerin aşıldığı 

görülmüştür. Bununla birlikte değişkenler arasında çoklu bağıntı problemi olup olmadığını 

anlamak için değişkenler arası korelasyon katsayıları hesaplanmış olup katsayıların 0.70’in 

altında olduğu (Tabachnick, Fidell, 2001) ve çoklu bağıntı probleminin söz konusu olmadığı 

görülmüştür. Bu değerler Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Değişkenlerin Ortalama Değerleri, Korelasyon Katsayıları ve Güvenilirlik 

Katsayıları 

Değişkenler  
Ortalama 

(std.sapma) 

Güvenilirlik 

katsayısı 
IV Med. DV Mod. 

1.Benzerlik algısı (IV) 3.21 (.59) 0.88
a
     

2.Parasosyal Etkileşim (Med.) 2.81 (.58) 0.81
a
 .549**    

3.Satın Alma Niyeti (DV) 3.64 (.60) 0.82
a
 .322** .452**   

Kadın (Mod)    3.21 2.79 3.70 3.73 

Erkek (Mod)   3.21 2.83 3.52 3.77 

IV=Bağımsız değişken; DV=Bağımlı değişken; Med=Aracı değişken; Mod.= Düzenleyici Değişken 
a 
= Cronbach Alpha Katsayısı ;   

b
 = Spearman-Brown Katsayısı  

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed) 

Aracılık etkisi (H1) Baron ve Kenny (1986) tarafından belirlenen aşamalar doğrultusunda  

doğrusal regresyon analizi yardımıyla test edilmiştir. Bu amaçla öncelikle takipçinin, 

etkileyiciyi kendisine benzer olarak değerlendirme düzeyi (IV) ile parasosyal etkileşim (Med.) 

(b=0.538, SE=0.041; p=0.000) ve satın alma niyeti (DV) (b=0.326, SE=0.048; p=0.000) 
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arasındaki ilişkiler test edilmiş olup ilişkilerin pozitif yönde anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

Aracı değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin de benzer şekilde pozitif yönde 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir (b=0.467, SE=0.046; p=0.000). Son olarak bağımsız 

değişken-bağımlı değişken arasındaki regresyon modeline aracı değişken dahil olduğunda 

bağımsız değişkenin (benzerlik) katsayısında azalma olduğu belirlenmiş olup (b=0.107, 

SE=0.054; p=0.047) bu durum aracılık etkisine kanıt teşkil etmektedir. Bununla birlikte 

aracılık etkisini kontrol etmek için Sobel testi de gerçekleştirilmiş olup (t=9.029 SE=0.03; 

p=0.000) benzerlik algısı ve satın alma niyeti ilişkisinde parasosyal etkileşimin kısmi aracılık 

rolü üstlendiği belirlenmiştir. Buna göre H1 kabul edilmiştir.  

Araştırma sorusuna cevap verebilmek için Hayes (2013) tarafından geliştirilen SPSS 

PROCESS makrosu (Model 59, 5.000 bootstraps, %95 GA) kullanılarak düzenleyici değişken 

varlığında aracılık (moderatedmediation) analizi gerçekleştirilmiştir. Bu model ile aracılık 

modeli üzerinde, takipçinin cinsiyetinin düzenleyici (mod.) bir etkisi olup olmadığı test 

edilmeye çalışılmıştır (Tablo 2). Makro çıktısında yer alan indeks (moderatedmediationindex) 

değeri modelin anlamlı olduğunu ifade etmektedir (ab = 0.25, SE = 0.08, 95% CI: = 

[0.06;0.23]). Buna göre, etkileyiciyibenzer algılama düzeyinin, parasosyal etkileşim aracılığı 

ile, etkileyicinin önerdiği ürünleri satın alma eğilimi üzerindeki dolaylı etkisinin cinsiyete 

göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Etkileşim katsayısına bakıldığında, benzerliğin, 

parasosyal etkileşim düzeyine etkisinin cinsiyete bağlı olmadığı (B=-0.01;SE=0.08; 

p=0.94)görülmüştür. Bağımsız değişken ile aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki 

etkilerinin cinsiyete bağlı olup olmadığı incelendiğinde ise aracı değişkenin etkisinin cinsiyete 

bağlı olduğu (B=0.46;SE=0.11; p=0.00) söylenebilir. Bununla birlikte cinsiyete göre, 

benzerliğin satın alma niyeti üzerindeki koşullu doğrudan ve dolaylı etkileri de incelenmiştir.  

Buna göre, benzerliğin satın alma niyeti üzerindeki doğrudan etkisi sadece kadınlarda pozitif 

anlamlı (c’= 0,15; CI=0.02; 0.28) iken, benzerlik algısının satın alma niyeti üzerinde her iki 

grup için de pozitif ve anlamlı bir etkisi olmakla birlikte bu etki erkeklerde daha belirgindir 

(aberkek=0.39; abkadın=0.14).  
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Tablo 2. Düzenleyici Değişken (Cinsiyet) Varlığında Aracılık Modeli Testi  

 Katsayı (SE) t p %95 Güven aralığı  

(Alt Sınır-Üst Sınır) 

Çıktı: parasosyal etkileşim (Med) 

Sabit  0.00 (0.03) 0.00 0.99 (-0.05; 0.05) 

Benzerlik algısı 0.54 (0.04) 13.08 0.00 (0.46; 0.62) 

Cinsiyet   0.04 (0.05) 0.76 0.45 (-0.06; 0.14) 

Etk_1 (IV*Cinsiyet) -0.01 (0.08) -0.07 0.94 (-0.17; 0.16) 

Çıktı: satın alma niyeti (DV) 

Sabit 3.64 (0.03) 139.15 0.00 (3.59; 3.69) 

Benzerlik algısı 0.09 (0.05) 1.87 0.06 (-0.01; 0.20) 

Parasosyal etkileşim 0.43 (0.05) 7.97 0.00 (0.32; 0.53) 

Cinsiyet  -0.19 (0.06) -3.63 0.00 (-0.31; -0.09) 

Etk_1 (IV*Cinsiyet) -0.14 (0.11) -1.29 0.19 (-0.36; 0.07) 

Etk_2 (Med*Cinsiyet) 0.46 (0.11) 4.09 0.00 (0.24; 0.69) 

Benzerliğin Satın alma niyeti üzerindeki koşullu (cinsiyete göre) doğrudan etkisi  

Kadın  0.15 (0.07) 2.27 0.02 (0.02; 0.28) 

Erkek 0.01 (0.09) 0.07 0.94 (-0.17; 0.18) 

Benzerliğin Satın alma niyeti üzerindeki koşullu (cinsiyete göre) dolaylı etkisi  

Kadın  0.14 (0.04)   (0.06; 0.22) 

Erkek 0.39 (0.07)   (0.25; 0.54) 

Ilımlaştırılmış aracılık indeksi (index of moderatedmediation) -- ab=0.25, SE=0.08,  

%95 GA CI(Koşullu dolaylı etki)= (0.06; 0.23) 

 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Tüketicilerin, sosyal medya etkileyicilerinin önerdikleri/kullandıkları ürünleri satın alma 

niyetlerinin, takipçilerin kendi tutumları ile etkileyicinin tutumları arasındaki benzerliğe 

ilişkin algılamalarından etkilenme durumunu incelemek için gerçekleştirilen çalışma ile 

pazarlama çabalarında sosyal medya etkileyicilerinin doğrudan veya dolaylı katkısından 

faydalanan işletmelere yararlı olabilecek sonuçlara ulaşılmıştır. Tüketicilerin, kendilerine 

benzer hissedip yakın olarak gördükleri etkileyicilerin önerilerinden etkilendikleri ve önerilen 

ürünleri satın almayı düşündükleri belirlenmiştir. benzer şekilde parasosyal etkileşim 

düzeyinin de satın alma niyetini etkilediği, etkileyiciyi arkadaşı gibi gören, onu her mecrada 

takip eden ve kendisini, etkileyicinin sosyal grubunun bir parçası olarak gören takipçilerin, 

önerilen ürünü satın alma niyetlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Satın alma niyeti 

üzerinde, benzerlik algısı ile parasosyal etkileşimin etkileri birlikte incelendiğinde kısmi bir 

aracılık ilişkisinin söz konusu olduğu belirlenmiştir. Buna göre benzerlik algısının satın alma 

niyeti üzerindeki toplam etkisinin bir kısmı, etkileyici ile kurulan parasosyal etkileşim 

aracılığı ile olmaktadır. Buna göre parasosyal etkileşim, benzerlik algısı ve önerilen ürünü 

satın alma arasındaki ilişkide bağlantı görevi üstlenmektedir. Bu dolaylı etkinin söz konusu 

takipçilerin erkek olması durumunda daha belirgin olduğu, aracılık etkisinin de tam aracılık 

şeklinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Buna göre erkeklerin kendilerine benzediğini 



262 
 

düşündükleri etkileyicilerle parasosyal bir bağ kurdukları ve bu bağın, etkileyicilerin 

önerdikleri ürünleri satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

Kadınların etkileyicilerin önerdikleri ürünü satın alması için bu kişilerle kurdukları parasosyal 

etkileşim düzeyi önemli olmakla birlikte, bu etkileşim kurulmasa bile kadınların önerilen 

ürünleri satın alma niyetinin benzerlik algısından pozitif olarak etkilendiği tespit edilmiştir.  

Bu bilgiler ışığında, pazarlama uygulamalarında sosyal medya etkileyicilerinden faydalanan 

işletmelerin, hedef kitlenin tutumları (ortak değer, benzer davranış, ortak yön) ile benzer 

tutumlara sahip sosyal medya etkileyicilerini bulabilmeleri oldukça önemlidir. Özellikle erkek 

tüketicileri hedefleyen işletmelerin, takipçileri tarafından yakın takibe alınan, takipçilerinin 

arkadaş gruplarının bir parçası olarak görüp benimsedikleri etkileyicileri bulmaları, bu kişiler 

aracılığı ile satışları üzerinde olumlu etki yaratma çabalarının sonuca ulaşmasına yardımcı 

olacaktır.  

Araştırmada olasılıklı olmayan örneklem yöntemlerinin kullanılması ve örneklemin çok 

büyük olmaması sonuçların genelleştirilebilirliğini güçleştirmektedir. Bununla birlikte 

önerilen ürünü satın alma niyetini etkileyeceği düşünülen farklı bağımsız değişkenlerin 

(güvenilirlik, ürün-tüketici uyumu gibi) ve modele dahil edilebilecek diğer düzenleyici 

değişkenlerin (etkileyicinin cinsiyeti, ürün kategorisi gibi) dikkate alınarak farklı çalışmaların 

yapılması önerilebilir.   
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TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE HAZIR 

GİYİM MAĞAZA ATMOSFERİ ALGILAMALARI 

READY-MADE CLOTHING STORE ATMOSPHERE PERCEPTIONS ACCORDING TO 

CONSUMER DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 

Nihan ÖZGÜVEN TAYFUN
1
 

Gizem BİLGİNER
2
 

Özet 

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı perakendecilik sektöründe, başarılı olabilmek için 

müşterilerin beklenti ve isteklerini bir farklılık yaratarak karşılamak gerekmektedir.Hazır 

giyim mağazalarında mağazanın dış görünümü, mağaza içi faktörler, mağazanın tasarım ve 

düzeni, dekorasyon seçimi ve insan faktöründen oluşan mağaza atmosferinin etkin bir şekilde 

oluşturulmasıyla hedef kitleyi mağazaya çekebilmesi, yönlendirebilmesi ve satın alma 

kararını etkileyebilmesi mümkündür. Günümüzde mesaj iletmeyi, sessiz satışı 

gerçekleştirmeyi sağlayan mağaza atmosferi, mağaza imajını etkileyen en önemli unsurlardan 

biridir. Doğru stratejiler belirlenerek düzenlenen hazır giyim mağazaları tüketici 

davranışlarını etkilemektedir. Olumlu etkilerin yaratılması durumunda tüketicilerin satın alma 

kararları da olumlu etkilenerek satışları arttırmaktadır.Bu çalışmada,ZARA mağazasının 

sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek amacıyla oluşturduğu mağaza atmosferi 

algılamalarının cinsiyet ve yaşa göre farklılaşmadığı, ancak medeni duruma göre mağaza 

tasarım ve düzeni algılamalarının, eğitim düzeyine göre dış görünüm algılamaların, gelir 

duruma göre ise içsel boyut algılamalarında farklılaşma saptanmıştır.   

Anahtar kelimeler: Perakende, Hazır Giyim Mağazaları, Mağaza Atmosferi, Tüketici 

Davranışı, ZARA. 

Abstract 

Because of intense competition in the retail sector, in order to be successful, retailers must 

create a difference while satisfying the consumer’s expectations and demands. Store 

atmosphere in ready-made store consists of external variables, interior variables, layout and 

design of store, point of purchase and decoration and human factor. Store atmosphere 
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managed properly can attract, motivate and effect of purchase decision for consumers. It 

which provides sending message, silent selling is one of the most important factor in oder to 

effect store image. Strategies identified well influence consumer behaviour. When they are 

affected positively consumer purchase of decision and this lead to an increase sells. In this 

research is examined ZARA ready-made clothing store atmosphere as example.  Consumer 

perception of store atmosphere doesn’t vary to gender and age. On the other hand, marital 

status changes perception of layout and design variables, educational level make different 

external perceptions and income status differ perception of interior variables. 

Keywords: Retail, Ready-Made Clothing Stores, Stores Atmosphere, Consumer Behaviour, 

ZARA. 

Giriş 

Perakendecilik sektöründe rekabetin yoğun yaşanması; tüketicilerin isteklerine göre doğru 

stratejiler belirleyerek farklılaştırmayı gerekmektedir. Mağaza, tüketiciler ile işletmenin 

buluştuğu kanal konumundadır. Teknolojinin artmasıyla beraber tüketicilerin çevrimiçi alış 

veriş oranları yükselmekte olmasına rağmen fiziksel mağazalar hala önemini korumaktadır. 

PwC’ninKüresel Toplam Perakende Araştırması, tüketicilerin satın almayı gerçekleştirmeden 

önceki alanda yani alternatiflerin araştırılması kapsamında çevrimiçi alışveriş siteleri 

kullanırken satın alma için fiziksel mağazayı tercih ettiklerini ifade etmektedir. Bu araştırma 

sonucunda satın alma anında mağazada yaşanılan deneyimlerin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Dolayısıyla mağaza atmosferi alışveriş deneyiminde tüketiciyi tatmin etme 

yoluyla satışa yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda mağazalar; ürün sergileme, fiyat 

ve promosyon teşhirlerini tüketiciye sunma, tüketiciyi belirli bir ürüne yöneltme, tüketiciyi 

çekme ve markanın ve dolayısıyla mağazanın imajını yansıtma üzerine olumlu etkiler sunar 

(Hammond, 2012: s.215). 

Mağazada tüketiciler için en iyi alışveriş deneyiminin yaratılabilmesi etkin ve başarılı bir 

mağaza atmosferi oluşturulması yoluyla sağlanır. Küreselleşme ile birlikte artan rekabet 

nedeniyle mağaza için rekabet avantajı sağlayabilmek, ancak tüketicilere iyi deneyimler 

sunmak için kurulan bu sistemin etkinliği ile mümkündür(Burt ve Carralero-Encinas, 2000: 

s.435).  Hedef kitlenin deneyimi sırasında tatmin düzeyini arttırmak, tüketiciyi tanıyıp, 

tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirmeyle gerçekleşmektedir. Bu 

nedenle, hedef kitlenin mağaza atmosferi üzerine olan algılarını tespit etmek önemlidir.  
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Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde,mağaza atmosferi kavramı incelenmiş 

olup, ikinci bölümde mağazacılıkta kullanılan fizyolojik gerçeklere değinilmiştir. Son 

bölümde ise perakendecilik sektöründe moda mağazaları içinde yer alan ZARA mağazasının 

mağaza atmosferinin, hedef kitle üzerine algılarını tespit etmek amacıyla yapılan araştırmanın 

sonuçları yer almaktadır. 

Mağaza Atmosferi Kavramı 

Günümüz rekabet ortamında, işletmelerin faaliyetleri, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına göre 

şekillenmektedir. Bu bağlamda, işletmelerin pazara yansıyan yüzü olan pazarlama stratejileri, 

tüketiciler ile işletme arasında kanal konumundaki mağazaları kapsamaktadır. 

Mağazalar, tüketicilerle anlamlı ve tutarlı iletişim gerçekleştirmek içintutundurma 

faaliyetlerini, markanın imajını yansıtacak şekilde düzenlemektedir. Ayrıca, tüketicilere 

alışveriş sırasında olumlu deneyimler sunarak,tüketicilerde tatmin sağlamayı hedeflemektedir. 

Mağaza imajı, tüketicilerin mağaza hakkındaki deneyimleriniiçeren, mağazayı nasıl 

algıladıkları ile ilgili bir kavram olup, marka imajına etkisi bulunmaktadır. Mağaza imajının 

temelde sekiz unsuru bulunmaktadır. Bunlar; mağazayı tanımlayabilecek genel; fiziksel, 

personel, ürün, fiyat, müşteri hizmeti, iletişim ve çevreye hizmet unsuru olarak 

sıralanmaktadır (Berman ve Evans, 2007: s.360). Mağaza imajını oluşturan bu temel unsurlar 

içinden fiziksel unsurlar, mağaza atmosferi olarak adlandırılmaktadır(Odabaşı ve Oyman, 

2002: s.260).Ayrıca,fiziksel unsurlar, mağazanın bütüncül ortamını ifade eder ve alışveriş 

deneyimini gerçekleştiren tüketicileri etkiler (Varinli,2005: s.173). 

Atmosfer kelime anlamı olarak TDK tarafından  “içinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, 

hava” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle mağaza atmosferi kavramı en temel 

anlamda mağaza ortamıdır. Etkili bir mağaza atmosferinin oluşturulması ise,tüketicileri satın 

almaya yönlendirecek, değerleriyle algıları uyaracak ve duygular yaratacak faktörler ile 

mümkündür (Kaltcheva ve Weitz, 2006: s.107).  Başarılı bir mağaza atmosferinin 

oluşturulması, alışveriş deneyiminden zevk almayı, mağaza trafiği yaratmayı ve satış 

personeli ile konuşma isteğini sağlamaktadır. Ayrıca,plansız satın alma eğilimini ve 

tüketicilerin mağazaya tekrar gelme olasılığını etkilemektedir (Shimp ve DeLozier, 1986: 

s.560). 

Başka bir tanıma göre mağaza atmosferi,tüketici davranışlarını yönlendirmeyi hedefleyen ve 

mağaza imajının oluşmasına katkı sağlayan, mağazadaki tüm uyarıcılar olarak da 

tanımlanmaktadır (Kotler,1973: s.50; Berman ve Evans, 2007:s.454). Bu uyarıcılar, beş duyu 
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organı ile algılanmaktadır.Mağaza tarafından yaratılan toplam duyusal deneyimler, mağaza 

atmosferini oluşturur (Arslan,2016: s.5). Bu kapsamda, görsel boyutu; renk, ebat, şekil ve 

parlaklık, İşitsel boyutu;ses düzeyi, ritim, akort, koku duyusuna hitap eden boyutu; ferahlatan 

ve hoş kokular, dokunma boyutunu; yumuşaklık, pürüzsüzlük ve sıcaklık oluşturmaktadır. Tat 

alma ile ilgili boyut, direkt fiziksel ortam ile ilgili değildir(Kotler, 1973: s.50).Psikoloji 

alanında yapılan araştırmalar, mağaza atmosferinin veduyusal faktörlerin,tüketiciler üzerinde 

olumlu etkilere sahip olduğunu ileri sürmektedir(Kumar ve Karende,2000: s.168). İfade 

edilenler ışığında, tüketiciler, tarafından iyi olarak nitelendirilen mağaza atmosferine sahip bir 

mağazada deneyimlenen alışverişten duyulan haz ve mağazada geçirilen sürede artış 

gözlemlenmektedir(Turley ve Milliman, 2000: s.193).  

Mağaza atmosferi ile ilgili araştırmalar, ilk defa 1964 yılında Cox’un “raf boşluğu ve ürün 

kategorilerinin yönetimi” üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile başlamıştır (Cox 1964’den akt. 

Ercan, 2014: s.19). Günümüzdeki anlamını ise Kotler’inatmosferi sessiz iletişimin parçası 

olarak tanımlayan çalışmasıyla kazanmıştır (Kotler, 1973: s.48). Dolayısıyla, mağaza 

atmosferinin sessiz satışı sağlaması da Kotler (1973)’in çalışmasının çıktısı olarak kabul 

edilebilir.Mağaza atmosferinin oluşturulmasında en temelde mağaza dışı ve mağaza içi 

faktörler söz konusudur(Demirci,1998: s.16). Ancak,Berman ve Evans tarafından mağaza dışı 

unsurlar, genel mağaza içi unsurlar, mağaza içi yerleşim unsurları ve satın alma- dekorasyon 

unsurları başlıkları altında dört faktörde toplanmıştır(Berman ve Evans, 2007: s.545). Mağaza 

atmosferi ile ilgili olarak yapılan araştırmalar kapsamında, dört temel unsura ek olarak insan 

unsurunun da eklenmesi ile beş faktör oluşturulmuştur(Turley ve Milliman, 2000: s.193).Bu 

faktörler, mağazanın dış görünümü ifade eden dışsal boyut, mağaza içerisinde yer alan 

duyusal faktörleri ifade eden içsel boyut, mağaza düzen ve tasarımı boyutu, satın alma noktası 

ve dekorasyon boyutu, son olarak da mağazada çalışan satış personeli ve mağazada alışveriş 

deneyimini yaşayan tüketicileri kapsayan insan boyutu altında incelenmektedir.  Tablo1’de 

Turley ve Milliman’ın çalışmasında boyutlar altında yer alan temel değişkenler sunulmuştur. 

Tablo 1. Mağaza Atmosferini Oluşturan Boyutlar ve Değişkenler 

Dışsal Boyut Mağazanın dış tabelaları, girişi, vitrini, mağaza binası yüksekliği ve büyüklüğü, dış 

cephe rengi ve mağaza ile uyumu, diğer mağazalara yakınlığı, mağazanın geniş alan 

ve bahçe sahipliği, ulaşım kolaylığı, mimari stili, yakın çevresi, otopark alanı, 

mağaza çevresinin kalabalık olma durumu. 

İçsel Boyut Mağaza zemini, mağazadaki renkler, ışıklandırma, sıcaklık, temizlik, müzik yayını, 

ürün teşhiri, mağazaya hâkim koku, sigara kokusu, mağaza içi trafik akışı, mağaza 

duvar kompozisyonu ve renkleri, tavan kompozisyonu 

Mağaza Düzen 

ve Tasarım Boyutu 

Mağazanın tasarımı, ürünlerin yerleşimi ve gruplandırılması, satış personeline ait 

alanın tüketicileri rahatsız etme durumu, mağaza teşhiri için gerekli ekipmanların 
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yerleşimi, ödeme alanı rahatlığı, bekleme alanları ve prova kabinleri, mağaza 

içerisinde departmanların konumu, mağazada tüketicilerin rahat dolaşabilme 

durumu, rafların yerleşimi, ödeme alanı kuyruk oluşma durumu, mağaza içinde 

mobilyaların durumu, ölü alan kullanımı. 

Satın Alma Noktası ve 

Dekorasyon Boyutu  

Mağazada kasaların konumu, yönlendirici ve bilgilendirici işaretler, dekoratif 

objeler, resimler ve sanat eserlerin varlığı, mağazanın ödülleri ve sertifikalarının 

görünebilirliği, ürünlerin müşterilerce kolay ulaşılabilirliği, ürünler hakkında 

bilgilendirici içerikler ve etiketlerin görünebilirliği, elektronik barkod okuyucular ya 

da bilgi panoları olma durumu. 

İnsan Boyutu Mağaza çalışanlarının özellikleri, giyim tarzları mağazanın sadakat kartları 

aracılığıyla edindiği bilgileri gizli tutma durumu, mağazada alış veriş deneyimi 

yaşayan tüketicilerin özellikleri. 

Kaynak: Turley ve Milliman, 2000. 

Tablo 1’de ifade edilen mağaza atmosferini oluşturan beş boyuttan her biri tüketicileri farklı 

düzeylerde ve biçimlerde etkileyebilmektedir(Arslan, 2016: s.7). Bu etkilenmeler üzerine 

yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen fizyolojik gerçekler, işletmelerin etkili mağaza 

atmosferi oluşturmaları için yol gösterici nitelikler taşımaktadır.  

Mağaza Atmosferi Kapsamında Fizyolojik Gerçekler 

Mağaza atmosferine ilişkin uyarıcılar,duyu organları aracılığıyla algılanır.Mağaza 

düzenlemelerinde, mağaza atmosferinin tüketicilere yansıtılmasında en çok görme duyusuna 

odaklanılmaktadır.Çünkü, mağazanın tüketiciler tarafından algılanması %83görme, %11 

duyma, %3,5 koklama, %1,5 dokunma,  % 1 tatma duyuları ile gerçekleşmektedir. 

Tüketiciler ilk olarak renkleri, şekilleri vedaha sonra da desenleri algılamaktadır. Göz yapısı 

gereği 45 derecelik görüş açısı ile görür.Bu açı arasında gözün tek bir noktaya 

odaklanabilmesi durumu hedef alınarak, mağazalarda odak noktalar oluşturularak teşhir 

yapılmaktadır. Gözün kolaylıkla algılaması ve odaklaması bağlamında, mağazacılıktaürün 

teşhir ve tanziminde ‘SAY’ kuralı (‘Sağa Dönüş’, ‘Aydınlatma’, ‘Yükseklik’) 

kullanılmaktadır. 

Bireyler, bir mekanda hareket etmeye başladıklarında; sağa dönerler. Bu hareket genellikle 45 

derecelik açıyla olur. Tüketiciler, aydınlanmış yerlere doğru hareket ederler. Ayrıca, 

aydınlatmanın yoğunluğu ürünün değeri ve fiyatı hakkında tüketicilere mesaj iletir. Mağaza 

içinde genel aydınlatmalar için soğuk ışık tercih edilmeli,sıcak ışık ile de odaknoktaları ortaya 

çıkarılmalıdır. Ancak unutulmaması gereken önemli nokta, hedef kitlesi yüksek gelir grubu 

olan mağazalarda soğuk (beyaz) ışık kullanılmamalıdır. Soğuk ışık,tüketicilerde mağazanın 

ekonomik olduğu algısı yaratmaktadır.Ayrıca, bu tip mağazalarda gizli ışıklandırmalara yer 

verilmelidir. 
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Mağazalarda tavan yüksekliğinin fazla olması duvar sergilerinden daha etkin 

faydalanabilmesi için yararlıdır. Tüketicilerin gözleriyukarıya odaklandığı için ürünler daha 

yükseğe yerleştirilirse, satılma şansı artacaktır. 

Mağazacılıkta satışı arttırmak için mağaza içi pozitif ve negatif alanların yönetimi, ürünlerin 

tanzim ve teşhirinde önden arkaya veya arkadan öne teşhir tekniklerinin yanında özellikle 45 

derecelik teşhirden faydalanılmaktadır. Satışların çoğu, mağaza girişlerine yakın olan 

alanlardaki ürünlerden gerçekleşmektedir. Ayrıca, gözün yüze yatay konumundan dolayı, 

dikey teşhirin yatay teşhire göre iki kat daha etkili olduğu bilinmektedir. 

Tüketiciler,mağaza girişinden başlayarak arkaya doğru yönelmektedir. Bu bağlamda,başarılı 

bir düzenleme ve trafik akışı tüketicilerin mağazanın her bir alanında dolaşmasını 

sağlamaktadır.Müşteri mağazada önden arkaya doğru hareket eder. Bu nedenle,ürün 

mağazaya geldiğinde arkadan öne doğru yerleştirilmelidir.Mağazadan etkin fayda sağlanması 

için, mağazadaki tüm bölgelerin değeri tespit edilmeli ve mağaza en fazla kar getirecek 

şekilde düzenlenmelidir. Mağaza alan tespitinde satışların %40’nın ön bölümden, %10’nun 

ise arka bölümden gerçekleştiği görülmektedir.Ayrıca, çok katlı mağazalarda satışların %50’si 

birinci kattan, %30’u ikinci kattan, %20’si ise üçüncü kattan elde edilmektedir. Buna ek 

olarak erkeklerin kadınlara göre alışveriş için üst katlara yönelme oranı daha yüksektir. 

Mağazacılıkta, her bölüm satışa hizmet etmektedir. Vitrinlerde ve mağaza içinde kullanılan 

mankenler,3’lü veya 5’li gruplar halinde yerleştirilmelidir. Tek sayılar odak nokta 

belirleyebilmek için ideal kullanımı oluşturmaktadır. Mankenler üzerinde bulunan ürünlerin 

mankene yakın raflardasergilenmelidir. Çünkü, tüketiciler  “Gör,Beğen,Al”  ilkesi ile hareket 

etmektedir.  

Ayrıca, duvarlarda ürün teşhiri simetrik olarak düzenlenmelidir.  En fazla etkinin 

yaratılabilmesi için ürünlerinuyumu ve renk görselliği önem kazanmaktadır. Reyonların 

vurgulanabilmesi için yükseklikten faydalanılır. Ekipmanlar duvara; girişten arkaya doğru ve 

alçaktan yükseğe doğru sıralanmalıdır. 

Mağaza Atmosferinin Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre 

Algılanması Üzerine Araştırma 

Araştırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezi 

Araştırma kapsamında ZARA mağazasının seçilmesinin temel iki nedeni bulunmaktadır. İlk 

neden Euromonitor Passport raporu dahilindeküresel moda pazarında marka tercihleri 
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arasında 2. Sırada yer almasıdır.ZARA Uluslararası moda ticaretinde toplam %0,9’luk paya 

sahip, İspanya’nın en büyük moda markasıdır.Zara, “fastfashion” stratejisini başarıyla 

uygulayan marka olarak 2014 yılında 22 farklı ülkede 1000 lojistik merkezi ve 2085 mağazası 

ile hizmet vermektedir. Ayrıca, Zara mağazası,İnditex grubunun satışlarının %67’sini 

gerçekleştirmekte, 2 haftada bir yeni koleksiyon sunmaktadır(Farajova, 2015: 6). Her 

pazartesi ve perşembe günü, yeni koleksiyona ait kıyafetler satış noktalarına ulaşmakta ve 

merchandiserlar tarafından teşhiri hazırlanmaktadır. Bu bağlamda araştırmada,Zara 

mağazasının seçilmesinin diğer bir nedeni; her hafta mağaza atmosferi ile ilgili olarak etkin 

yönetim gerçekleştiren küresel marka oluşudur. 

Araştırmanın amacı;ZARA markasının mağaza atmosferinin tüketiciler tarafından 

algılanmasında demografik faktörlere göre farklılaşmanın olup olmadığını saptamaktır. 

Gerçekleştirilen literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, mağaza atmosferi 

ölçeği için Turley ve Milliman (2000) çalışmasından faydalanılmıştır. Çalışmakapsamında 

dışsal boyut, içsel boyut, mağaza tasarım ve düzeni boyutu, satın alma noktası ve dekorasyon 

boyutu ve insan boyutu olmak üzere 5 faktörden oluşmaktadır. Araştırma modeli Şekil 1’de 

gösterilmektedir. Model;mağaza atmosferinin,tüketicilerin cinsiyeti, medeni durumu, yaş 

seviyesi, eğitim düzeyi ve gelir durumundan oluşan demografik özellikleri kapsamındaki 

algılamaları üzerine kurulmuştur.  

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Bu kapsamda araştırmanın hipotezleri şu şekilde gösterilmektedir: 

H1: Mağaza atmosferi ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H2: Mağaza atmosferi ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H3: Mağaza atmosferi ile yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
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H4: Mağaza atmosferi ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H5: Mağaza atmosferi ile gelir durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmanın Yöntemi, Kapsamı ve Sınırları 

Araştırmada, anket yöntemi tercih edilmiş ve anketler yüz yüze görüşme tekniği ile 

gerçekleştirilmiştir. Anket formuiki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, tüketicilerin 

demografik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmış, ikinci bölüm ise ZARA markasının 

mağaza atmosferi algılamalarını ölçmek amacıyla 5’li Likert Ölçeği ile hazırlanmıştır. Anket 

formunda, mağaza atmosferi ile ilgili (5) beş boyut ve (57) elli yedi soru bulunmaktadır. 

Turley ve Milliman (2000) çalışmasından yararlanılarak hazırlanan anket formunda, ilk 14 

soru dışsal boyutu, sonraki 14 soru (15-28) içsel boyutu, diğer 14 soru (29-42) mağaza 

tasarım ve düzeni boyutunu, 10 soru (43-52) satın alma noktası ve dekorasyon boyutunu ve 

son olarak 5 soru (53-57) insan boyutunu içermektedir.  

Araştırmanın ana kütlesi, Türkiye’deki ZARA mağazasından alışveriş yapantüketicilerden ya 

da ZARA mağazasında herhangi bir nedenle bulunan potansiyel müşterilerden oluşmaktadır. 

Ancak, bütün ana kütle elemanlarına ulaşmak araştırmanın getireceği maddi yük, araştırma 

süresi açısından mümkün olmamaktadır. Bu kısıtlayıcılar sebebi ile örneklem ZARA 

mağazasında herhangi bir nedenle bulunmuş olan bireyler içinden tesadüfi olmayan kolayda 

örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu örnekleme yöntemi kapsamında örneğe seçilecek 

bireylerden sadece ulaşılabilir olanlar örneğe dahil edilecektir. Ana kütle eleman sayısının 

bilinmediği durumlarda %5’lik hata payı; p=0,5 ve q=0,5 olacak şekilde örneklem sayısı 384 

olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda toplamda 500 anket formu dağıtılmış olup hatalı 

cevapların verilmiş olduğu anketler elenerek384 anket formu araştırma kapsamınaalınmıştır. 

Araştırmanın Bulguları 

Araştırma sonuçları, SPSS 22 ile test edilmiştir. Çalışma, %95 güven aralığında, normallik 

testi (Skewness-Kurtosis) sonucu bütün değerlerin +1,5 / -1,5 aralığında olması 

nedeniyle,TabachnickandFidell (2007)’e göre veriler normal dağılmıştır.  

Cevaplayıcıların demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 2’deki gibidir.   
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Tablo 2. Cevaplayıcıların Demoğrafik Özellikleri 

Kişisel Özellik F % Kişisel Özellik F % 

Cinsiyet Yaş Grubu 

Erkek 188 49,0 18-24 166 43,2 

Kadın  196 51,0 25-34 91 23,7 

Eğitim Durumu 35-44 85 22,1 

Lise 40 10,4 45-54 25 6,5 

Ön lisans 115 29,9 55-64 13 3,4 

Lisans 137 35,7 65 yaş ve üstü 4 1,0 

Lisans Üstü 92 24,0 Gelir Düzeyi 

Medeni Durum 1000 ve altı 18 4,7 

Bekar 248 64,6 1001-2000 63 16,4 

Evli 136 35,4 2001-3000 59 15,4 

Toplam               F 384                    %100,0 

3001-4000 51 13,3 

4001-5000 61 15,9 

5001 ve üstü  132 34,4 

Tablo 2’de görüldüğü gibi anket formunu cevaplayanların çoğu kadın, lisans mezunu, bekar, 

18-24 yaş aralığında ve 5001-üstü gelir düzeyindeki kişilerdir.  

Ankete katılan kişileri alışverişe yönlendiren temel amaçlar sorulduğunda, tablo 3’deki 

sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 3. Cevaplayıcıları Alışverişe Yönlendiren Temel Amaçlar 

TemelAmaç F % 

İhtiyacım olan ürünü satın almak 259 67,4 

Aklımdaki ürünü satın almak 183 47,7 

Yeni ürünleri incelemek 170 44,3 

İndirimleri takip etmek 156 40,6 

Stres atmak 63 16,4 

Boş zamanlarımı değerlendirmek 59 15,4 

Sosyalleşmek 25 6,5 

Tablo 3’de görüldüğü gibi cevaplayıcıların %67,4’ü ihtiyacını karşılamak üzere alışveriş 

amacı taşımaktadır. Elde edilen bu bulguya göre, katılımcıların çoğu rasyonel tüketiciler olup, 

ihtiyacı olan ürünleri satın almayı tercih etmektedir.  

Araştırma kapsamında, ZARA mağaza atmosferi için yapılan faktör analizi sonucunda,Çapraz 

faktör yüküne sahip olan faktör yükleri çıkartılmıştır. Bu işlem sırasında bir faktörün en az 2 

değişkene sahip olması gerekliliği göz önünde tutularak23 değişken 5 faktör altında 

toplanmıştır. Değişkenlerin oldukça fazla çapraz yüküne sahip olmasının sebebi, soru 

sayısının fazla olmasından dolayı, cevaplayıcıların dikkatli okumamaları olabilir.  Yapılan 

faktör analizi sonuçları Tablo 4’de gösterilmiştir. 

https://www.onlineanketler.com/?url=result_det&uid=1205413&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=12121849&ftid=28699587&ftid_wert=0#E12121849
https://www.onlineanketler.com/?url=result_det&uid=1205413&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=12121849&ftid=28699585&ftid_wert=0#E12121849
https://www.onlineanketler.com/?url=result_det&uid=1205413&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=12121849&ftid=28699584&ftid_wert=0#E12121849
https://www.onlineanketler.com/?url=result_det&uid=1205413&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=12121849&ftid=28699588&ftid_wert=0#E12121849
https://www.onlineanketler.com/?url=result_det&uid=1205413&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=12121849&ftid=28699586&ftid_wert=0#E12121849
https://www.onlineanketler.com/?url=result_det&uid=1205413&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=12121849&ftid=28699589&ftid_wert=0#E12121849
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Tablo 4. Mağaza Atmosferi Faktör Analizi 

 

Dışsal İçsel 
Mağaza Düzen 

ve Tasarım 

Satın Alma 

Noktası ve 

Dekor 

İnsan 

Dışsal   

S4 ,825     

S5 ,801     

S2 ,707     

S6 ,613     

S7 ,578     

S14 ,525     

S1 ,506     

İçsel   

S26  ,693    

S19  ,666    

S24  ,649    

S25  ,623    

S23  ,607    

S20  ,569    

S15  ,539    

Mağaza Düzen ve Tasarım 

S36   ,602   

S35   ,599   

S40   ,477   

Satın Alma Noktası ve Dekor 

S48    ,863  

S47    ,841  

S45    ,803  

S52    ,737  

İnsan 

S55     ,742 

S56     ,659 

 Cronbach’s Alpha (N:5 ) : .642 

 Cronbach’s Alpha (N:23): .883 

Kümülatif 

Varyans 

% 17,056 % 33,598 % 45,252 % 56,797 % 61,594 

K.M.O: .,930 Barlett’s Ki-Kare: 797,249  Sig: . 000 

 

Değişkenler beş (5) faktör altında toplanmış olup açıklanan toplam varyans % 61,594’tür. 5 

faktörü oluşturan 23 değişkenin güvenilirliği tespit edilmiş ve Cronbach’s Alpha değeri 

0,883bulunmuş, 5 faktörün toplam güvenilirliği analiz edildiğinde,Cronbach’s Alpha değeri 

0,642 bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda,araştırmanın güvenilirliği kabul edilir 

düzeydedir. 

Araştırma kapsamında oluşturulanhipotezler test edildiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde 

edilmiştir. 

H0: Mağaza atmosferi ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1: Mağaza atmosferi ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
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Tablo 5. Mağaza Atmosferi ve Cinsiyet  

Mağaza Atmosferi-Cinsiyet 

Levene’sTesti T- Testi 

F Sig. T DF 
Sig. 

(2-tailed) 

Dışsal 
Varyans 

Eşit 
1.433 .232 -.350 382 .727 

İçsel 
Varyans 

Eşit 
.363 .547 -.486 382 .627 

Mağaza Düzen 

ve Tasarım 

Varyans 

Eşit 
3.515 .062 .606 382 .545 

Satın Alma 

Noktası ve 

Dekorasyon 

Varyans 

Eşit 
.002 .966 1.255 382 .210 

İnsan 
Varyans 

Eşit 
3.748 .054 .735 382 .463 

 

Araştırmaya katılan cevaplayıcılardan %49’ı erkek, %51’i ise kadındır. %95 güven aralığında 

yapılan Bağımsız T- testi sonucuna göre H0 kabul edilir. Tablo 5’de yer alan Levene’s Test 

sonuçları sig. > 0,05 olduğu için ilk satırda bulunan Sig (2- tailed) değerinde yer alan üst 

veriye bakılır (Sig(2-tailed) > 0,05). Tablo 5’de görülen analiz sonucuna göre, mağaza 

atmosferi algılamaları bireylerin erkek ya da kadın olmasına göre farklılaşmamaktadır. 

H0: Mağaza atmosferi ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H2: Mağaza atmosferi ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 6. Mağaza Atmosferi ve Medeni Durum 

Mağaza Atmosferi- 

Medeni Durum 

Levene’s Testi T- Testi 

F Sig. T DF 
Sig. 

(2-tailed) 

Dışsal 
Varyans 

Eşit 
.215 .643 .089 382 .929 

İçsel 
Varyans 

Eşit 
.507 .477 -.903 382 .367 

Mağaza Düzen ve 

Tasarım 

Varyans 

Eşit 
.057 .812 -2.126 382 .034* 

Satın Alma 

Noktası ve 

Dekorasyon 

Varyans 

Eşit 
.484 .487 -1.124 382 .262 

İnsan 
Varyans 

Eşit 
3.748 .054 1.396 382 .164 

 

Araştırmaya katılan cevaplayıcılardan %64,6’sı bekar, %35,4’ü ise evlidir. Cevaplayanların 

çoğunun bekâr olması araştırmaya katılan ön lisans ve lisans öğrencilerinin daha fazla 

olmasından kaynaklanmaktadır. %95 güven aralığında yapılan Bağımsız T- testi sonucuna 
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göre Mağaza tasarım ve düzeni boyutu için H2 kabul edilirken diğer 4 boyut için H0 kabul 

edilir. (Levene’s Test sonuçları sig. > 0,05 olduğu için ilk satırda bulunan Sig (2- tailed) 

değerinde yer alan üst veriye bakılır (Sig (2-tailed) > 0,05). Tablo 6’de görülen analiz 

sonucuna göre mağaza atmosferi algılamaları bireylerin bekar ya da evli olmasına göre 

yalnızca mağaza tasarım ve dekorasyon boyutu için farklılaşmaktadır. 

H0: Mağaza atmosferi ile yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H3: Mağaza atmosferi ile yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 7. Mağaza Atmosferi ve Yaş Grupları  

Mağaza Atmosferi- Yaş 

Grupları 

Dışsal İçsel Mağaza 

Düzen ve 

Tasarım 

Satın Alma 

Noktası ve 

Dekorasyon 

İnsan 

 

 

Levene’sTesti 

 Varyans 

Eşit 

Varyans 

Eşit 
Varyans Eşit Varyans Eşit 

Varyans 

Eşit Değil 

F 
1.136 1.343 .830 1.574 2.649 

Sig. .341 .245 .529 .166 .023 

 

Tablo 8.  Mağaza Atmosferinin Yaş Grubuna GöreAnova Analizi  

 

Kareler 

Toplamı 
Sd OrtalamaKare F Sig. 

Dışsal GruplarArası 2,047 5 ,409 1,215 ,301 

Gruplarİçi 127,340 378 ,337   

Toplam 129,387 383    

İçsel 

GruplarArası 4,067 5 ,813 2,090 ,066 

Gruplarİçi 147,110 378 ,389   

Toplam 151,177 383    

Mağaza 

Düzenve 

Tasarım 

GruplarArası 5,799 5 1,160 1,627 ,152 

Gruplarİçi 269,505 378 ,713   

Toplam 275,304 383    

SatınAlmaNokt

asıve 

Dekorasyon 

GruplarArası 4,114 5 ,823 1,050 ,388 

Gruplarİçi 296,291 378 ,784   

Toplam 300,406 383    

İnsan GruplarArası 1,508 5 ,302 ,398 ,850 

Gruplarİçi 286,241 378 ,757   

Toplam 287,749 383    

Araştırmaya katılan cevaplayıcılardan %43,2’si 18-24 yaş aralığındadır. 25-34 yaş aralığında 

olan cevaplayıcılar ise %23’lük dilimi oluşturmaktadır. Bu bağlamda cevaplayıcıların çoğunu 
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genç bireyler oluşturmaktadır. 35-44 yaş aralığında %22,1 cevaplayıcı yer alırken 55-64 yaş 

aralığı %3,4’lük dilimdedir. 65 yaş ve üstü olan cevaplayıcılar ise yalnızca %1’dir. 

%95 güven aralığında yapılan tek yönlü varyans analizi olan ANOVA testi sonucuna göre H0 

kabul edilir. Tablo 7’de yer alan Levene’s Test sonuçlarına göre insan faktörü dışında kalan 

faktörlerde varyanslar homojen dağılmıştır (sig. > 0,05). Tablo 8’de yer alan Anova testi 

sonuçlarına göre yaş grupları ile mağaza atmosferi algılamaları arasında anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır (sig. >0,05). 

H0: Mağaza atmosferi ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H4: Mağaza atmosferi ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 9. Mağaza Atmosferi- Eğitim Düzeyi 

Mağaza Atmosferi- Eğitim 

Düzeyi Dışsal İçsel 
MağazaDüze

nveTasarım 

Satın Alma 

NoktasıveDeko

rasyon 

İnsan 

Levene’s Testi 

 Varyans 

Eşit 
Varyans Eşit Varyans Eşit Varyans Eşit 

Varyans 

Eşit 

F 
,171 1,735 1,644 1,396 1,434 

Sig. ,916 ,159 ,179 ,244 ,232 

 

Tablo 10: Mağaza Atmosferinin Eğitim Düzeyine GöreAnova Analizi 

 

KarelerTopla

mı 
Sd OrtalamaKare F Sig. 

Dışsal GruplarArası 3,315 3 1,105 3,331 ,020* 

Gruplarİçi 126,072 380 ,332   

Toplam 129,387 383    

İçsel 

GruplarArası 1,829 3 ,610 1,551 ,201 

Gruplarİçi 149,348 380 ,393   

Toplam 151,177 383    

Mağaza 

Düzenve 

Tasarım 

GruplarArası 1,453 3 ,484 ,672 ,570 

Gruplarİçi 273,852 380 ,721   

Toplam 275,304 383    

SatınAlmaNokt

asıve 

Dekorasyon 

GruplarArası ,183 3 ,061 ,077 ,972 

Gruplarİçi 300,223 380 ,790   

Toplam 300,406 383    

İnsan GruplarArası ,160 3 ,053 ,070 ,976 

Gruplarİçi 287,590 380 ,757   

Toplam 287,749 383    
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ÇokluKarşılaştırma 

(I) EGİTİM (J) EGİTİM 

Ort. Farkı 

(I-J) Std.Hata Sig. 

95% GüvenAralığı 

Alt Sınır ÜstSınır 

Lisevealt ön lisans ,09270 ,10573 1,000 -,1877 ,3731 

 Lisans ,13438 ,10352 1,000 -,1402 ,4089 

Lisansüstü -,09860 ,10909 1,000 -,3879 ,1907 

Ön lisans Lisevealt -,09270 ,10573 1,000 -,3731 ,1877 

 Lisans ,04168 ,07285 1,000 -,1515 ,2349 

 Lisansüstü -,19130 ,08057 ,108 -,4050 ,0224 

Lisans lisevealt -,13438 ,10352 1,000 -,4089 ,1402 

ön lisans -,04168 ,07285 1,000 -,2349 ,1515 

Lisansüstü -,23299
*
 ,07764 ,017 -,4389 -,0271 

Lisansüstü lisevealt ,09860 ,10909 1,000 -,1907 ,3879 

ön lisans ,19130 ,08057 ,108 -,0224 ,4050 

 Lisans ,23299
*
 ,07764 ,017 ,0271 ,4389 

 

Araştırmaya katılan cevaplayıcılardan %10,4’ü lise mezunudur. Ön lisans mezunu olan 

cevaplayıcılar %29,9’dur. En büyük paya sahip olan lisans mezunları %35,7’dir. Lisansüstü 

program mezunu olanlar %24’lük payı oluşturmaktadır. 

%95 güven aralığında yapılan tek yönlü varyans analizi olan ANOVA testi sonucuna göre 

dışsal boyuta göre H4kabuledilirken diğer boyutlar için H0 kabul edilir. Tablo 9’da yer alan 

Levene’s Test sonuçlarına göre varyanslar homojen dağılmıştır (sig. > 0,05). Tablo 10’da yer 

alan Anova testi sonuçlarına göre yaş grupları ile mağaza atmosferi dışsal faktör algılamaları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (sig. <0,05). Hangi gruplar arasında farklılaşmanın 

mevcut olduğunun saptanması için yapılan Post hoc testi sonucuna göre, lisans ve lisansüstü 

eğitim alan gruplar arasında anlamlı bir farklılaşma görülmüştür. Bunun sebebi işletme bilimi 

altında lisansüstü eğitim almış olan cevaplayıcıların olması ve gereken süreçler dahilinde 

değerlendirmiş olmalarının göstergesi olabilir.  

H0: Mağaza atmosferi ile gelir durumu arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H5: Mağaza atmosferi ile gelir durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 11.Mağaza Atmosferi- Gelir Düzeyi 

Mağaza Atmosferi- Gelir 

Düzeyi 
Dışsal İçsel 

Mağaza 

Düzen ve 

Tasarım 

Satın Alma 

Noktası ve 

Dekorasyon 

İnsan 

Levene’s Testi 

 Varyans 

Eşit Değil 
Varyans Eşit Varyans Eşit Varyans Eşit Varyans Eşit 

F 
2,378 ,801 ,950 ,851 1,695 

Sig. ,038 ,549 ,449 ,514 ,135 
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Tablo 12. Mağaza Atmosferinin Gelir Düzeyine Göre Anova Analizi 

 KarelerTopl

amı 

Sd OrtalamaKare F Sig. 

Dışsal GruplarArası 1,351 5 ,270 ,798 ,552 

Gruplarİçi 128,036 378 ,339   

Toplam 129,387 383    

İçsel GruplarArası 5,037 5 1,007 2,606 ,025* 

Gruplarİçi 146,141 378 ,387   

Toplam 151,177 383    

Mağaza 

Düzenve 

Tasarım 

GruplarArası 5,766 5 1,153 1,617 ,154 

Gruplarİçi 269,538 378 ,713   

Toplam 275,304 383    

SatınAlmaNo

ktasıve 

Dekorasyon 

GruplarArası 5,596 5 1,119 1,435 ,211 

Gruplarİçi 294,809 378 ,780   

Toplam 300,406 383    

İnsan GruplarArası 2,221 5 ,444 ,588 ,709 

Gruplarİçi 285,528 378 ,755   

Toplam 287,749 383    

 

ÇokluKarşılaştırma 

(I) GELİR (J) GELİR Ort. Farkı 

(I-J) 

Std. 

Hata 

Sig. 95% GüvenAralığı 

Alt Sınır ÜstSınır 

1000 VEALT 1001-2000 ,04875 ,16618 1,000 -,4421 ,5396 

2001-3000 -,24227 ,16743 1,000 -,7368 ,2523 

3001-4000 ,04995 ,17047 1,000 -,4536 ,5535 

4001-5000 -,22079 ,16678 1,000 -,7135 ,2719 

5001VEUST -,14358 ,15623 1,000 -,6051 ,3179 

1001-2000 1000VEALT -,04875 ,16618 1,000 -,5396 ,4421 

2001-3000 -,29102 ,11265 ,152 -,6238 ,0417 

3001-4000 ,00120 ,11712 1,000 -,3448 ,3472 

4001-5000 -,26954 ,11169 ,244 -,5995 ,0604 

5001VEUST -,19233 ,09521 ,661 -,4736 ,0889 

2001-3000 1000VEALT ,24227 ,16743 1,000 -,2523 ,7368 

1001-2000 ,29102 ,11265 ,152 -,0417 ,6238 

3001-4000 ,29222 ,11888 ,216 -,0590 ,6434 

4001-5000 ,02147 ,11354 1,000 -,3139 ,3569 

5001VEUST ,09869 ,09737 1,000 -,1890 ,3863 

3001-4000 1000VEALT -,04995 ,17047 1,000 -,5535 ,4536 

1001-2000 -,00120 ,11712 1,000 -,3472 ,3448 

2001-3000 -,29222 ,11888 ,216 -,6434 ,0590 

4001-5000 -,27074 ,11798 ,334 -,6192 ,0778 

5001VEUST -,19353 ,10252 ,897 -,4964 ,1093 

4001-5000 1000VEALT ,22079 ,16678 1,000 -,2719 ,7135 

1001-2000 ,26954 ,11169 ,244 -,0604 ,5995 

2001-3000 -,02147 ,11354 1,000 -,3569 ,3139 

3001-4000 ,27074 ,11798 ,334 -,0778 ,6192 

5001VEUST ,07721 ,09626 1,000 -,2072 ,3616 

5001VEUST 1000VEALT ,14358 ,15623 1,000 -,3179 ,6051 

1001-2000 ,19233 ,09521 ,661 -,0889 ,4736 

2001-3000 -,09869 ,09737 1,000 -,3863 ,1890 

3001-4000 ,19353 ,10252 ,897 -,1093 ,4964 

4001-5000 -,07721 ,09626 1,000 -,3616 ,2072 
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Araştırmaya katılan cevaplayıcılardan % 4,7’sinin geliri 1000 TL ve altı iken % 16,4’ünün 

geliri 2000 TL’ye kadardır. Cevaplayıcıların %13’ü 3001 TL ile 4000 TL aralığında, %15,9’u 

ise 4001-5000 TL aralığında gelir düzeyine sahiptir.  Cevaplayıcıların %34,4 ile çoğunluğu 

50001 TL ve üstü gelire sahiptir.   

%95 güven aralığında yapılan tek yönlü varyans analizi olan ANOVA testi sonucuna göre 

içsel boyuta göre H5 kabul edilirken diğer boyutlar için H0 kabul edilir.   

Tablo 11’de yer alan Levene’s Test sonuçlarına göre dışsal boyut hariç varyanslar homojen 

dağılmıştır (sig. > 0,05). Tablo 12’de yer alan Anova testi sonuçlarına göre, gelir düzeyi ile 

mağaza atmosferi içsel boyut algılamaları arasında farklılık bulunmaktadır (sig. <0,05). Hangi 

gruplar arasında farklılaşmanın mevcut olduğunun saptanması için yapılan Post hoc testi 

sonucuna göre, mağaza atmosferi içsel boyut algılamalarının eğitim düzeyine göre 

farklılaşması istatistiksel (sig>0.05) olarak anlamlı değildir.  

Sonuç 

Perakende sektöründe hazır giyim mağazası olarak faaliyet gösteren ZARA mağazasını 

tüketiciler tarafından mağaza atmosferi algılamaları üzerine yapılan araştırma kapsamında 

mağaza atmosferini oluşturan (Dışsal, İçsel, Mağaza Düzen ve Tasarım, Satın Alma 

Noktası ve Dekorasyon, İnsan) boyutlar, demografik özellikler kapsamında 

değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, mağaza atmosferi algılamalarının erkek ya 

da kadın olmakla farklı algılanmadığı ortaya konmuştur. Bireylerin evli ya da bekar olmaları 

yalnızca mağaza atmosferini oluşturan mağaza tasarım ve düzeni boyutunda farklılık 

göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda, hedef kitlenin yaşı, mağaza atmosferinin 

algılamasında herhangi bir farklılaşmaya yol açmadığı saptanmıştır.  Tüketicilerin eğitim 

durumları mağaza atmosferi algılamalarında yalnızca dışsal boyutta farklılaşma 

yaratmaktadır. Bununsebebi, hedef kitlenin lisansüstü eğitimini işletme bölümündeyapmış 

olması ve perakende sektörüne aitbilgiye sahip olmalarına bağlanabilir. Gelir durumu ile 

mağaza atmosferi algılamaları arasında yapılan analizler içsel boyutta farklılaşmanın 

olduğunu göstermesine rağmen, gruplar arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgular,literatürde yer alan mağaza atmosferi ve demografik özellikler 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar ile paralellik göstermektedir. Mağaza atmosferinin 

tüketicileri etkilediği görülmektedir. Bu etki demografik özellikler çerçevesinde 

şekillenmektedir(Polat ve Külter, 2007: s.124). Bu bağlamda, hazır giyim sektöründe yer alan 

işletmeler için bu çalışma yol gösterici niteliktedir. Tüketicileri mağazaya çekmek ve 



279 
 

mağazada iyi bir alışveriş deneyimi yaratabilmek etkili bir mağaza atmosferi ile mümkündür. 

Mağaza atmosferi konusunda yapılacak tüm düzenlemeler, işletmeye rekabet avantajı 

sağlayacaktır.Giyim mağazalarında tüketiciler, mağaza atmosferini fiziksel kanıt bileşeni 

olarak görmektedir. Rekabetin ivme kazandığı günümüzde, rakiplerden farklılaşabilmenin 

yolu mağaza atmosferi öğelerini tam anlamıyla uygulamaktır.   

Çalışma kapsamında işletmelere öneri olarak; işletmelerin, mağaza atmosferinin tüketicilerin 

mağazayı tercih etme ve mağazadan satın alma gerçekleştirme üzerinde önemli olduğunu 

bilip, mağaza atmosferi kapsamındaki uygulamalara önem vermeleri gerektiği söylenebilir. 

Konu ile ilgili yapılacak olan diğer çalışmalardafarklı coğrafyalar ve ülkeler seçilerek mağaza 

atmosferi algısında kültürün etkisi incelenebilir. Ayrıca, farklı ara değişkenlerin eklenmesi ve 

örneklem sayısının artırılması araştırmayı geliştirilebilir. Buna ek olarak, farklı kültür 

yapısına sahip işletmelerin mağaza atmosferleri incelenerek kıyaslamalar gerçekleştirilebilir. 
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E-PERAKENDECİ İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN İÇERİK 

ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

A STUDY OF EVALUATING THE WEBSITES OF E-RETAILING BUSINESSES BY 

CONTENT ANALYSIS 
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Özet 

Günümüzde internet kullanımının artması ve internet alışverişinin yaygınlaşması ile e-ticaret 

faaliyetleri daha yaygın bir hale gelmektedir. Tercihlerin sürekli ve hızlı bir şekilde 

değişmesi, ihtiyaçların da hızlı bir şekilde giderilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Tüketiciler, klasik perakende işletmelerinden aldığı ürün ve hizmet kalitesinin internet 

aracılığı ile de sağlanabileceğini fark etmişlerdir. Gün geçtikçe artan internet alışverişi de e-

perakende sitelerinin tüketici beklentilerini karşıladığını kanıtlar niteliktedir. Bu nedenle de e-

perakendeci işletmeler de fiziksel mağazalar gibi rekabet halindedirler. Bu çalışmada, 

günümüzde faaliyet gösteren dört e-perakende işletmesinin web siteleri, içerik analizi yöntemi 

ile karşılaştırılarak analiz edilip değerlendirilmiştir. Web sitelerinde hangi özelliklerin daha 

çok ön planda olduğu üzerinde durularak güçlü ve eksik yönler tespit edilmiştir. Araştırma 

sonucunda ise, Amazon.com.tr’nin diğer siteler ile karşılaştırıldığında site tasarımının eksik 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: E-perakende, Web siteleri, Online alışveriş, İçerik Analizi. 

Abstract 

Inrecentyears, with the increase of internet usageand online shopping, e-commerce activities 

have become mor ecommon. Continuous and rapid changes of preferences expose the need of 

quick elimination of  requirements. Consumers have realized that the quality of the products 

and services they receive from the classic retail companies can be provided via the 

internet.The grow ingtrend of online shopping is proof that e-retail sites meet consumer 
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expectations.For this reason, e-retailersare in competition as physicalstores. In this study, the 

websites of the four e-retail businesses that are active today are analyzed an devaluated by 

comparing them with the contentanalysis method. The strengths and weaknesses of the 

websites and which features are more at the forefront were emphasized. As a result of the 

study, it is concluded that Amazon.com.tr site design is more in complete than other sites. 

Keywords: E-retail, Websites, Online Shopping, Content Analysis 

Giriş 

Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen değişimler ticarette de kendini 

göstermiştir. İşletmelerin artan rekabet ortamında kendini devam ettirme istekleri 

doğrultusunda yeni bir kavram olan e-perakendecilik kavramı ortaya çıkmıştır. E-

perakendecilik kavramının gelişmesinde maliyetlerin normale göre daha düşük olması, yer, 

zaman gibi problemleri kaldırması dışında, iletişimde sağladığı kolaylıklar da önemli bir 

unsur olmuştur (Başer ve Sütbaş2002).  

İnternet ortamının yaratmış olduğu hızlı iletişim ve alışveriş sayesinde üreticiler tüketicilere 

daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir(Marangoz vd. 2012: s.57). Türkiye’de de 

internet kullanımının artması online alışveriş oranını arttırmış böylece e-perakende siteleri de 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle son yıllarda, sadece online alışveriş sitelerine sahip olan 

perakendeciler büyüyen pazarda en büyük payı elde etmeye çalışmaktadırlar. Rekabetin 

artmasına neden olan bu durum web sitelerinin de fiziksel mağazalar kadar önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır. Rekabetin getirdiği yenilikçi baskı ile perakendeciler web sitelerine 

verdikleri önemi de arttırmışlardır. Bu nedenle perakendecilerin yaratmış olduğu online 

alışveriş sitelerinin de her türlü pazarlama karmasını içinde barındırması gerekmektedir.  

Çalışmanın ilk bölümünde e-perakendeci işletmeler ve faaliyetleri hakkında bilgi 

verilmektedir. İkinci bölümde ise, web sitesi tasarımı hakkında gerekli olan açıklamalar 

yapılmaktadır. Çalışmanın son kısmında ise e-perakendeci dört web site incelenerek 

araştırmanın amacı ve yöntemi tanımlanarak araştırma bulguları hakkında bilgi verilmiştir. 

Türkiye’de İnternet Kullanımı 

Araştırma kapsamında e-perakende girişimlerinin gelişmesinde ve artmasındaki esas sebebin 

Türkiye’de artan internet kullanımı ile doğru orantılı olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Şekil 1. Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı 

Kaynak: TUİK,http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=2781926.02.2019) 

Tablodaki verilere göre 2009-2018 yılları arasında internet erişimi olan hanelerde artış 

gözlemlenmektedir. TUİK kurumunun Ağustos 2018 yılında yapmış olduğu internete erişim 

imkânı olan hane halkı verileri incelenerek şu sonuçlara ulaşılmıştır(Türkiye İstatistik 

Kurumu,2019). 

Bilgisayar ve internet kullanımının 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla 

%68,6 ve %80,4 iken 2018 yılında sırasıyla %59,6 ve %72,9’a artmıştır. Hane halkı bilişim 

teknolojileri kullanım araştırmasına göre de 2017 yılında hanelerin %80,7’i, evden internete 

erişim imkânına sahip iken 2018 yılında bu oran %83,8’e çıkmıştır. Son olarak da internet 

üzerinden alışveriş yapma oranı 2017 yılında %24,9 iken 2018 yılında %29,3’e yükselmiştir. 

Tüm bu değişmeler e-perakendeciliğin gelişmesine olanak sağlayan unsurlar olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı 2018 yılı Nisan ayında %82,5 oldu. 

Buna göre hanelerin %44,5’i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile 

İnternete erişim sağlarken, %79,4’ü mobil genişbant bağlantı ile İnternete erişim sağladı. 

Genişbant İnternet erişim imkânına sahip hanelerin oranı önceki yıl %78,3’tü. 

Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden 

yararlanmak için 2017 yılı Nisan ayı ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık 

dönemde İnterneti kullanan bireylerin   16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı %45,6 

oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2016 Nisan-2017 Mart) %42,4’tü. Kullanım 
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amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %41,7 ile ilk sırayı 

aldı.  

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 

16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2017 yılı Nisan ayı ile 2018 yılı Mart aylarını 

kapsayan on iki aylık dönemde %29,3 oldu. Önceki yılın aynı döneminde (2016 Nisan- 2017 

Mart), bu oran %24,9 olarak gözlendi. 

Cinsiyete göre İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde %33,6 olarak 

gerçekleşirken kadınlarda %25 oldu. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile 

%29 ve %20,9 oldu. 

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %65,2'si giyim ve spor malzemesi satın aldı. 

Bunu %31,9 ile seyahat bileti, araç kiralama vb. %26,8 ile ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz 

eşya, vb; tüketici elektroniği hariç), %22,1 ile gıda maddeleri veya günlük gereksinimler ve 

%20,6 ile kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil)  takip etti. 

Giyim ve spor malzemeleri hem erkekler hem de kadınlar tarafından sırasıyla %55,9 ve 

%77,3 ile İnternet üzerinden en çok satın alınan ürün grubu oldu. Cinsiyete göre en az satın 

alınan ürün grubu ise erkeklerde %4,6 ile ilaç olurken, kadınlarda %2,8 ile oyun yazılımı, 

diğer bilgisayar yazılımı ve yazılım güncellemeleri oldu. 

Araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi özellikle internet kullanımının yıllara göre 

göstermiş olduğu artış işletmelerin rekabet koşullarına ayak uydurabilmeleri için bir fırsat 

kapısı ve bir gereklilik haline gelmiştir. Bu sebepler doğrultusunda da e-perakendecilikte 

karşımıza çıkan çeşitli girişimler ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmada ise Türkiye’de oldukça 

popüler e-perakende girişimleri olan; Hepsiburada.com, N11.com, Amazon.com.tr ve 

Gittigidiyor.com web siteleri detaylı bir şekilde incelenmiş, içerik analizi yöntemiyle 

kriterlere uygun olarak değerlendirilmiştir. 

E-Perakendeci İşletmeler 

Araştırma kapsamında seçilen Hepsiburada.com, Amazon.com.tr, Gittigidiyor.com ve 

N11.com siteleri Türkiye’de kullanılan oldukça popüler e-perakende web siteleri olarak 

konumlanmışlardır. 2018 yılında Türkiye’de yapılan “En İyi 10 Alışveriş Sitesi” araştırmasına 

göre Hepsiburada.com ilk sırada, Gittigidiyor.com ikinci sırada, N11.com üçüncü sırada, 

Amazon.com ise yedinci sırada yer almaktadır (Kızılırmak, 2018). Bu siteleri etkileşim 
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oranlarını etkileyen faktörleri analiz edebilmek için Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) 

verilerinden faydalanılmıştır.  

Tablo 1. Günlük Ziyaretçi Sayısı 

 

 

 

 

Kaynak: (Complete Any Information AboutAnyWebsites, Erişim: 26.02.2019, 

https://website.informer.com/) 

 

Şekil 2. Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü (Milyon TL) 

Kaynak: Tübisad, Etid, Deloitte Ortak Çalışması:Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü, 

Mayıs 2018. 

Tubisad Bilişim Sanayiciler Derneği’nin 2018 yılında Deloitte ve Etidile yaptığı ortak bir 

çalışmada, Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğünün oranları araştırılmıştır. Araştırmada, 

2013 ve 2017 yılları arasında gerçekleşen online alışveriş faaliyetleri incelenmiştir. Tabloda, 

sadece online perakende sitelerine bakıldığında ise yıllara göre sürekli olarak bir artış 

gözlemlenmektedir. Gittikçe artan pazar büyüklüğü de, sadece e-perakende işletmelerinin çok 

kanallı perakende faaliyetlerden sonra en çok tercih edilen alışveriş türü olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, beş yılın ortalama yıllık büyüme oranlarına bakıldığında da e-

E-Perakendeci İşletmeler Günlük ziyaretçi Sayısı 

Hepsiburada.com 992.809 

Amazon.com.tr 211.300 

Gittigidiyor.com 638.196 

N11.com 1.011.323 
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perakende işletmelerinin %32’lik bir orana ile yine önemli bir paya sahip olduğunu 

görmekteyiz. Bu durum da Türkiye’de potansiyel bir e-perakende sitesinin pazarlama 

faaliyetlerini etkili bir şekilde kullanarak büyüyen pazarda önemli bir pay elde edeceğini 

sonucuna varılabilmektedir.  

 

Şekil 3. Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü(Kategori Payları ve Site Sayıları) 

Kaynak: Tübisad, Etid, Deloitte Ortak Çalışması: Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü, 

Mayıs 2018. 

Sadece e-perakende faaliyeti sürdüren işletmelere bakıldığında, 2017 yılında 2016 yılına göre 

site sayısında bir düşme yaşansa da pazar büyüklüğü anlamında %11,3’ten %14,7’ye bir artış 

gözlemlenmektedir. Bu durumda, site sayısı azalsa bile tutundurma sürecini başarmış sitelerin 

büyüyen pazarda önemli bir pay sahibi olduğu sonucuna varılabilir.Pazardan çekilen e-

perakende siteleri ise süreç içerisinde pazarlama faaliyetlerine gerekli yatırımı 

yapamadıklarından dolayı çekilme yaşamış olabilmektedirler.  

Türkiye’de e-perakendecilik sektörünün gelişmesinde etkili olan unsurlara bakıldığında 

internet kullanım oranının artması, bankacılık sektörünün online işlemler ile uygun bir şekilde 

çalışması, müşteri kitlesinin yeniliğe ve teknolojiye hızlı bir şekilde adapte olması online 

perakende sektörünün gelişmesini hızlandırmaktadır(Demirdöğmez vd. 2018, s.2218). 

Araştırmaya dahil edilen web siteleri, hepsiburada.com, gittigidiyor.com, amazon.com ve 

n11.com’dur. Bu web sitelerin seçilmesindeki en büyük neden hepsinin sadece online 

perakende alışveriş sitesi olmalarıdır. Bu nedenle, müşteriyi etkileyerek siteden yapılan 
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alışveriş oranını arttırmak için her türlü pazarlama faaliyetinin sanal ortamda da kullanılması 

gerekmektedir.  

2017 yılında yapılan “En Çok Tıklanan Siteler” araştırmasına göre ise şu sonuçlara 

ulaşılmıştır(Oran, 2017); 

Hepsiburada.com toplam 100 site arasında en çok tıklanma sırasına göre 16.sırada olup, aylık 

toplam ziyaret edilme sayısı: 79.45 milyon, sitede geçirilen ortalama süre: 5.83 dakika, ziyaret 

başına içerik gösterim sayısı: 7.17, hemen çıkma oranı: %41.50 olarak bulunmuştur. 

N11.com toplam 100 site içerisinde en çok tıklanma sırasına göre 18.sırada olup, aylık toplam 

ziyaret edilme sayısı: 70.87 milyon, sitede geçirilen ortalama süre: 6.35 dakika, ziyaret başına 

içerik gösterim sayısı: 6.90, hemen çıkma oranı ise %35.40 olarak bulunmuştur. 

Gittigidiyor.com sitesi ise toplam 100 site içerisinde en çok tıklanma sırasına göre 21.sırada 

olup, aylık toplam ziyaret edilme sayısı: 79.66 milyon, sitede geçirilen ortalama süre: 4.80 

dakika, ziyaret başına içerik gösterim sayısı: 5.50, hemen çıkma oranı ise %37.50 olarak 

bulunmuştur. 

Hepsiburada’nın açıklamış olduğu 2018 Trend Raporuna göre şu sonuçlara 

ulaşılmıştır(Marketing Türkiye, 2018). 2018’de yapılan alışveriş oranı bir önceki yıla göre 

%60’lık bir büyüme göstermektedir. Yerli ve milli ürünlere olan talep ise %100 oranında 

olmuştur. En çok alışveriş yapılan 5 kategori; Temel Tüketim ve Gıda, Sağlık ve Güzellik, 

Kitap, Anne Bebek ve Oyuncak ile Hırdavat oldu. Ayrıca alışveriş günü olarak cuma ve 

pazartesi günleri, alışverişin en çok 12.00-14.00 saatleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir. 

2018’deHepsiburada sitesinden en çok 25-35 yaş grubu alışveriş yapmıştır. En çok satın 

alınan ürünün ise bebek bezi olduğu tespit edilmiştir. En çok alışveriş yapılan iller İstanbul, 

Ankara, İzmir, Bursa daha sonra ise Kocaeli, Antalya, Konya ve Balıkesir illeri olmuştur.  

Gittigidiyor’un 2018 yılının ilk yarısında gerçekleşen faaliyet oranlarına bakıldığında ise şu 

sonuçlara ulaşılmıştır(Perakende.org, 2018).Büyüme oranı bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %42 oranında bir artış göstermiştir. Gittigidiyor’un KOBİ’leri e-ticaret faaliyetlerine 

dahil edebilmek için yaptığı Geleceğim E-Ticaret Projesi ile 2017 yılının sonunda 584 

KOBİ’yi, 2018 yılının ilk 6 ayında ise 106 KOBİ’yi daha bünyesine katarak bu sayıyı 609’a 

ulaştırmışlardır. Gittigidiyor’dan en çok alışveriş yapan iller arasında 3 büyük il dışında 

Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Adana, İçel, Balıkesir, Gaziantep, Muğla ve Hatay olmuştur. 

2018 yılında alışveriş yapma oranını en çok artıran il ise Adana olmuştur. Yine en çok satın 
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alınan ürün bebek bezi iken en çok alışveriş yapılan gün ise pazartesi olmuştur. Bugüne kadar 

yapılan alışveriş sayısı ise 54 milyondan fazladır (Gittigidiyor, 2019).  

N11.com sitesinde bulunan 2018 yılı haberine göre araştırma şirketi CRIF ile perakende 

sektörü dergisi Perapost’un işbirliği ile yapılan araştırmada, Türkiye’de faaliyet gösteren ilk 

100 perakende şirketini açıklandı. Araştırmada şu sonuçlara ulaşıldı(N11, 2018). 2016 yılının 

net satış rakamlarına göre Türkiye’de faaliyet gösteren perakende firmalar arasında 1.7 milyar 

TL ticaret hacmi ile ‘Perakendenin 100 Devi’ arasında 16. Sırada yer aldı. 2015 yılında ise 21. 

sıradaydı. E-ticarette kazandığı bu başarıyı, KOBİ ağırlıklı üreticilerin cirosu olarak 

belirlemektedirler.  

Amazon ise 2018 yılında Türkiye pazarına giriş yaptı. Türkiye pazarına girmeden önce ise 

Hepsiburada, kendisini Türkiye’nin Amazonu olarak tanımlıyordu. Küresel çaptaki pazar payı 

başarısına bakıldığında pazara yeni girmiş olmasa dahi Türk perakendecilerini olumsuz yönde 

etkileyebilecek büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Aynı zamanda sektörde uzun yıllar 

boyunca var olan güçlü yerli perakendecilerden de etkilenebilir.  

Web Sitesi Tasarımı 

Günümüzde tüketicilerin satın alma davranışları sadece fiziksel mağazalardan değil online 

alışveriş sitelerinden de gerçekleşmektedir. Tüketici davranışlarının sayısal verilere 

dönüştürülerek ölçülmesi online alışveriş sitelerinden sağlanan verilerden daha kolay elde 

edileceği için bu sitelerin tasarımının önemi de büyüktür.  

Bir e-perakende web sitesinin başarılı olabilmesi için siteye erişimin, site içi görselliğin, 

teknik altyapı uygunluğunun, müşteri bilgilerinin güvenliğinin ve müşterinin her türlü bilgiye 

ulaşmasının mümkün olması gerekmektedir(Dündar vd. 2007: s. 291). Aksi takdirde alışveriş 

yapacak olan kişiler, siteyi etkin bir şekilde kullanamayacaklardır.  

Online alışveriş sitelerinden daha önce alışveriş yapmış kişilerin değerlendirme kriterlerine 

bakıldığında şu kriterler ortaya çıkmıştır; tasarım, ürün çeşitliliği, bilgi çeşitliliği ve müşteri 

hizmetleri kalitesidir (Dündar vd., 2007: s. 291). 

Tasarım: Site tasarımı, müşterinin ilgisini çekecek şekilde oluşturulmalıdır. Görsellik fiziksel 

mağazalarda önemli olduğu gibi e-perakende sitelerinde de önemlidir. Site içi 

yönlendirmelerin ve bilgilerinde konumlandırılması anlaşılır ve doğru şekilde oluşturulmalıdır 

(Bayram ve Yaylı, 2009: s.349). Bu sayede kişiler, site içerisinde istedikleri bilgiye kolayca 

ulaşabilmektedirler. 
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Ürün Çeşitliliği: E-perakende sitelerinde ürün çeşitliliği arttıkça siteyi ziyaret eden müşteri 

sayısı da artacaktır. Bu nedenle olabildiğince fazla ürün çeşitliliği bulunmalıdır.  

Bilgi Çeşitliliği: Site içerisinde bulunan her türlü görselin açık ve net bir şekilde anlaşılır 

olması gerekmektedir. Kişiler ürün, fiyat, kampanyalar, indirimler, şikayet, yorum ve ödeme 

vb. gibi her türlü opsiyon hakkındaki bilgiye kolaylıkla ulaşabilmelidir. Bilgi zenginliğinin 

yeteri kadar oluşmadığı sitelerde güvensizlik nedeni ile satın alma işlemi 

tamamlanmamaktadır.  

Müşteri Hizmetleri: Sadece online perakende satış yapılan sitelerden alışverişyapan 

müşterilerin herhangi bir sorun ile karşılaştıkları zaman mağazaya gitme gibi bir seçenekleri 

yoktur. Bu nedenle, müşterinin sitede yaşayacağı her türlü sorun önceden tahmin edilip 

çözümün de sağlanması gerekmektedir. Bilgi çeşitliliğinin iyi bir şekilde sağlandı web 

sitelerinde bu sorunla daha az karşılaşılır. Bu hizmetlerin iyi bir şekilde sağlandığı sitelerde 

müşteriler sürece dahil edilerek tatmin seviyeleri de arttırılmaktadır.  

Araştırmanın Metodolojisi  

Araştırma kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren dört e-perakende web sitesi belirlenmiş 

belirlenen bu siteler otuz birkritere göre analiz edilmiştir.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı, online alışveriş siteleri arasında sadece e-perakende sektöründe faaliyet 

gösteren web sitelerinin günümüzde ne derece etkin kullanıldığının değerlendirilmesidir.  Bu 

nedenle, araştırma kapsamında daha önce yapılmış çalışmalar ile ilgili literatür çalışması da 

yapılmıştır.  

Perry vd. (2000)’ne göre web sitelerinde bulunması gereken özellikler şu şekilde 

sıralanmıştır; bilgi edinmenin açılır menüler, arama motoru ve ekranın özelleştirilmesi gibi 

işlevler ile geliştirilmesi, geri bildirim mekanizmasının bulunması ve son olarak multimedya 

özellikli mesajlar iletebilmesi. Bu özellikler sayesinde tüketicilere kişiselleştirilmiş bir 

hizmetin sunulması amaçlanmaktadır.  

Dündar vd. (2007)’ne göre sanal mağazalar içerisinde bulunan donanımlar, sitenin ismi, 

yazılımı vb. bütün teknik altyapısı sitenin 24 saat boyunca tüketicilere hızlı ve cazip bir 

hizmet sunabilmesi için uygun olmalıdır. Çünkü görsel ve teknik her türlü opsiyon sitenin 

tüketici üzerinde bırakacağı izlenim için oldukça önemlidir.  
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Kervenoael vd. (2008)’nin yapmış olduğu araştırmada pazarlamacıların online ortamlarda 

oluşturdukları atmosferin önemine de değinmektedir. Çevrimiçi alışveriş sitelerinde bulunan 

eksiklikler tüketicilerin alışverişten caymasına neden olmaktadır. Bu araştırmada Fransa ve 

Türkiye’de faaliyette bulunan birçok alışveriş web sitesi çeşitli kategorilere göre birbirleriyle 

karşılaştırılmaktadır. Seçilen sitelerdeki kıyaslamanın net bir şekilde yapılabilmesi için web 

sitelerinin sadece ana sayfaları ilk izlenim açısından önemli olduğu için araştırmaya dahil 

edilmiştir. Siteler sadece tasarım özellikleri ile değil aynı zamanda kültürel farklılıklara göre 

de analiz edilmiştir. 

Bayram ve Yaylı (2009)’ya göre web sitesi tasarımının kullanımının kolaylığı, site 

tasarımında kullanılan yazılar ve grafikler vb. tüm öğeler firmanın tüketiciye ulaşmasını 

kolaylaştıran önemli birer unsurdur. Bu nedenle bu unsurların tam olarak sağlanamaması veya 

eksik bırakılması satın alma davranışının da tamamlanmaması anlamına gelmektedir. Site 

içinde kullanılan her türlü görsel unsurun bütünsel çerçevede uyumlu olması gerekmektedir. 

Ayrıca tüketicilerin aradıkları herhangi bir ürüne ulaşımının kolaylığı da sağlanmalıdır.  

Luo vd. (2012)’ne göre giderek daha da artan çevrimiçi platformlar, tüketicilerin bu 

platformlarda daha çok bulunmasını sağlamaktadır. Bu durum da perakendecinin online 

olarak görünür olması zorunluluğunu meydana getirmektedir. Görüldüğü üzere perakendeciler 

tüketicilere bir tık uzaklıktadır. Ancak her perakendecinin tüketiciye olan uzaklığı eşit 

mesafede değildir. Bu da rekabet ortamının bulunduğu ve gittikçe de büyüdüğü bir sektör 

olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, web sitelerinin görünürlüğü kadar nasıl göründükleri 

de önemlidir.  

Marangoz vd. (2012)’nin yapmış olduğu araştırmada web sitelerinin incelenebilmesi için 

analizde kullanılabilecek ortak kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler araştırmanın genel 

çerçevesi oluşturan faktörlerden biri olan örneklemin belirlenebilmesinde de etkili olmuştur. 

Bu kriterler belirlendikten sonra örneklemi oluşturan web siteleri seçilmiştir. Böylece web 

siteleri analiz edilirken her biri için çıkarılan sonuçta bütünsel bir anlam ve güvenilirlik de 

sağlanmıştır.  

Son olarak, Demirdöğmez vd. (2018)’nin yapmış olduğu araştırmada ise, 2018 yılının son 4 

ayında Türkiye’de e-ticaret sektörünün %40 civarında büyümesi, gençlerin ve kadınların bu 

oranda büyük paylarının olması ilerleyen yıllarda da e-perakende sektörünün büyüyeceğine 

dair önemli bir işarettir. E-ticaretin müşterilere sunduğu hızlı ve kolay hizmet ağı da gelecekte 

fiziksel mağazalara olan talebinde azalacağı yönündedir.  
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Son yıllarda e-perakende sektörü gelişmekte olan sektörler arasındadır. Ancak web sitelerinin 

tasarımları, web sitelerinin tercih edilme sebeplerinden biridir. Çünkü tüketiciler kullanmakta 

zorlandıkları web sitelerinden vazgeçerek diğer sitelerine yönelmektedirler. Bu araştırmada, 

sadece e-perakende sektöründe faaliyet gösteren dört popüler firmanın web sitesi içerik 

analizi ile değerlendirilmiştir ve site tasarımlarının eksik yönleri tespit edilmiştir.  

Bu nedenle araştırmanın önemi, firmaların web sitesi tasarımlarındaki eksiklerinin giderilmesi 

ve rakiplerine karşı daha güçlü faaliyetlerde bulunabilmelerini amaçlamaktadır.  

Araştırmanın Yöntemi ve Kısıtları 

Çalışmanın temel amacı, e-perakendecilik sektöründe bulunan web sitelerinin rekabet 

koşullarında, kullanılan web sitesi tasarımlarına görehangi seviyede olduğunu nitel araştırma 

yöntemi olan içerik analizi ile ortaya koymaktır.  

İçerik analizi, tarafsız ve belirli kurallar çerçevesinde elde edilen verilerin analiz edilerek 

geçerli sonuçlara ulaşılması yöntemidir(Koçak ve Arun, 2006: s.22). İçerik analizinde 

öncelikle araştırma yapılan konu ile ilgili veriler kategorize edilir ve bu bilgiler belirli konu 

başlıkları altında değerlendirilmektedir(Özdemir, 2010: s.335).  

Çalışma kapsamında elde edilen veriler karşılaştırma yöntemi ile analiz edilmiştir. Verilerin 

elde edilmesi aşamasında, araştırmaya dahil edilen siteler önceden belirlenen web sitesi 

tasarımı ile ilgili kriterlere göre karşılaştırılıp değerlendirilmiştir.  

Araştırmanın Bulguları 

Çalışma kapsamında seçilen perakendecilere ait web siteleri, belirlenen kriterlere göre 

karşılaştırılarak değerlendirildiğinde, aşağıdaki Tablo 2’deki sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 2. E-Perakendecilerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi 

Kriterler Hepsiburada.com Amazon.com.tr. Gittigidiyor.com N11.com 

Hakkımızda 

Kısmı 

Var Var Var Var 

Logo Var Var Var Var 

Slogan Yok Yok Yok Var 

Yabancı Dil 

Seçeneği 

Yok Yok Yok  Yok 

Site Haritası Yok Yok Var Var 

Site İçi Arama 

Motoru 

Var Var Var Var 

Alıcı ve Satıcı 

Girişi 

Var Var Var Var 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere,değerlendirme kriterlerine göre dört e-perakende web sitesinde de 

hakkımızda kısmı, logo, site içi arama motoru, alıcı ve satıcı girişi, ürün açıklaması, ürün 

fiyatı, ödeme seçenekleri, ölçü ve boyutlar, ürün yorumları kısmı, iptal iade ve değişim 

seçeneği, favori listesi, ürün kategorisi bölümü, çok satanlar listesi, ürün fırsatları bölümü, 

çapraz satışa dair reklamlar, e-posta pazarlama, mobil uygulama, kargo takip seçeneği, hızlı 

teslimat seçeneği, sıkça sorulan sorular kısmı ve kişisel verilerin korunmasına dair uygunluk 

bulunan kriterlerdir.  

Web sitesi tasarımında olması gereken ancak dört web sitesinde de bulunmayan tek kriter ise 

yabancı dil seçeneğidir. Bu da Türkiye’de yaşayan veya buradan alışveriş yapmak isteyen 

Ürün 

Açıklaması 

Var Var Var Var 

Ürün Fiyatı Var Var Var Var 

Ödeme 

Seçenekleri 

Var Var Var Var 

Alışveriş 

Kredisi 

Var Yok Var Var 

Ölçü ve 

Boyutlar 

Var Var Var Var 

Ürün 

Yorumları 

Var Var Var Var 

İptal, İade, 

Değişim 

Var Var Var Var 

Favori Listesi Var Var Var Var 

Ürün 

Karşılaştırma 

Var Yok Yok Yok 

Kategori 

Bölümü 

Var Var Var Var 

Çok Satanlar Var Var Var Var 

Fırsatlar Var Var Var Var 

TV reklamı Var Yok Var Var 

Çapraz Satış Var Var Var Var 

E-posta 

Pazarlama 

Var Var Var Var 

Sosyal Medya 

Hesabı 

Var Yok Var Var 

Mobil 

Uygulama 

Var Var Var Var 

Kargo Takip Var Var Var Var 

Hızlı Teslimat Var Var Var Var 

Konuma özel 

indirim 

Yok Yok Yok Var 

Canlı Destek Yok Yok Var Var 

Mağazaya 

Soru Sor 

Yok Yok Var Var 

Sıkça Sorulan 

Sorular 

Var Var Var Var 

Kişisel 

Verilerin 

Korunması 

Var Var Var Var 
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yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen bireyler için bir sorun haline gelmektedir. Bu durum da 

web siteleri için müşteri kaybına sebep olabilecek dezavantajlardan sayılabilir.  

Web sitelerinin ayırt edici özellikleri değerlendirildiğinde ise ilk olarak markanın 

hatırlanabilirliğini arttırmak amacıyla sloganın da bulunması avantaj sağlayan bir özelliktir. 

E-perakendeciler açısından bakıldığında ise sadece N11.com web sitesinde “Alışverişin 

Uğurlu Adresi” sloganı logo ile birlikte verilmiştir.  Bu da akılda kalıcılık açısından önemli 

bir unsurdur.  

İkinci olarak ise site haritası özelliği sitede ürün kategorileri, sözleşmeler ve kuralları kısacası 

site ile ilgili her veriyi barındıran bir özelliktir. Karşılaştırılan web sitelerinde N11.com ve 

Gittigidiyor.com bu özelliğe sahip olan iki web sitesidir. Ancak Gittigidiyor.com, N11.com 

ile karşılaştırıldığında daha ayrıntılı bir içeriğe sahiptir. Bu sebeple sitede aradığını kısa 

sürede bulamayan müşteriler için kolaylık sağlayan bir özelliktir. 

Üçüncü olarak, özellikle bazı ürünlerde getirilen taksit seçeneği kısıtlamaları alışveriş 

kredilerine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.  Bu sebeple de yapılan alışverişlerin arttırılması 

amacıyla olması gereken ödeme seçeneklerinden biridir. Ancak dört sitenin içerisinde sadece 

Amazon.com.tr olmaması web sitesi açısından özellikle büyük hacimli satışlar için sorun 

teşkil edebilir.  

Ürün karşılaştırma seçeneği ise özellikle elektronik kategorisinde müşterilerin oldukça sık 

kullandığı bir opsiyondur. Fakat siteler karşılaştırıldığında sadece Hepsiburada.com web 

sitesinde olduğu görülmektedir. Bu site açısından güçlü bir farklılık olarak müşterilere 

sunulmaktadır.  

Web sitelerinin yapmış olduğu tutundurma faaliyetleri karşılaştırıldığında televizyon reklamı 

yayınlamayan sadece Amazon.com.tr sitesi olarak tespit edilmiştir. Özellikle Türkiye 

açısından düşünüldüğünde televizyon reklamları önemli bir tutundurma aracıdır. Burada 

Amazon.com.tr’nin Türkiye pazarına yeni girmiş olması markanın tutundurma faaliyetleri 

açısından eksikliğini göstermektedir.  

Sosyal medya hesap sahipliği karşılaştırıldığında ise sadece Amazon.com.tr’nin sosyal medya 

hesabının olmadığı görülmektedir. Günümüz trendleri düşünüldüğünde özellikle genç kuşak 

müşteriler açısından sosyal medya önemli bir kitle iletişim aracıdır. Bu sebeple de sosyal 

medya sahipliği potansiyel müşterilere ulaşmak açısından bir gerekliliktir.  

Web siteleri arasında sadece N11.com’da konuma özel indirim seçeneği bulunmaktadır. Bu 

seçenek, müşteriler için konuma özel yapılan indirim fırsatları, aynı gün teslimat ve teslimat 
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için saat aralığı seçme opsiyonu avantajlı bir özelliktir. Bu N11’i diğerlerinden farklı kılan 

güçlü bir yönü temsil etmektedir.  

Canlı destek kriteri, müşterilerin problemlerine anında çözüm bulabilecekleri yardım destek 

merkezi olarak adlandırılabilir. Bu kriter, çözümlenemeyen problemler karşısında kaybedilen 

müşteri oranını düşürebilmektedir. Bunun yanında çift taraflı iletişim sağladığı için de tercih 

edilme sebeplerinden biri olabilir. Gittigidiyor.com ve N11.com bu özelliği kullanan web 

siteleri arasındadır.  

Mağazaya soru sor seçeneği ise aracı olmadan direkt mağazayla iletişime geçmek isteyen 

müşteriler için tercih edilen bir seçenek olarak adlandırılabilir. Bu sayede süreci müşteriler 

için daha hızlı ve daha güvenli bir hale getirmektedir. Bu özelliği ise Gittigidiyor.com ile 

N11.com kullanmaktadır.  

Sonuç 

Günümüzde internet kullanımının artması ve bunun ticarete olan yansıması perakende 

sektörünü bu alana yönelten sebeplerden biri olmuştur. Bu alanda girişimlerin artması da 

rekabet koşullarını zorlaştıran sebeplerden biridir. Bu sebeple de web sitesi tasarımı, web 

sitesinde olması gereken kriterler ve bunların doğru bir şekilde kullanılması e-

perakendecilerin kendilerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan eylemlerdir.  

Marangoz vd. (2012)’nin yapmış olduğu araştırmada değerlendirmeye dahil edilen web 

sitelerine bakıldığında moda odaklı (trendyol, markafoni) sitelerin yanında hepsiburada.com 

gibi ikinci el ürünler satan bir site, sadece teknoloji ürünleri satan (vatanbilgisayar.com ve 

teknosa.com) siteler ve çiçeksepeti.com gibi de farklı hizmet sağlayan web siteleri de 

görülmektedir. Ancak yapılan bu araştırma kapsamında faaliyet açısından benzer özellik 

gösteren web siteleri değerlendirmeye dahil edilmiştir. Seçilen web sitelerinin belirgin ortak 

özellikleri; fiziksel mağazaya sahip olmamaları ve ürünlerinin benzer özellikler 

göstermeleridir. Bu sayede elde ettikleri rekabet üstünlüğü, güçlü ve zayıf yönleri daha kolay 

ve net bir şekilde analiz edilebilmektedir. 

Luo vd. (2012)’nin yapmış oldukları araştırmada sadece iki tip perakendeci araştırmaya dahil 

edilmiştir. Bunlar sadece giyim ürünleri satan perakendeciler ve kitap ve dergi satan 

perakendecilerdir. Amazon gibi mega perakendeci sınıfına giren firmalar araştırma dışında 

tutulmuştur. Bu iki kategori üzerinden ise tüketici tutum ve davranışlarının analiz edilmesi 

amaçlanmıştır. Ancak yapılan bu çalışmada ise, tüketici tutum ve davranışları araştırmaya 

dahil edilmeden web sitelerinin tasarım ve teknik özellikleri göz önünde bulundurularak 
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karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Ve bu araştırma kapsamında da seçilen dört e-

perakendecinin ürün ve kategori çeşitliliği bakımından belli bir büyüklüğe sahip olmalarına 

dikkat edilmiştir.  

Kervenoael vd. (2008)’nin yaptığı araştırma ile karşılaştırıldığında ise araştırma sadece Fransa 

ve Türkiye gibi iki ülkenin web sitelerinin yapısını değil aynı zamanda kültürel boyutlara da 

değinerek bir sonuç ortaya koymuştur. Ayrıca seçilen siteler birbirleri ile benzer özellikleri 

taşımamaktadır. Bunun yerine siteleri benzer kategorilere göre birbiri ile kıyaslamıştır. Bu 

çalışmadaki amaç, Amazon gibi yabancı kaynaklı web siteleri faaliyet gösterse bile bunların 

Türkiye’deki faaliyetlerini değerlendirmektir. Ve karşılaştırmalar da sadece Türkiye’de 

faaliyette bulunan web siteleri üzerinden yapılmıştır. Amazon’un kendi global sitesi bu 

analize dahil edilmemiştir.  

2000 yılında yapılan ve Fortune 100’de olan işletmelerin web sitelerinin içerik analizi ile 

değerlendirildiği araştırmada ise kriterlere dahil olan logo, hakkımızda kısmı, arama butonu, 

site içi harita, fiyatlar, markalar, ürün listesi gibi seçenekler araştırmayla ortak özellikler 

göstermektedir. Ancak farklılık gösterdiği noktalara bakıldığında ise işletmelerin fiziksel 

mağazalarının da olduğu yani sadece internet ortamında hizmet vermedikleri görülmektedir. 

Aynı zamanda tutundurma kriterleri anlamında araştırmayla oldukça fazla bir benzerlik söz 

konusudur. Örneğin; satış promosyonları, sponsorluk, müşteri hizmetleri gibi kriterler yerine 

bu araştırmada televizyon reklamları ve sosyal medya kriterleri yer almaktadır.  

Bu çalışma, Bayram ve Yaylı (2009)’nın yapmış olduğu otel web siteleri hakkındaki 

araştırmaya göre kriterlerin oluşturulması anlamında farklılıklar göstermektedir. Çalışmada 

web sitelerinin en çok ve en az kullanılan 10 özelliği seçilmiştir. Ancak bu araştırma 

çerçevesinde web sitelerine ait her türlü kriter araştırma konusuna dahil edilmiştir. Ayrıca otel 

web sitelerinin değerlendirilmesinde bütün oteller için toplam yüzdelik bir değer elde 

edilirken e-ticaret web siteleri analiz edilirken her bir site için her bir kriter tek tek kontrol 

edilmiştir. Böylece web sitelerinin rakiplerine göre güçlü ve zayıf yönleri daha kolay tespit 

edilebilmektedir. 

Yapılan araştırma, Türkiye’de oldukça popüler olan dört e-perakende sitesi Hepsiburada.com, 

Gittigidiyor.com, Amazon.com.tr ve N11.com sitelerini belirli kriterlere göre 

değerlendirmektedir. Bu değerlendirme aşamasında şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

 Hepsiburada.com’udiğer web sitelerinden üstün kılan özelliklerinden biri ürün 

karşılaştırma seçeneğinin olması müşterilere farklı bir seçenek sunmaktadır.  
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 N11.com’u diğer web sitelerinden ayıran özellikler ise logonun yanında 

slogana yer vermesi, konuma özel indirim seçeneğinin olması, canlı destek 

sistemi ve mağazaya soru sorma özelliğinin bulunması, site haritasının 

olmasıdır.  

 Gittigidiyor.com’un güçlü yönleri ise köklü bir geçmişe sahip olması, canlı 

destek sisteminin olması ve mağazaya soru sorma özelliğinin bulunması 

sayılabilir. Ayrıca site haritasının oldukça ayrıntılı bir şekilde tasarlanması bir 

avantaj yaratmaktadır.  

 Amazon.com’ a bakıldığında ise Türkiye pazarına yeni girmiş olması ve 

sitenin diğer web sitelerine göre tasarımının eksik özellikler taşıması örneğin; 

sosyal medya hesabının, televizyon reklamlarının olmamasıve site içi 

opsiyonların yetersiz kalması dezavantaj oluşturabilir. Bu sebeple de sitenin 

geliştirilmesi için eksik kriterlerin tamamlanması önerilebilir.  

E-perakende web sitelerinin tasarımı müşterileri tercihi açısından önemli bir kriterdir. Bu 

sebeple web sitelerinin tasarımına önem verilmesi rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu 

kapsamda literatür çalışmasında araştırmaya dahil edilen çalışmalar ile arasındaki farklılıklar 

daha kolay gözlemlenebilmektedir.  

Araştırma kapsamında, e-perakendecilerin rekabet koşullarına uyum sağlayıp pazarda belirli 

bir paya sahip olmaları için site tasarımı ile ilgili gerekli çalışmaları yapmaları gerekmektedir. 

Sitelerde, müşterinin karşılaşabileceği herhangi bir problemi çözebilecek veri setinin eksiksiz 

tamamlanması ile sağlanabilir. Özellikle Amazon.com.tr sitesi küresel sitesi olan 

Amazon.com ile karşılaştırıldığında çok daha az bilgiye ve opsiyona sahiptir. Bu durum 

müşterilerin yapacakları işlemler sırasında elde etmek istedikleri bilgilere ulaşmalarını 

yavaşlatabilir ve müşterinin yapmak istediği alışverişten caydırabilir. Bu nedenle bu 

ayrıntıların tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca web sitelerinde genel olarak karşılaşılan 

problemlerden biri olan canlı destek ve müşteri hizmetleri gibi iletişim yönlü hizmetlerin 

etkili bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır. 
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ELEKTRONİK ORTAMDAKİ TÜKETİCİ YORUMLARININ 

İNANDIRICILIĞI VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: YORUM 

İÇERİĞİ VE ÜRÜN BİLGİ DÜZEYİNİN ETKİLEŞİMİ 

THE EFFECTS OF ON-LINE CONSUMER REVIEWS ON CONSUMER PURCHASE 

INTENTIONS: THE INTERPLAY BETWEEN COMMENT STRUCTURE AND 

PRODUCT KNOWLEDGE 

Ayla SEZGİNER
1
  

Ümit ALNIAÇIK
2
 

Özet 

Bu çalışma, elektronik ortamda yapılan kullanıcı yorumlarının tüketicilerin satın alma niyetini 

ne şekilde etkilediğini incelemektedir. Çalışma kapsamında, internetteki tüketici yorumlarının 

yönü (olumlu ve olumsuz yorumlar) ve şiddetinin (dengeli yorumlar ve çoğunlukla aşırı uçta 

yorumlar) farklı olması durumunda bu yorumların algılanan inandırıcılığı ve satın alma 

niyetini nasıl etkilediği incelenmiştir. Ayrıca, tüketicilerin satılan ürün hakkındaki mevcut 

bilgi düzeyinin bu etkileşimde bir rol oynayıp oynamadığı da değerlendirilmiştir. Bu amaçla 

bir deneysel tasarım gerçekleştirilmiş ve elektronik ürünler satan bir internet sitesinde iki 

farklı ürün için çeşitli şekillerde maniple edilen tüketici yorumlarının etkisi incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama (E-Wom), Satın Alma Niyeti, 

Tüketici Yorumları, Deneysel Tasarım 

Keywords: Electronic Word of MouthCommunication, (E-Wom), Purchase Intentions, 

User Comments, Product Knowledge, Experimental Study. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

İnternetin yeni ticaret imkanları yaratması, giderek daha fazla tüketicinin internet üzerinden 

alışveriş yapmaya başlaması ve internetteki ticari işlem hacminin çok hızlı bir şekilde artması 

bu alanı pazarlama araştırmaları için de oldukça çekici hale getirmiştir. Tüketiciler de 

deneyimledikleri ürün ve hizmetlere karşı olumlu ve olumsuz tutumlarını hızlı bir şekilde 

internet ortamında paylaşıp diğer tüketicilerin karar verme süreçlerine yardımcı olmaktadırlar. 

Pek çok tüketicinin elektronik ortamda ürün veya hizmet satın alırken o ürünü daha önce 
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deneyimleyenlerin yorumlarından yola çıkarak ürün hakkında tutum oluşturdukları ve bu 

tutumlarının satın alma karar sürecinde önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir.Bu 

çerçevede ağızdan ağıza pazarlama kavramını teknolojiyle birleştiren yeni bir kavram olarak 

karşımıza çıkan elektronik ağızdan ağıza pazarlama kavramının (E-Wom) tüketicilerin satın 

alma kararlarında nasıl bir etkiye sahip olduğunu anlamak pazarlama yöneticileri için oldukça 

önemlidir. Yapılan araştırmalara göre elektronik ağızdan ağıza pazarlama sayesinde 

tüketiciler hem zaman kazanmakta hem de deneyimlenen ürünler hakkında birinci ağızdan 

duyum almaları onların ürünlere karşı güvenini ve inancını artırmaktadır. Özellikle bir ürün 

veya hizmet hakkında o ürünü kullanan birinci kişilerin ağızından yapılan olumlu ve olumsuz 

yorumlar ürüne karşı tutum oluşturmada önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, bu 

etkinin hangi durumlarda nasıl ortaya çıktığını anlamak da kritik bir konu haline gelmiştir. 

Bu çalışma, elektronik ortamda yapılan kullanıcı yorumlarının tüketicilerin satın alma niyetini 

ne şekilde etkilediğini incelemektedir. Çalışma kapsamında, internetteki tüketici yorumlarının 

yönü (olumlu ve olumsuz yorumlar) ve şiddetinin (dengeli yorumlar ve çoğunlukla aşırı uçta 

yorumlar) farklı olması durumunda bu yorumların algılanan inandırıcılığı ve satın alma 

niyetini nasıl etkilediği incelenmiştir. Ayrıca, tüketicilerin satılan ürün hakkındaki mevcut 

bilgi düzeyinin bu etkileşimde bir rol oynayıp oynamadığı da değerlendirilmiştir. Bu amaçla 

bir deneysel tasarım gerçekleştirilmiş ve elektronik ürünler satan bir internet sitesinde iki 

farklı ürün için çeşitli şekillerde maniple edilen tüketici yorumlarının etkisi incelenmiştir.  

Literatür Özeti  

Ağızdan Ağıza İletişim 

Günümüzde, tüketim ile ilgili deneyimler insanların günlük hayatlarında en çok paylaştıkları 

ve konuştukları konular arasında yer almaktadır. Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde insanlar 

sürekli paylaşım ve iletişim halindedirler (Karaca,2010:13). Tüketiciler bir yandan kitle 

iletişim araçlarının hedef kitlesini oluştururken, diğer taraftan da birbirleriyle sözel ve 

biçimsel olmayan bir iletişim ağı içerisinde yer alırlar bu iletişim şekli ağızdan ağıza iletişim 

olarak ifade edilir (Odabaşı ve Oyman, 2002:26). Tüketicilerin belirli bir marka, ürün ya da 

işletme hakkındaki olumlu veya olumsuz düşüncelerini çevresindekilerle paylaşması, ağızdan 

ağıza iletişim (Wom-Word of Mouth) olarak tanımlanmaktadır. (Bahar, 2015: 67). Ağızdan 

Ağıza İletişim (Wom) “belli ürünlerin veya hizmetlerin sahipliği, kullanımı, özellikleri ya da 

satıcıları hakkında diğer tüketicilere yönelik olan informel iletişim” şekli olarak da 

tanımlanmaktadır (Westbrook, 1987). WOM iletişiminin, işletmeler tarafından başlatılan 
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birçok iletişim biçimiyle kıyaslandığında tüketiciler tarafından daha güvenilir ve daha 

inandırıcı olduğu düşünülmektedir (Martin ve Clark, 1996).  

Elektronik Ağızdan Ağıza iletişim (E-Wom) 

Elektronik ağızdan ağıza iletişim (E-Wom) tüketicilerin diğer tüketicilerden ürünler hakkında 

tarafsız bir şekilde bilgi alabilmesi, kullandığı ürünler hakkında kendi tecrübelerini aktarma 

olanağına sahip olabilmesi ile birlikte potansiyel ve geçmiş tüketicilerin bir ürün veya işletme 

hakkında olumlu veya olumsuz görüşlerini internet ortamlarında aktarabilmesi şeklinde ifade 

edilmektedir (Hennig-Thurau, vd., 2004:39). Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde 

elektronik ağızdan ağıza iletişimin yaygın olarak kullanılmakta ve tüm dünyadaki kullanıcılar 

daha hızlı ve kolay bir şekilde sanal ortamda etkileşime geçmektedirler (Mauri ve Minazzi, 

2013: 99). E-Wom; viralpazarlama, ağızdan ağıza veya kulaktan kulağa pazarlama şeklinin 

internet ortamında elektronik mektuplarla ya da forumlarla yapılması olarak ifade edilir( 

İslamoğlu ve Altunışık,2009).  

Online Tüketici Yorumları 

Günümüzde tüketicilerin bir ürün veya hizmet satın almadan önce başvurduğu kaynaklar 

arasında diğer tüketicilerin internet üzerinden yazdıkları yorumlar, değerlendirmeler ve 

şikâyetler oldukça önemli bir yere sahiptir. Oldukça kolay erişilebilen ve firmanın ticari 

iletişimine göre daha güvenilir olduğu düşünülen online tüketici yorumları; mevcut ya da 

potansiyel müşteriler tarafından bir firma veya ürün ve hizmetler hakkında oluşturulan ve 

birçok kişi ve kurumun interaktif bir şekilde ulaşabileceği olumlu veya olumsuz ifadelerdir 

(Menkveld, 2013: 9). Online tüketici yorumlarının iki önemli amacı bulunmaktadır; bunlar, 

ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak ve tavsiyede bulunmaktır (Park, Lee ve Han, 

2007). Tek (2006:252)’e göre, “arkadaş, dost tavsiyesi, tüketicilerin ürün hizmet alımlarında 

en önemli etkenlerden biridir. Tüketiciler, reklamlardan önce güvendiği arkadaşlarının 

tavsiyelerine önem verirler”. Online tüketici yorumu, bir ürün hakkında insanlar ve şirketlerin 

çoğunluğunun internet aracılığıyla erişebilecekleri potansiyel, şimdiki ve daha önceki 

müşterilere ait olumlu veya olumsuz tutumlarını gösteren ifadelerdir (Stauss,2000). Alışveriş 

sitelerinde ürün veya hizmet hakkında değerlendirmede bulunan tüketicilerin 

değerlendirmeleri ürün hakkında bilgi sahibi olmak isteyen veya deneyimlemek isteyen 

tüketiciler içinönemli ve kullanışlı ipuçları vermektedir(Altunışık,Özdemir ve Torlak,2017). 

Tüketicilerin bir ürün ya da hizmeti deneyimlemeden önce sıklıkla diğerlerinin yorumlarına 

başvurdukları söylenebilir. İnternet üzerinde karşılıklı (interaktif) gelişmelerin yaşanmasıyla 

beraber tüketiciler online tartışmalar, forumlar veya diğer sosyal ağları kullanarak diğer 
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tüketiciler ile alışveriş deneyimlerini rahat bir şekilde paylaşabilmektedirler. Bu kapsamda 

online tüketici yorumları, elektronik ağızdan ağıza iletişimin yeni bir şeklini ifade etmektedir 

(Cheung vd., 2009: 503). 

Bir elektronik ağızdan ağıza iletişim türü olarak değerlendirilebilen tüketici yorumları hem 

olumlu hem de olumsuz yönde etkiler gösterebilir.  Olumsuz ağızdan ağıza iletişim, bir ürünle 

veya hizmetle ilgili tatmin olmayan tüketicinin ürüne-hizmete yönelik olumsuz duygu ve 

düşüncelerini diğer insanlarla paylaşımı olarak ifade edilmektedir (East vd., 2008: 217). 

Tüketicilerin satın aldıkları ürün veya hizmetten duydukları memnuniyet ve 

memnuniyetsizlikten dolayı yakın çevresine yaşadıklarını anlatmaları normal bir davranış 

olmakla birlikte, tüketicilerin olumsuz deneyimlerini diğerleriyle paylaşma olasılıkları daha 

fazladır. Sundaram, Mitra ve Webster (1998) çalışmalarında tüketicileri olumsuz ağızdan 

ağıza iletişime iten motivasyon faktörlerini endişeyi (kızgınlığı) azaltma (anxietyreduction), 

intikam alma (vengeance), tavsiye arama (seekadvice) ve diğerlerini düşünme (altruism) 

olarak belirlemişlerdir. Diğer taraftan, olumlu ağızdan ağıza iletişim, tüketicilerin bir ürün 

veya hizmeti satın alma niyetlerini arttırmakla birlikte işletmelerin pazarlama giderlerini de 

azaltarak pazarlama çabalarına katkıda bulunmaktadır (Jeong ve Jang, 2011). Bu nedenle bir 

elektronik ağızdan ağıza iletişim çeşidi olan tüketici değerlendirmeleri ve yorumlarının, 

potansiyel tüketicileri nasıl etkilediğini anlamak amacıyla çok sayıda çalışma yapılmıştır.  

Zhang vd., (2007) elektronik ürün yorumlarının ikna ediciliği hakkında yaptıkları çalışmada, 

ürün değerlendirmelerinde olumlu yorumların negatif yorumlara göre daha ikna edici 

olduğunu belirlemiştir. Tayvan’da Üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen bir başka 

araştırmada, üniversite öğrencilerinin internet üzerinde yapılan yorumlara uzman 

görüşlerinden çok daha fazla önem verdiğini ortaya konmuştur (Huang ve Chen, 2006:413-

428). Johnstonve  Mehra, (2002)’ e göre tüketiciler satın alma karar sürecinde online 

yorumlardan önemli bir şekilde etkilenmekte hatta olumlu yorumlara sahip ürünler için daha 

fazla para ödemeye bile razı olmaktadırlar. Tekirdağ ilinde yaşayan tüketiciler üzerinde 

yapılan araştırmada ağızdan ağıza ve viral pazarlamanın tüketiciler açısından önemli bir 

etkiye sahip olduğu, bu yolla elde edilen bilginin satın alma kararlarında büyük önem taşıdığı 

ve ağızdan ağıza pazarlama kanallarının tüketiciler nezdinde reklamlardan çok daha fazla 

güvenilir olarak algılandığı ve tüketicilerin çoğunluğunun bu yola başvurduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Onurlubaş ve Dinçer,2016). İstanbul’da genç tüketiciler üzerinde yapılan başka 

bir  çalışmada, tüketicilerin internetten herhangi bir ürün ya da hizmet satın alırken, sosyal ağ 

sitelerine güven duydukları ve ürün-hizmet hakkında bilgi ararken internet üzerinde yer alan 
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diğer tüketicilerin yorumlarını önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır (Yanar, Gürce ve Benli, 

2017). Akdoğan ve Akyol, 2006’da Trakya Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapmış oldukları 

çalışmada; online tüketici yorumlarına ait genel tutumun tüketiciler üzerinde olumlu bir imaj 

çizmekle birlikte online tüketici yorumları ile Pozitif Ağızdan Ağıza Pazarlama arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bazı araştırmalarda tüketicilerin, olumsuz 

yorumları, olumlu tüketici yorumlarına oranla daha faydalı ve güvenilir buldukları 

(Erdil,2014), bazılarında ise tersi bir sonuca ulaştıkları (East, Hammond ve Lomax, 2008) 

belirlenmiştir. 

Online tüketici yorumlarının tüketicileri nasıl etkilediğine dair yapılan çalışmalarda, birbiriyle 

tutarsız yorumların satın alma niyetini olumsuz yönde etkilediği (Qiu, Pang, Lim, 2012;  

Baum ve Spann, 2014), yorumun yapıldığı platform, yorumun uzunluğu, yorumu yapanın 

kimliğinin açık olup olmaması, reyting sistemi kullanılması, yorumun gücü (Bosman, 2012; 

Durmaz ve Yüksel, 2017), yorumun yapıldığı internet sitesinin uluslararası geçerliliği ve 

güvenilirliği (Çakır vd. 2017), argümanın gücü, yorumun dengeli olup olmaması, kaynağın 

güvenilirliği (Purcarea vd. 2013) gibi faktörlerin de inandırıcılığı etkilediği 

belirlenmiştir.Ketelaar vd. (2015), yorum valensinin (olumlu, olumsuz, nötr) satın alma niyeti, 

üzerindeki etkisinde yorumu okuyan kişinin uzmanlığının ılımlaştırıcı bir etkisi olduğunu 

belirlemiştir. Lee vd. (2009) ise yorumun yönü ve şiddetinin markaya yönelik tutumu nasıl 

etkilediğini araştırmış ve aşırı olumsuz yorumların markaya yönelik tutumu daha fazla 

etkilediğini belirlemiştir. Zhang vd. (2010), ürün tutundurma faaliyetlerine ilişkin pozitif 

tüketici yorumlarının, negatif yorumlara göre daha etkili olduğunu belirlemiştir. Görüldüğü 

gibi, E-Wom ve online tüketici yorumlarının etkisine yönelik olarak literatürde çok çeşitli 

araştırmalar yapılmış ve zaman zaman birbiriyle çelişen sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. Bu 

araştırmada, daha önce incelenmemiş olan bir etkileşim irdelenmiştir. Tüketici yorumlarının 

yönü (pozitif ya da negatif) ve şiddeti (çoğu olumlu, dengeli ya da çoğu olumsuz) ile birlikte 

okuyucunun söz konusu ürün ile ilgili bilgi düzeyinin nasıl bir etkileşim sergilediği 

incelenmiştir. Tüketicilerin, hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ürünlerde, diğerlerinin 

tavsiyelerine ihtiyaç duyacakları ve yorumlarına daha fazla önem verecekleri beklenmektedir. 

Bununla birlikte, yine hakkında yeterli bilgi sahip olmadıkları ürünlerde aşırı uçta (çoğu 

olumlu ya da çoğu olumsuz) yorumları dengeli (yarısı olumlu yarısı olumsuz) yorumlara göre 

daha inandırıcı bulacaklardır. Bu varsayımlardan hareketle aşağıdaki hipotezler 

geliştirilmiştir.  
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H1: Tüketicilerin ürün hakkındaki bilgi düzeyi yüksek olduğunda, elektronik ortamdaki 

tüketici yorumlarının satın alma niyeti üzerindeki etkisi düşüktür  

H2: Tüketicilerin ürün hakkındaki bilgi düzeyi düşük olduğunda, elektronik ortamdaki 

tüketici yorumlarının satın alma niyeti üzerindeki etkisi yüksektir 

H3: Tüketicilerin ürün hakkındaki bilgi düzeyi yüksek olduğunda, elektronik ortamdaki 

dengeli tüketici yorumları daha inandırıcı algılanır 

H4: Tüketicilerin ürün hakkındaki bilgi düzeyi düşük olduğunda, elektronik ortamdaki 

aşırı uç tüketici yorumları daha inandırıcı algılanır 

Bu hipotezleri test etmek amacıyla bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir.  

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, elektronik ortamda yapılan kullanıcı yorumlarının yönü ve şiddetinin 

tüketicilerin satın alma niyetini ne şekilde etkilediğini incelemek ve bu etkinin tüketicinin 

ürün hakkındaki bilgi düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmektir. Çalışma 

kapsamında, internetteki tüketici yorumlarının yönü (olumlu ve olumsuz yorumlar) ve 

şiddetinin (dengeli yorumlar ve çoğunlukla aşırı uçta yorumlar) farklı olması durumunda bu 

yorumların algılanan inandırıcılığı ve satın alma niyetini nasıl etkilediği incelenmiştir. Ayrıca, 

tüketicilerin satılan ürün hakkındaki mevcut bilgi düzeyinin bu etkileşimde bir rol oynayıp 

oynamadığı da değerlendirilmiştir.  

Bu amaçla bir deneysel tasarım gerçekleştirilmiş ve elektronik ürünler satan bir internet 

sitesinde iki farklı ürün için çeşitli şekillerde maniple edilen tüketici yorumlarının etkisi 

incelenmiştir. Tüketicilerin yüksek düzeyde bilgi sahibi oldukları ürün için cep telefonu ve 

düşük düzeyde bilgi sahibi oldukları ürün için akıllı kol saati seçilmiştir.Bu çerçevede 3x2 

(Yorum İçeriği: Çoğunlukla Olumsuz, Çoğunlukla Olumlu, Dengeli x Tüketicinin Ürün 

Bilgisi: Düşük, Yüksek) denekler arası bir deneysel tasarım hazırlanmış ve 360 kişilik bir 

örneklem altı farklı deney grubuna rastgele atanmıştır. Katılımcılara bir internet alışveriş 

sitesinden alınmış ürün bilgileri ve tüketici yorumlarını içeren sayfa görüntüsü gösterildikten 

sonra, yorumların algılanan inandırıcılığı ve görseldeki ürünü satın alma niyetleri 

ölçülmüştür. Çalışmada kullanılacak ürün türleri bir ön araştırma ile belirlenmiştir. Üniversite 

öğrencilerinin yaygın şekilde kullandıkları Güney Kore’ye ait tanınmış bir marka cep 

telefonunun bir süredir piyasada olan modeli, marka ismi belirtilerek araştırmada 

kullanılmıştır. Ürün görseli, özellikleri ve fiyat bilgisinin olduğu sayfa başının altına 10 adet 



305 
 

kullanıcı yorumu ilave edilmiştir. Bu kullanıcı yorumlarının içeriğine bağlı olarak çoğu 

olumlu yorum (10 olumlu, 2 olumsuz); çoğu olumsuz yorum (10 olumsuz, 2 olumlu) ve 

dengeli ( 5 olumlu, 5 olumsuz) olmak üzere üç farklı versiyon türetilmiştir. Bu yorumların 

hepsi, söz konusu ürün için alışveriş sitelerindeki gerçek yorumlar arasından seçilmiştir.  

Yorumlarda gerçek tüketici isimleri ve anonim isimler karışık olarak kullanılmış; çoğu olumlu 

yorum ve çoğu olumsuz yorum versiyonlarındaki olumlu ve olumsuz yorum sıraları simetrik 

olarak değiştirilmiştir. Üniversite öğrencileri arasında yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan akıllı 

kol saati için de Güney Kore’ye ait aynı markanın yeni bir modeli, marka ismi belirtilerek 

kullanılmıştır. Akıllı kol saati için de aynı sistematik izlenerek 3 farklı versiyon 

hazırlanmıştır. Böylece ortaya çıkan 6 farklı versiyon, katılımcılara rast gele dağıtılmıştır. Ön 

sayfada ürün görseli ve tüketici yorumlarını okuyan denekler, arka sayfada demografik 

özellikler, ürüne ilişkin satın alma niyetleri ve okudukları yorumların algılanan 

inandırıcılığına ilişkin soruları yanıtlamışlardır. Satın alma niyeti, dört sorudan oluşan Likert 

tipi beş aralıklı (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum)  bir ölçek aracılığı ile 

ölçülmüştür. Yorumların algılanan inandırıcılığı da dört sorudan oluşan Likert tipi beş aralıklı 

(1=Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum)  bir ölçek aracılığı ile ölçülmüştür. 

Son kısımda maniplasyon kontrolü ile ilgili sorular sorulmuştur. Veriler Kocaeli ve Sakarya 

Üniversitelerinde öğrenim görmekte olan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasından 

kolayda örnekleme ile belirlenen 360 kişilik bir örneklemden toplanmıştır.  

Sonuç ve Öneriler 

Satın alma niyeti ve yorumların inandırıcılığı ölçeklerinin faktör yapısını değerlendirmek için 

keşifsel faktör analizi gerçekleştirilmiş (varimax rotasyonu ile); ölçeklerin güvenilirliklerini 

test etmek için ise bileşenler arası tutarlılıklarını gösteren Cronbach Alpha katsayıları 

hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonuçları Tablo 1 de görülmektedir.  
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Tablo 1. Keşifsel Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 

Sorular Faktör 
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Yukarıda tanıtılan ve yorum yapılan ürünü kullanmayı deneyeceğim ,887  0,869 

Yukarıda tanıtılan ve yorum yapılan ürünü satın alma olasılığım var ,887  

Yukarıda okuduğum yorumlardan yola çıkarak tanıtılan ürünü deneme niyetindeyim. ,815  

İhtiyaç duyduğumda, yukarıda tanıtılan ürünü satın alacağım. ,795  

Yukarıda okuduğum yorumlar inandırıcıdır.  ,873 0,831 

Yukarıda okuduğum yorumlar güvenilirdir.  ,848 

Yukarıda okuduğum yorumlar gerçeği yansıtır.  ,848 

Yukarıda okuduğum yorumlar faydalıdır.  ,697 

 

Analiz sonuçlarına dayalı olarak, satın alma niyetini ölçmeye yönelik 4 sorunun ortalaması 

alınarak birleştirilmiş ve “Satın Alma Niyeti” adlı yeni bir değişken yaratılmıştır. Benzer 

şekilde, yorumların inandırıcılığını ölçmeye yönelik 4 sorunun ortalaması alınarak 

birleştirilmiş ve “İnandırıcılık” adlı yeni bir değişken yaratılmıştır. Bu iki değişken hipotez 

testlerinde kullanılmıştır.  

Ürün bilgi düzeyine ilişkin varsayımın kontrolü için deneklere görseldeki ürün hakkında ne 

derece bilgi sahibi olduklarını 1 ile 10 arasında bir skalada puan vererek belirtmeleri 

istenmiştir. Cep telefonu için katılımcıların bilgi düzeyi ortalaması 7,89 iken akıllı kol saati 

için bu değer 3,82 olarak hesaplanmıştır.  Bu ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak 

anlamlıdır (t:12,62, P<0,001). Diğer taraftan, tüketici yorumlarına ilişkin maniplasyonların 

kontrolü için de deneklere, “Bir önceki sayfada ürünle ilgili yorumlardan kaç tanesi olumlu 

bilgiler içeriyordu” şeklinde bir soru sorulmuş ve 1 ile 10 arasında bir skaladarakam vererek 

cevaplamaları istenmiştir. Bu soruyu cevaplarken geriye dönüp görsele tekrar bakmalarına 

izin verilmemiştir. “Çoğu olumlu olan mesajlar” grubundaki cevaplayıcıların bu soruya 

verdikleri yanıtın ortalaması 7,01 iken, “Çoğu olumsuz olan mesajlar” grubundaki 

cevaplayıcıların bu soruya verdikleri yanıtın ortalaması 3,24; “Yarısı olumlu mesajlar” 

grubundaki cevaplayıcıların bu soruya verdikleri yanıtın ortalaması ise 4,65 olarak 

hesaplanmıştır. Bu ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak anlamlıdır (F 2,235: 29,343, 

P<0,001) 

Hakkında yüksek ve düşük bilgiye sahip oldukları ürünlere ilişkin online tüketici 

yorumlarının yönü ve şiddetinin satın alma niyetine nasıl yansıdığını görmek için çok 

değişkenli varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 2 de her bir grup ortalaması 

görülmektedir. 
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Tablo 2. Ürün Türü ve Kullanıcı Yorumlarının İçeriğine Göre Satın Alma Niyeti  

Bağımlı Değişken:   Satın Alma Niyeti   

Ürün Türü İnternetteki Kullanıcı 

Yorumlarının İçeriği 

Arit. 

Ort. 

Std. 

Sapma 

N 

Yüksek Bilgi (Cep 

Telefonu) 

Çoğu Olumlu 2,3875 ,88967 40 

Yarı Yarıya 2,3375 ,79773 40 

Çoğu Olumsuz 2,1438 ,91793 40 

Toplam 2,2896 ,86905 120 

Düşük Bilgi (Akıllı Saat) 

Çoğu Olumlu 2,6353 ,83768 85 

Yarı Yarıya 2,3008 ,89218 64 

Çoğu Olumsuz 1,9863 ,87430 91 

Toplam 2,3000 ,90651 240 

 

Analiz sonucunda, ürün türüne göre satın alma niyeti ortalamasında bazı farklılıklarınortaya 

çıktığı ancak bunların istatistiki olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (F1,354: 0,025, P=0,855). 

Ancak yorum türüne göre gruplar arasında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir (F2,354: 

5,516, P=0,001). Çoğu olumlu yorumların, düşük bilgi sahibi olunan üründe satın alma 

niyetini anlamlı bir şekilde artırdığı belirlenmiştir. Ürün türü ve yorum türü etkileşim 

teriminin satın alma niyetini anlamlı bir şekilde farklılaştırmadığı belirlenmiştir (F2,354: 1,183, 

P=0,209).  

Hakkında yüksek ve düşük bilgiye sahip oldukları ürünlere ilişkin online tüketici 

yorumlarının yönü ve şiddetinin, yorumunalgılanan inandırıcılığına nasıl yansıdığını görmek 

için çok değişkenli varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 3 de her bir grup ortalaması 

görülmektedir. 

Tablo 3. Ürün Türü ve Kullanıcı Yorumlarının İçeriğine Göre İnandırıcılık 

Bağımlı Değişken:   Kullanıcı Yorumlarının İnandırıcılığı   

Ürün Türü İnternetteki Kullanıcı 

Yorumlarının İçeriği 

Arit. 

Ort. 

Std. 

Sapma 

N 

Yüksek Bilgi (Cep 

Telefonu) 

Çoğu Olumlu 2,8938 ,70685 40 

Yarı Yarıya 3,1563 ,71765 40 

Çoğu Olumsuz 2,8313 ,78729 40 

Toplam 2,9604 ,74543 120 

Düşük Bilgi (Akıllı Saat) 

Çoğu Olumlu 3,2059 ,62461 85 

Yarı Yarıya 3,0156 ,81147 64 

Çoğu Olumsuz 3,3214 ,73057 91 

Toplam 3,1990 ,72554 240 

 

Analiz sonucunda, ürün türüne göre algılanan inandırıcılık ortalamasında anlamlı 

farklılıklarınortaya çıktığı görülmüştür (F1,354: 3,862, P=0,007). Hakkında az bilgi sahibi 

olunan üründe yorumlar daha inandırıcı algılanmaktadır. Yorum türüne göre gruplar 

arasındaki farklılıklar istatistiki olarak anlamlı değildir (F2,354: 0,037, P=0,932). Ürün türü ve 
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yorum türü etkileşim teriminin algılanan inandırıcılığı anlamlı bir şekilde farklılaştırdığı 

belirlenmiştir (F2,354: 2,722, P=0,006). 

Bu bulgular aşağıdaki grafiklerde özetlenmiştir. Grafik 1 de görüldüğü gibi, ürün hakkında 

yeterince bilgi sahibi olan tüketiciler için internetteki kullanıcı yorumlarının etkisi sınırlıdır 

(H1 kabul).  Hakkında az bilgi sahibi olunan ürün söz konusu olduğunda ise, çoğu olumlu olan 

yorumlar satın alma niyetini anlamlı bir şekilde artırmaktadır. Bu bulgu, H2 hipotezini 

desteklemektedir.  

Araştırmanın asıl ilginç bulgusu, ürün hakkında yeterince bilgi sahibi olan tüketiciler için aşırı 

uçtaki kullanıcı yorumlarının (çoğu olumlu ya da çoğu olumsuz) inandırıcılığı, dengeli 

yorumlara göre (yarısı olumlu) düşüktür (H3 kabul). Ürün hakkında az bilgi sahibi olan 

tüketiciler için ise durum bunun tam tersidir. Bu tüketiciler için aşırı uçtaki kullanıcı 

yorumlarının (çoğu olumlu ya da çoğu olumsuz) inandırıcılığı, dengeli yorumlara göre (yarısı 

olumlu) yüksektir (H4 kabul). 

 

  

Grafik 1. Yorum Türü ve Ürün Bilgi Düzeyine Göre Satın Alma Niyeti ve Algılanan 

İnandırıcılık 

Üniversite’de öğrenim gören genç tüketiciler üzerinde yapılan bu araştırmada, tüketicilerin 

hakkında az bilgi sahibi oldukları bir ürün söz konusu olduğunda, aşırı uç yorumların (çoğu 

olumlu ya da çoğu olumsuz yönde) satın alma niyetini daha fazla etkilediği belirlenmiştir. 

Benzer şekilde, tüketicilerin hakkında az bilgi sahibi oldukları bir ürün söz konusu olunca, 

aşırı uç tüketici yorumlarını, dengeli yorumlara göre daha inandırıcı buldukları belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, hakkında yüksek düzeyde bilgi sahibi oldukları bir ürün söz konusu 
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olduğunda, aşırı uç (çoğu olumlu ya da çoğu olumsuz) tüketici yorumlarının algılan 

inandırıcılığının, dengeli (yarısı olumlu, yarısı olumsuz) yorumlara göre daha düşük olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu bulgular, pazarlama yöneticilerinin markaları hakkındaki E-Wom 

etkinliklerini yakından takip etmeleri gerektiğini bir kere daha doğrulamaktadır. Özellikle 

tüketicilerin hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları yeni ürünler için, alışveriş sitelerinde 

diğer kullanıcıların yorumlarının gücünün göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Pazarlama 

yöneticileri, internet alışveriş sitelerinde kendi markaları ile ilgili olan biteni ve yazılanları 

yakından takip ederek gerektiğinde hızlı bir şekilde cevap verme yoluna gitmelidir.  

Bu araştırma kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş üniversite öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Gelecekte yapılacak benzer araştırmalarda, farklı yaşta ve eğitim 

düzeyinde tüketicilerin davranışlarının analiz edilebilmesi amacıyla toplumun farklı 

katmanlarını temsil edebilecek olasılık temelli örneklemler üzerinde çalışılması yerinde 

olacaktır. Yine bu araştırmada incelen tüketici elektroniği ürünleri yerine başka ürünlerin 

değerlendirilmesi farklı bulgular ortaya çıkarabilir. Araştırma kapsamında incelen ürünlerin 

marka isminin olduğu gibi kullanılması bir başka kısıtı oluşturmaktadır. Ancak her iki ürün 

türü için de aynı marka ismi kullanılarak, markaya yönelik mevcut tutumun araştırma 

sonuçları üzerindeki potansiyel etkisi kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Son olarak, 

gelecekte bu konuda yapılacak araştırmalarda alışveriş sitesindeki online tüketici 

yorumlarının yanında sosyal medya paylaşımları, bloglar, şikayet siteleri gibi elektronik 

ağızdan ağıza pazarlamanın farklı platformlarındaki durumun incelenmesi faydalı olabilir. 
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KONUM BAZLI REKLAM DİNAMİKLERİ: DEĞER VE RİSK İKİLEMİ 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

DYNAMICS OF LOCATION BASED ADVERTISING: A STUDY ON THE VALUE AND 

RISK DUALITY 

Edin GÜÇLÜ SÖZER
1
 

Özet 

Yüksek rekabetin ve buna bağlı oluşan pazarlama içerikli mesaj kirliliğinin doğal bir sonucu 

olarak tüketiciler markaların mesajlarına tepkisiz kalmakta, görmezden gelmekte ve bu durum 

pazarlama iletişimi etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Tüketicilerin tepkisiz kalmaları 

hatta negatif reaksiyon göstermelerinin en önemli nedenlerinden biri geleneksel ve kitlesel 

pazarlama iletişimi araçlarının mesajları doğru bağlam, zaman ve mekânda tüketici ile 

buluşturamamasıdır (Cho ve Cheon, 2004). Gerçek zamanlı konum tespiti yapabilen GPS 

teknolojilerinin gelişmesi ve akıllı cep telefonu kullanıcı sayısının hızlı yükselişi, markaların 

Konum Bazlı Reklam (KbR) olarak tanımlanan yeni ve etkili bir iletişim yöntemini 

kullanmaya başlamalarını sağlamıştır (Schade vd., 2018). Konum Bazlı Reklam (KbR) 

yöntemi, bir taraftan bağlam ve konuma uygun, özelleştirilmiş teklifler sunabilme yetkinliği 

sebebiyle tüketicilere çekici gelirken, diğer taraftan da yaratmış olduğu bilgi mahremiyeti 

kaybı riskinden dolayı çekincelere neden olmaktadır (Krishen vd., 2017). Bu çalışma, 

Türkiye’deki tüketicilerin özelinde bu pazarlama iletişimi yönteminin değer-risk ikilemi 

açısından dinamiklerini aydınlatmayı ve tüketicilerin KbR mesajlarını almayı kabul etme 

eğilimini etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma bulguları, mesaj 

içeriğine yönelik fayda algısı, kişiselleştirme faydalarına yönelik algı ve sunulan maddi 

değere yönelik algının KbR program değeri üzerinde etkili olduğu, program değerinin de KbR 

mesajlarını almayı kabul etme eğilimi ile anlamlı ve pozitif bir ilişkisi olduğunu 

göstermektedir. Diğer taraftan, bilgi paylaşımına yönelik risk algısı ve kontrol imkanlarına 

yönelik risk algısının KbR programına yönelik risk algısı üzerinde etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bulgular ayrıca program risk algısının KbR mesajlarını almayı kabul etme 

eğilimi üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi olduğunu göstermektedir. 

 

                                                           
1
 Okan Üniversitesi, edin@edinguclusozer.net 
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Intention  

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Yüksek rekabetin ve buna bağlı oluşan pazarlama içerikli mesaj kirliliğinin doğal bir sonucu 

olarak tüketiciler markaların mesajlarına tepkisiz kalmakta, görmezden gelmekte ve bu durum 

pazarlama iletişimi etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Tüketicilerin tepkisiz kalmaları 

hatta negatif reaksiyon göstermelerinin en önemli nedenlerinden biri geleneksel ve kitlesel 

pazarlama iletişimi araçlarının mesajları doğru bağlam, zaman ve mekândatüketici ile 

buluşturamamasıdır (Cho ve Cheon, 2004). Gerçek zamanlı konum tespiti yapabilen GPS 

teknolojilerinin gelişmesi ve akıllı cep telefonu kullanıcı sayısının hızlı yükselişi, markaların 

Konum Bazlı Reklam (KbR) olarak tanımlanan yeni ve etkili bir iletişim yöntemini 

kullanmaya başlamalarını sağlamıştır (Schade vd., 2018). Konum Bazlı Reklam (KbR) 

yöntemi, bir taraftan bağlam ve konuma uygun, özelleştirilmiş teklifler sunabilme yetkinliği 

sebebiyle tüketicilere çekici gelirken, diğer taraftan da yaratmış olduğu bilgi mahremiyeti 

kaybı riskinden dolayı çekincelereneden olmaktadır (Krishen vd., 2017). Bu 

çalışma,Türkiye’deki tüketicilerin özelinde bu pazarlama iletişimi yönteminin değer-risk 

ikilemi açısından dinamiklerini aydınlatmayı ve tüketicilerin KbR mesajlarını almayı kabul 

etme eğilimini etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçlamaktadır.  

Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 

Mobil reklam tiplerinden bir tanesi olan KbR yöntemi, tüketicilerin bulundukları konumu 

belirleyen teknolojiler ve mobil şebeke altyapıları aracılığıyla kişiye özel, konum hassas ve 

gerçek zamanlı mesajlar iletilmesini mümkün kılmaktadır (Luo vd. 2014). Bu yöntem, 

markanın kontrolünde oluşturulan pazarlama içerikli mesajın tüketicilere markanın ürünlerine 

yakın oldukları bir konumda iletilmesini sağlamaktadır (Lee ve Rha, 2016). KbR yöntemi, bu 

özellikleri sayesinde markalara hedef kitlelerine daha etkili ulaşma imkânıtanımakta(Brunner 

ve Kumar, 2007) ve aynı zamanda tüketicilere de özelleştirilmiş teklifler sunarak fayda 

sağlamaktadır (Cai, 2014). 

Tüketicilerin KbR kapsamında özelleştirilmiş teklifleri alabilmeleri, konum bilgilerini 

paylaşmaları ile mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla, bir değer elde etmek için bilgi 
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mahremiyetinden feragat edilmesi zorunluluğu doğması, kişiselleştirme-mahremiyet 

paradoksuna yol açmaktadır (Guiterrez vd., 2018; Barth ve de Jong, 2017). KbR bağlamında 

bu paradoks, tüketicilerin mahremiyetleri ile ilgili kararları verirken, elde edecekleri fayda ile 

aldıkları risklerin karşılaştırmasını rasyonel bir şekilde yaptıklarını savunan ve temeli 

Houston ve Gassenheimer (1987) tarafından ele alınan takas teorisine dayanan mahremiyet 

hesaplama teorisi bakış açısı ile açıklanabilmektedir (Zhu vd., 2017, Keith vd., 2010).Buna ek 

olarak, kişiselleştirme-mahremiyet paradoksu kişilerin pozitif sonuçları en üst seviyeye 

çekerken, negatif sonuçları da mümkün olduğunca azaltma motivasyonu olduğunu savunan 

beklenti teorisi ile de desteklenmektedir (van Eerde ve Thierry, 1996). Dolayısıyla, beklenti 

teorisi kapsamında ele alındığında, tüketicilerin KbR mesajlarını kabul etme eğilimlerinin, bu 

mesajları almaları sonucunda elde edecekleri değer ile algıladıkları riskler sonucu oluşacak 

kayıpları karşılaştırmalarının sonucunda şekillenmesi beklenmektedir. 

Bu çalışma mevcut kuramsal çerçeve ve literatürü de dikkate alarak, tüketicilerin değer ve 

risk algılarının KbR mesajlarını kabul etme eğilimleri üzerinde etkisini ölçmektedir. 

Çalışmada tüketicilerin KbR programına yönelikdeğer algılarını oluşturan (KbR Program 

Değeri), gönderilen mesaj içeriğinin yararına yönelik algıları (İçerik Faydası), mesaj alım 

kriterlerininkişiselleştirme özelliklerine yönelik algıları (KişiselleştirmeFaydası) ve sunulan 

teklifin maddi faydasına(Maddi Fayda) yönelik algıları olmak üzere,üç farklı faktör 

belirlenmiştir. Diğer taraftan, tüketicilerin KbR programına yönelik risk algılarını oluşturan 

(KbR Program Riski),hangi bilgilerin nerede, ne amaçla, kimin tarafından ve ne ölçüde 

kullanıldığına yönelik belirsizliğin yarattığı risk algıları (BilgiRiski), bilgi paylaşımı 

kriterlerinibelirleyememe (Kontrol Riski) ve markaya olan güvenleri (Marka Güveni) olmak 

üzere, yine üç farklı faktör belirlenmiştir.  

Mahremiyet Hesaplama ve Beklenti Teorileri kapsamında ve ayrıca literatürdeki çalışmaların 

bulguları ışığında, aşağıda yer alan hipotezler oluşturulmuştur: 

H1: Mesaj içeriklerine yönelik fayda algısı güçlendikçe program değer algısı da artacaktır.  

H2: Kişiselleştirme olanaklarına yönelik fayda algısı güçlendikçe program değer algısı da 

artacaktır.  

H3: Sunulan tekliflerin maddi faydasına yönelik algı güçlendikçe, program değer algısı da 

artacaktır.  

H4: KbR programı değer algısı yükseldikçe tüketicinin KbR programını kullanma eğilimi de 

artacaktır.   
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H5:Algılanan Bilgi Riski arttıkça, KbR programına yönelik genel risk algısı da artacaktır.  

H6: Algılanan Kontrol Riski arttıkça, KbR programına yönelik genel risk algısı da artacaktır. 

H7: Marka Güveni arttıkça, KbR programına yönelik genel risk algısı azalacaktır. 

H8:KbR programı genel risk algısı yükseldikçe KbR programını kullanma eğilimi azalacaktır.   

Bu çalışma kapsamında oluşturulan kavramsal model Şekil 1’de yer almaktadır.  

 

Şekil 1. Kavramsal Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Çalışma Tasarımı ve Yöntemi 

Bu araştırma uygulamalı bir çalışma olup, nedensel bir  tasarımkullanılmıştır.Araştırmanın 

ana kütlesi İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencileri olup, kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmak suretiyle 110 denekten oluşan araştırma örneklemi bir vakıf üniversitesinin 

yüksek lisans öğrencileri içerisinden seçilmiştir.  

Araştırmanı ana problemi tüketicilerin Konum Bazlı Reklam (KbR) programlarını kullanma 

eğilimlerinin KbR program değeri algısı, KbR progamı risk algısı ve bu iki faktörü etkileyen 

alt değişkenler kapsamında değerlendirilmesidir.  

Bu problemin aydınlatılmasına yönelik aşağıda yer alan araştırma sorularına cevap aranmıştır.  

 Mesaj içeriğifayda algısının program değeri algısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

etkisi var mıdır? 

 Kişiselleştirme imkânlarının program değeri algısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

etkisi var mıdır? 

 Sunulan maddi tekliflerin program değeri algısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi 

var mıdır? 

 Program değer algısının, programı kullanma eğilimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

etkisi var mıdır? 
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 Bilgi risk algısının program risk algısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi var 

mıdır? 

 Kontrol risk algısının program risk algısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi var 

mıdır? 

 Marka güveninin program risk algısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi var mıdır? 

 Program risk algısının programı kullanma eğilimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

etkisi var mıdır? 

Araştırmada veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Soru formu araştırma modelinde 

yer alan değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçen toplamyirmi üç adet sorudan oluşmaktadır. 

Değişkenler içerisinde birer sorudan oluşan Program Değer Algısı ve Program Risk Algısı 

dışında kalanları mevcut literatürde daha önce yapılan çalışmalardan ödünç alınmıştır. Bu 

ölçekleringüvenilirlik ve geçerlilik testleri yapılmış ve teyit edilmiştir. Yapılan güvenilirlik 

testinde tüm faktörlerin Cronbach α katsayıları 0.70 üzerinde tespit edilmiştir. Doğrulayıcı 

faktör analizi (CFA) sonucunda ise yapısal eşitlik modeli uyum kriterlerideğerleri kabul 

edilen sınırlar içerisinde tespit edilmiştir. Tablo 1’de CFA analizinde elde edilen ölçek uyum 

iyiliği değerleri yer almaktadır.  

Tablo 1. CFA Modeli Uyum İyiliği Değerleri 

 

Araştırma hipotezlerinin testi, yapısal eşitlik modeli kapsamında AMOS versiyon25 paket 

programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.   

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma modelinin testi amacıyla yapılan analiz sonucunda elde edilenyapısal eşitlik modeli 

uyum değerleri, literatürde kabul edilen sınırlar içerisinde bulunmuştur. Uyum kriterleri ve 

elde edilen değerleri Tablo 2’de özetlenmiştir.  

Tablo 2. Yapısal Eşitlik Modeli Uyum Kriterleri ve Değerleri 
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Yapılan analiz sonucunda içerik faydası ile KbR programı değer algısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. İçerik faydası algısı güçlendikçe, KbR program 

değeri algısı da güçlenmektedir. Benzer bir istatistiksel anlamlı ilişki de özelleştirme 

imkânlarıfayda algısı ile yine KbR program değeri algısı arasında tespit edilmiştir. 

Kişiselleştirmeimkanları fayda algısı güçlendikçe, KbR program değeri algısı da 

güçlenmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı bir diğer ilişki de maddi fayda algısı ile KbR 

program değeri algısı arasında tespit edilmiştir. Maddifayda algısı güçlendikçe, KbR program 

değeri algısının da güçlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, KbR programı değer algısı 

güçlendikçe, tüketicilerin KbR programına kullanma eğilimleri de artmaktadır. Bu bulgular 

ışığında H1, H2, H3 ve H4 desteklenmektedir. Bu sonuçlar, KbR program değeri ile KbR 

mesajlarını kabul etme eğilimi arasındaki ilişkinin ilk defa ölçülmesi sebebiyle mevcut 

literatüre bir katkı olarak ortaya çıkmıştır. Mevcut literatürde bu ilişkiyi direkt ölçen başka bir 

çalışma bulunmamaktadır.  

Yapılan diğer analizler sonucunda, Bilgi Riski ile KbR programı risk algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bilgi risk algısı arttıkça, KbR program 

risk algısı da artmaktadır. Aynı anlamlı ilişki Kontrol riski ve KbR program risk algısı 

arasında da tespit edilmiştir. Kontrol Riski arttıkça, KbR programı ile ilgili algılanan risk 

seviyesi de artmaktadır. Diğer taraftan Marka Güveni ile KbR program risk algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Son olarak, KbR programına yönelik 

risk algı seviyesi yükseldikçe, tüketicilerin KbR programını kullanma eğilimlerindeazalma 

oluştuğu tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında H5, H6, ve H8 hipotezleridesteklenmektedir. Bu 

sonuçlar, KbR programına yönelik risk algı seviyesi ile kullanım eğilimi arasındaki ilişkinin 

ilk defa ölçülmesi sebebiyle mevcut literatüre bir katkı olarak ortaya çıkmıştır. Hipotez 

testlerinin sonuçları Tablo 3’de özetlenmiştir.  

Tablo 3. Hipotez Testi Sonuçları 
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Bu çalışma, tüketicilerin KbR mesajlarını almaya yönelik eğilimlerinietkileyen faktörleri 

tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma bulguları, mesaj içeriğine yönelik fayda algısı, 

kişiselleştirme faydalarına yönelik algı ve sunulan maddi değere yönelik algının KbR program 

değeri üzerinde etkili olduğu, program değerinin de KbR mesajlarını almayı kabul etme 

eğilimi ile anlamlı ve pozitif bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, bilgi 

paylaşımına yönelik risk algısı ve kontrol imkânlarına yönelik risk algısının KbR programına 

yönelik risk algısı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular ayrıca program risk 

algısının KbR mesajlarını almayı kabul etme eğilimi üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi 

olduğunu göstermektedir. 

Çalışmanın bulguları, kuramsal çerçevenin dayanmış olduğu temeli mahremiyet hesaplama 

teorisine dayanan kişiselleştirme-mahremiyet paradoksu ve aynı zamanda beklenti teorisi ile 

uyum göstermektedir. Araştırma, söz konusu kavramsal çerçeveyi temel alarak, KbR 

dinamiklerini literatürde ilk defa oluşturulan Program Değer Algısı ve Program Risk Algısı 

kavramları çerçevesinde test ederek, literatüre katkıda bulunmuştur.   

Araştırma sonuçları, KbR uygulamalarının tüketiciler tarafından kabul edilebilmesi için 

markaların iki yönlü çalışma yapmaları gerektiğini göstermektedir. Öncelikle tüketicilerin 

KbR programı değer algılarının güçlenmesi amacıyla mesaj içeriğinin etkili tasarlanması, 

zamansal ve mekânsal hedefleme uygunluğunun oluşturularak kişiselleştirme fayda algısının 

güçlendirilmesi ve cazip maddi teklifler sunulması gerekmektedir.  İkinci olarak, tüketicilerin 

KbR programı risk algılarının zayıflatılması amacıyla, müşteri bilgilerinin sadece program 

dâhilinde kullanıldığının garanti edilmesi ve müşterilere hangi bilgileri ne ölçüde ve ne zaman 

paylaşacabilecekleri konusunda karar verebilecekleri bir kontrol imkânı verilmesi 

gerekmektedir. 
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Özet 

Markalar ve müşterileri arasında doğrudan ya da dolaylı temaslarla bazı etkileşimler meydana 

gelmektedir. Müşterilerin markayla doğrudan teması genellikle satın alma noktasında, ürünün 

kullanımı sırasında ve hizmet alma aşamasında olurken, dolaylı teması işletmenin ürün, 

hizmet ya da markalarının bulunduğu yerlerde müşterinin plansız bir şekilde ürünle 

karşılaşması, diğer müşterilerden ürün hakkında bilgi edinmesi gibi etkileşimler sonucu 

gerçekleşmektedir. Satın alma noktasında karşılaşılan görsel uyarıcıların tüketicilerin marka 

ile etkileşimleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilecekleri ve bu etkileşimlerin de satın 

alma niyeti (SAN) üzerinde bir etkiye sahip olabileceği söylenebilir. Bu yüzden görsel bir 

uyarıcı olarak antropomorfik ürün ambalajlarının tüketici karar alım süreçlerinde ne derece 

etkiye sahip olduklarının incelenmesi araştırmaya değer bir konudur. Bu çalışmada 

antropomorfizm uygulanmış ambalaj tasarımının, markaya yönelik tutum (MYT) ve SAN 

bağlamında normal ambalaj tasarımına kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığı ve 

düşük ve yüksek fiyat uygulamalarının ambalaj tasarımında MYT ve SAN üzerinde anlamlı 

bir farklılık oluşturup oluşturmadığı test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antropomorfizm, Pazarlama Iletişimi, Ambalaj Tasarımı, Markaya 

Yönelik Tutum, Satın Alma Niyeti. 

Keywords: Anthropomorphism, Marketing Communication, Package Design, Attitude 

towards the Brand, Purchase Intention. 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Markalar ve müşterileri arasında doğrudan ya da dolaylı temaslarla bazı etkileşimler 

meydanagelmektedir. Müşterilerin markayla doğrudan teması genellikle satın alma 

noktasında, ürünün kullanımı sırasında ve hizmet alma aşamasında olurken, dolaylı teması 

işletmenin ürün, hizmet ya da markalarının bulunduğu yerlerde müşterinin plansız bir şekilde 

ürünle karşılaşması, diğer müşterilerden ürün hakkında bilgi edinmesi gibi etkileşimler 

sonucu gerçekleşmektedir. Satın alma noktasında karşılaşılan görsel uyarıcıların tüketicilerin 

marka ile etkileşimleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilecekleri ve bu etkileşimlerin de 

satın alma niyeti (SAN) üzerinde bir etkiye sahip olabileceği söylenebilir. Bu yüzden görsel 

bir uyarıcı olarak antropomorfik ürün ambalajlarının tüketici karar alım süreçlerinde ne derece 

etkiye sahip olduklarının incelenmesi araştırmaya değer bir konudur. Bu çalışmada 

antropomorfizm uygulanmış ambalaj tasarımının, markaya yönelik tutum (MYT) ve SAN 

bağlamında normalambalaj tasarımına kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığı ve 

düşük ve yüksek fiyat uygulamalarının ambalaj tasarımında MYT ve SAN üzerinde anlamlı 

bir farklılık oluşturup oluşturmadığı test edilmiştir. 

Kavramsal Çerçeve 

Pazarlama iletişimi kavramı bir ürün ya da hizmetin tüketiciler tarafından fark edilmesine ve 

tüketicilerin satın alma kararlarının etkilenmesine yönelik gerçekleştirilen tüm faaliyetleri 

içermektedir. Bu faaliyetler sadece tutundurma faaliyetleri olarak bilinen reklam, halkla 

ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış gibi faaliyetlerle sınırlı olmayıp ürünün kendisini, 

markasını, paketini, fiyatını ve dağıtımını da kapsamaktadır (Odabaşı & Oyman, 2011). 21. 

yüzyılda tüketici davranışlarında bir değişim kendisini göstermektedir ve tüketicilerin 

ürünlerle ilgili maddi olmayan duygu, eğlence ve fantezi gibi boyutlara doğru yöneldiği 

görülmektedir. Satın alma davranışını sadece ürünün elde edilmesi bağlamında ele alan 

anlayış ürünün satın alınmasıyla ilgili dinamik süreçlerin incelenmesine doğru genişlemiştirve 

bu durum ürünlerin kendisinden çok satın alma noktasındaki deneyimlerin önem kazandığını 

açıklamaktadır (Clement, 2007). Müşteriler markalarla doğrudan ya da dolaylı olarak temas 

halindedir. Doğrudan temas genellikle satın alma noktasında, ürünün kullanımı sırasında ve 

hizmet alma aşamasında genelde müşteri tarafından başlatılan etkileşimlerde meydana 

gelmektedir. Dolaylı temas ise işletmenin ürün, hizmet ya da markalarının bulunduğu yerlerde 

müşterinin plansız bir şekilde ürünle karşılaşması, diğer müşterilerden ürün hakkında bilgi 

edinmesi ya da reklam, haber vb. iletişim araçları aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle 
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satın alma noktasında karşılaşılan görsel uyarıcıların tüketicilerin marka ile etkileşimleri 

üzerinde bir etkiye sahip olabilecekleri ve bu etkileşimlerin de satın alma niyeti üzerinde bir 

etkiye sahip olabileceği söylenebilir (Clement, 2007). 

Görsel bir uyarıcı olarak ambalaj ürünün saklanması, taşınması ve tanınması için kullanılan, 

ürün kullanıldıktan sonra ise atılabilen nesnelerdir. Ürünün üzerindeki etiketleme ve diğer 

basılı bilgiler de ürünün ambalajlanması konusuna dahildir. Ambalaj, satın alan kişinin ürünle 

ilk karşılaşması anında markanın bir temsilcisi olarak görev yapar. İyi bir ambalaj tüketiciyi 

kendisine çekmekte ve tüketicinin satın alım kararını etkilemektedir. Aynı zamanda 

ambalajlar ürünler için “beş saniyelik reklamlar” olarak tanımlanabilir (Kotler& Keller, 

2012). Bu sebeple ambalaj tasarımı ürünlerin pazarlarda elde edeceği başarılar açısından 

önem arz etmektedir. 

Antropomorfizm ise canlı olmayan nesnelerin gerçek ya da hayali davranışını insanımsı 

karakteristikler, motivasyonlar, niyetler ya da duygularla temsil etmek olarak tanımlanabilir 

(Epley vd., 2007). Markalar genellikle marka mesajlarında, çeşitli insan karakteristiklerini 

stratejik olarak kendileriyle ilişkilendirmekte ve insanların canlı olmayan nesnelerde insani 

unsurları algılama eğilimlerinden dolayı antropomorfizme edilmiş marka mesajlarını 

pazarlama kampanyalarında kullanmaktadırlar (Aggarwal ve McGill, 2007; Karampournioti 

vd., 2018). Yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım da antropomorfik karakter olarak 

adlandırılan ve insan biçiminde şekillendirilen bir marka karakteri oluşturmaktır. Bununla 

birlikte oluşturulan antropomorfik marka unsurları tüketicilerin söz konusu markaya yönelik 

tutumlarını, güvenlerini ve özel bir fiyattan satın alma istekliliklerini olumlu bir şekilde 

etkilemektedir (Folse vd., 2012). Dolayısıyla bu durum tüketiciyle marka arasındaki ilişkiyi 

güçlendirmektedir. Ayrıca antropomorfik marka unsurlarının marka mesajlarında kullanılması 

tüketicilerin hafızalarında kalıcı bir marka kimliğinin oluşmasına olanak sağlayarak ürüne 

yönelik satın alma niyetini etkileyebilir (Chiu ve Lin, 2012; Lin ve Wang, 2012).Literatürde 

yapılan ürün ve/veya ambalajında antropomorfik unsurların kullanımıyla ilgili çalışmalarda 

antropomorfik unsurların kullanıldığı ambalajların daha olumlu tutumlar oluşturduğu 

(Aggarwal ve McGill, 2007;Landwehr vd., 2011) ve satın alma niyetini olumlu yönde 

etkileyebileceği (Aggarwal ve McGill, 2007;Chiu ve Lin, 2012; Lin ve Wang, 2012; Hart vd., 

2013)görülmüştür. Bu çalışmada da antropomorfik ambalaj tasarımının markaya yönelik daha 

olumlu tutum oluşturacağı ve satın alma niyetini arttıracağı beklenmektedir. 
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Tasarım ve Yöntem 

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan deneysel araştırma metodununyarı 

deneysel araştırma deseni benimsenmiş ve “statik grup karşılaştırmalı desen” aracılığıyla 

kontrol ve deney gruplarına ön test yapılmadan, sadece deney grubuna yönelik yapılan testte 

bağımsız değişkenin bir manipülasyona uğratılması sonrasında son test aracılığıyla gruplar 

karşılaştırılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2017).Katılımcıların seçiminde iki aşamalı bir prosedür 

izlenmiştir. Birinci aşamada her bir grup için ayrıanket formları (antropomorfizm uygulanmış 

düşük/yüksek fiyatlı- antropomorfizm uygulanmamış düşük/yüksek fiyatlı) oluşturulmuştur. 

İkinci aşamada ise4 farklı kişiye ait sosyal medya hesaplarından eşzamanlı olarak ilgili 

anketler paylaşılmıştır. Gönüllü olmak şartıyla çalışmaya katılanlardan anketleri doldurmaları 

istenmiştir. 

Çalışmada fiyat düşük ve yüksek olarak, antropomorfizm ise uygulanmış ve uygulanmamış 

ambalaj olarak manipüle edilmiştir. Çalışmada bir makarna markasına ait paket üzerinde 

kadın silüetini andıran bir ambalaj tasarımı (EK 1-antropomorfik) antropomorfizmi temsil 

etmek için kullanılmıştır. Aynı ambalaj üzerinde bir uygulama yardımıyla kadın silüetinin 

kaldırılıp doğrudan makarnanın görüntüsünün verildiği ambalaj tasarımı (EK 2-

antropomorfik olmayan)ise kontrol grubu için kullanılmıştır. Kontrol grubu normal bir kutu 

ambalaj örneğini (düşük/yüksek fiyat) görürken, deney grubu antropomorfizm uygulanmış 

kutu ambalaj örneğini görmüş (düşük/yüksek fiyat) ve markaya yönelik tutum ve satın alma 

niyeti değerlendirmelerini yapmışlardır.Ayrıca katılımcıların makarna ürününe yönelik 

ilgilenimleri de çalışma kapsamında kontrol edilmiştir. 

Çalışmanın araştırma soruları şu şekildedir: 

 Düşük fiyatlı normal ambalaj tasarımı ile düşük fiyatlı antropomorfizm uygulanmış 

ambalaj tasarımı arasında, ilgilenim değişkeni kontrol edildiğinde, MYT ve 

SANaçısından anlamlı bir farklılık oluşmakta mıdır? 

 Yüksek fiyatlı normal ambalaj tasarımı ile yüksek fiyatlı antropomorfizm uygulanmış 

ambalaj tasarımı arasında,ilgilenim değişkeni kontrol edildiğinde,MYT ve 

SANaçısından anlamlı bir farklılık oluşmakta mıdır? 

Bu çalışmada veriler birincil veri toplama tekniklerinden biri olan anket aracılığıyla Google 

Formlar üzerinden toplanmıştır. 18-58 yaşları arasındaki toplam 180 katılımcının (her bir grup 

için 45) anketlerideğerlendirilmiştir.Bu yaş aralığı, makarna ürününün tüm tüketici grupları 

tarafından tercih edilebilir olması nedeniyle seçilmiştir. 
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MYTve SAN değişkenleri Spears ve Singh’in(2004)MYT(α: 0,91) ve SAN (α: 0,95) ölçekleri 

aracılığıyla 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak ölçümlenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında 

tüketicilerin çalışmada uyarıcı olarak gösterilen ürüne (makarna) yönelik ilgilenimleriKnox ve 

diğerlerinin (1994) genel ilgilenimölçeği(α: 0,71) üzerinden ölçümlenmiş veilgilenimleri 

kontrol edilmiştir. Çalışmada kullanılan fiyatlar ise referans fiyat belirleme yöntemi 

aracılığıyla belirlenmiştir.100 katılımcıdan toplanan verilerle düşük fiyat 2,65 TL, yüksek 

fiyat ise 5 TL olarak belirlenmiştir. 2 x 2 gruplararasıfaktöriyel desenli bu çalışmada a) 

antropomorfizm (uygulanmış/uygulanmamış) ve fiyat değişkeni (düşük/yüksek) üzerinden 

incelemeler yapıldığı b) aynı anda iki bağımlı değişken analize dahil edildiği ve c) ilgilenim 

değişkeni kontrol edilmek istendiği için İki Yönlü MANCOVA testi kullanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Manipülasyon kontrolü, katılımcılara 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak gördükleri ürün 

bağlamında fiyat için “gördüğüm ürünün fiyatı 1-düşüktür, 5-yüksektir”, ambalaj için 

“gördüğüm ürünün ambalajı 1-sıradan bir ambalaj, 5-sıradan olmayan bir ambalaj” 

ifadelerini işaretlemeleri istenilerek yapılmıştır. Bu kapsamda Bağımsız Örneklemler T-Test 

analizi uygulanarak fiyat grubunda düşük fiyat (ort:2,08) ve yüksek fiyat (ort:4,51) gruplarına 

ait ortalamaların anlamlı bir şekilde farklılaştığı (t:-18,747; sd:178; p<0,001) görülmüştür. 

Aynı şekilde ambalaj grubunda antropomorfizm uygulanmış (ort:3,77)ve uygulanmamış 

(ort:1,66) gruplarına ait ortalamaların da anlamlı bir şekilde farklılaştığı (t:15,614; sd: 178; 

p<0,001) görülmüştür. Bu bulgulardan hareketle manipülasyonların başarılı bir şekilde 

yapıldığı söylenebilir. 

Analizler öncesinde gruplar arası homojenliği sağlamak adına karşılaştırma testleri yapılmış 

ve cinsiyet, aylık gelir, eğitim düzeyi ve makarna tüketim sıklığı değişkenlerinin MYT ve 

SAN açısından anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür (p>0,05). Sonra,MANCOVA 

analizinin varsayımları (çok değişkenlinormallik, regresyon ve varyansların homojenliği) 

kontrol edilmiş ve karşılanmıştır (Kalaycı, 2017). MANCOVA analizi kapsamında 

katılımcıların makarna ürününe yönelik ilgilenimleri kontrol değişkeni olarak (covariate), 

ambalaj türü ve fiyat değişkenleri bağımsız değişkenler, markaya yönelik tutum ve satın alma 

niyeti değişkenleri bağımlı değişkenler olarak kullanılmıştır.  

MANCOVA sonuçlarına göre Wilks’ Lambda, ambalaj türü (Wilks’ Ʌ = 0,92, F (2, 174) = 

7,07, p<0,01) ve fiyat (Wilks’ Ʌ = 0,96, F (2, 174) = 4,05, p<0,05) anlamlı bir şekilde 
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farklılaşmaktadır. Ancak söz konusu iki değişken arasında etkileşim etkisi yoktur (p>0,05). 

Katılımcıların makarna ürününe yönelik ilgilenim ortalamalarına göre düzeltilmiş MYT ve 

SAN ortalamaları, standart sapmaları ve hataları Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Grup Ortalamaları ve Standart Sapmalar 

  Ortalamalar DüzeltilmişOrtalamalar 

  MYT SAN MYT SAN 

Grup N M SS M SS M SH* M SH* 

Antropomorfizmuygulanmış          

DüşükFiyat 45 3,48 0,92 3,58 1,02 3,50 0,11 3,61 0,16 

YüksekFiyat 45 3,54 0,71 3,30 1,21 3,61 0,12 3,49 0,17 

Antropomorfizmuygulanmamış          

DüşükFiyat 45 3,33 0,73 3,27 1,01 3,34 0,11 3,30 0,16 

YüksekFiyat 45 3,07 0,80 2,77 1,15 2,97 0,13 2,52 0,17 

*Standart hata. 

Ambalaj türü ve fiyat, Wilks’ Lambda açısından anlamlı bir şekilde farklılaştığı için bu 

değişkenlerin MYT ve SAN üzerindeki ana etkilerini incelemek amacıyla katsayılar tablosu 

incelenmiştir. Ambalaj türünün, markaya yönelik tutumu (F = 9,76, p<0,01) ve satın alma 

niyetini (F = 13,69, p<0,001) anlamlı bir şekilde farklılaştırdığı görülmüştür. Fiyatın ise satın 

alma niyetini anlamlı bir şekilde farklılaştırdığı (F = 7,67, p<0,01), ancak markaya yönelik 

tutumu farklılaştırmadığı (F = 1,11, p>0,05) tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Gruplararası Etki Testleri 

Grup BağımlıDeğişken sd KarelerOrtalaması F p η 

İlgilenim 
MYT 1 2,01 3,19 0,07 0,01 

SAN 1 13,00 11,24 0,001 0,06 

AmbalajTürü (A) 
MYT 1 6,15 9.76 0,002** 0,05 

SAN 1 15,83 13,69 <0,001*** 0,07 

Fiyat (B) 
MYT 1 0,70 1,11 0,29 0,006 

SAN 1 8,86 7,67 0,006** 0,04 

A x B 
MYT 1 2,28 3,62 0,06 0,02 

SAN 1 4,13 3,57 0,06 0,02 

Hata 
MYT 175 0,63    

SAN 175 1,15    

***p<0,001; **p<0,01. 

Bu bulgulardan hareketle, antropomorfizm bazında antropomorfikambalajı gören 

(düşük/yüksek fiyat) grupların, antropomorfik olmayan ambalajı gören (düşük/yüksek fiyat) 

gruplara göre daha yüksek MYT ve SAN ortalamalarına sahip oldukları ifade edilebilir. 

Dolayısıyla ambalaj tasarımında kullanılan antropomorfizmin hem markaya yönelik olumlu 

tutumu hem de satın alma niyetini, normal ambalaj tasarımıyla karşılaştırıldığında arttırdığı 

söylenebilir. Fiyat bazında ise düşük fiyatlı ürünü gören (antropomorfizm 

uygulanmış/uygulanmamış)grupların yüksek fiyatlı ürünü gören (antropomorfizm 
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uygulanmış/uygulanmamış)gruplara göre MYT açısından anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı, 

ancak satın alma niyeti açısından farklılaştıkları görülmektedir. Bu bağlamda düşük fiyatlı 

ürünü gören grupların yüksek fiyatlı ürünü gören gruplara göre daha fazla SAN ortalamasına 

sahip oldukları söylenebilir.Ancak, yüksek fiyat açısından düzeltmiş ortalamalara 

bakıldığında antropomorfizm uygulanmış ambalajı gören katılımcıların satın alma niyetlerinin 

antropomorfizm uygulanmamış ambalajı gören katılımcılara göre daha yüksek olduğu, aynı 

şekilde düşük fiyat açısından da antropomorfizm uygulanmış ambalajı gören katılımcıların, 

antropomorfizm uygulanmamış ambalajı gören katılımcılara göre satın alma niyetlerinin daha 

yüksek olduğu dikkat çekmektedir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Markalar için günümüzde hayatta kalmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bu zorlu piyasa 

koşullarında, şirketler yaratıcı iletişim etkinlikleriyle kendilerini farklılaştırmaya 

çalışmaktadır. Markalar için yaratıcı iletişim etkinlikleri kesinlikle çok önemlidir, ancak 

kaliteli ürünler sağlamadan ve müşteri değeri yaratmadan pazarlarda uzun vadeli bir başarı 

için yaratıcı iletişim etkinlikleri tek başlarına asla yeterli değildir. Yaratıcı bir iletişim faaliyeti 

olarak ürün ambalajlarıtüketicilerin ürüne dikkatini çekmek ve olumlu tepkiler yaratabilmek 

için birçok şekilde kullanılabilir. Bu noktada antropomorfizm ürün ambalajlarına 

uygulanabilecek güçlü bir araç olarak öne çıkmaktadır. Bu uygulama,antropomorfizmin 

sağlayabileceği fırsatların ve öneminin henüz birçok marka tarafından farkedilmemesi ve 

tüketicilerin özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda bu tür uygulamalara aşina 

olmamaları nedeniyle markalar için önemli bir farklılık yaratabilir.Bu nedenle uygulayıcılar 

var olan ya da pazara sürmeyi düşündükleriyeni ürünleri için antropomorfizmin dikkat çekici 

özelliğini doğru bir şekilde kullanarak satın alma niyeti ile sonuçlanabilecek olumlu 

tutumların oluşmasına katkı sağlayabilir. Literatürde yapılan diğer çalışmalarda 

antropomorfizmin ürüne yönelik tüketici tutumu üzerindeki etkisine (Aggarwal ve McGill, 

2007), antropomorfizmin markaya yönelik olumlu duygular üzerindeki etkisine (Delbaere vd., 

2011) antropomorfizm ve sosyal etkileşim ilişkisine (Aggarwal ve McGill, 

2012),antropomorfizmin markaya yönelik tutum, güven ve özel bir fiyattan satın alma 

istekliliği üzerindeki etkisine (Folse vd., 2012), antropomorfizmin marka kimliğinin oluşması 

ve satın alma niyeti üzerindeki etkisine (Pierce, 2002; Chiu ve Lin, 2012; Lin ve Wang, 

2012), antropomorfik uygulamaların antropomorfik olmayanlara kıyasla daha fazla tercih 

edilebilir olduğuna (Connell, 2013) ve antropomorfizmin ürün mesajının anlaşılırlığı 

üzerindeki etkisi (Hart vd., 2013)gibi konulara detaylıca değinilmiştir. Bu çalışmada ise 
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antropomorfizm uygulanmış bir ambalaj tasarımı, hızlı tüketim ürünleri bağlamında,tüketici 

ilgilenimlerinin kontrol edildiği durumlarda, düşük ve yüksek fiyat uygulamaları açısından 

antropomorfik olmayan bir ambalaj tasarımıylakarşılaştırılmış ve antropomorfizmin bu şartlar 

altında markaya yönelik tutum ve satın alma niyeti üzerindeki etkisi ortaya koyulmuştur.  

İki yönlü MANCOVA sonuçları, ambalaj türünün tüketicilerin markaya karşı tutumları ve 

satın alma niyetleri açısından etkili bir faktör olduğunu ve fiyatın da tüketicilerin markaya 

yönelik tutumları için olmasa da markaya yönelik satın alma niyetleri için etkili bir faktör 

olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu sonuçlar antropomorfizmin ürün ambalajına 

uygulanması ve tüketiciye etkisi üzerine, markaya yönelik tutum ve satın alma niyeti 

bağlamında ışık tutmaktadır. Ayrıca bu çalışma antropomorfizmin markaya yönelik tutum ve 

satın alma niyeti üzerindeki etkisini inceleyen diğer çalışmalarla da kısmen tutarlı sonuçlar 

vermektedir (Chen, 2017; Laksmidevi vd., 2017; Chowduryvd., 2014; Başfırıncı ve Çilingir, 

2015). Bu çalışmadasadece makarna ürünü ambalajı üzerinde uygulanmış 

antropomorfizminetkisi incelenmiştir.Bu nedenle ileri araştırmalarda lüks tüketim ürünleri, 

hedonik ürünler veya farklı bir ürün grubu antropomorfizm açısından test edilebilir.
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EK 1. Antropomorfizm Uygulanmış Ambalaj Tasarımı (Düşük Fiyatlı) 

 

 

EK 2. Antropomorfizm uygulanmamış ambalaj tasarımı (yüksek fiyatlı) 
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SERAMİK SEKTÖRÜNDE HAMMADDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE 

ÖNCELİKLİ GÖRÜLEN KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ 

PROSESİ (AHP) YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 

IDENTIFYING  THE PRIMARY CRITERIA IN RAW MATERIAL SUPPLIER 

SELECTION IN CERAMICS INDUSTRY BYANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) 

METHOD 

Esra YILDIRIM SÖYLEMEZ
1
 

Semra DOĞAN
2
 

Aydın KAYABAŞI
3 

Özet 

Küreselleşme ve artan rekabet etkisiyle günümüzde, işletmelerin rekabet avantajı 

yakalayacakları temel nokta büyük ölçüde müşteri nezdinde algılanan faydayı maksimuma 

çıkaracak değerin yaratılmasıdır. Müşterilerin istediği ürüne istediği yer ve zamanda 

erişiminin sağlanmasında işletmenin en önemli paydaşlarından biri konumunda olan 

tedarikçilerle iş birliğinin tesisi özellikle hız faktörü açısından önemlidir. Bunun yanında 

hammadde ve yarı mamullerin bir ürünün temel maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturması 

açısından tedarikçilerin yönetimi tedarik zinciri yönetiminde de kilit unsur niteliği 

taşımaktadır. Bu bakımdan tedarikçi seçimi ve bu sürecin iyi yönetilmesi işletmelerde 

stratejik bir öneme sahiptir. Tedarikçi seçim süreci temelinde uygulamalı betimsel olarak 

tasarlanan bu araştırmada, büyük ölçekli üç seramik işletmesinde hammadde temini sağlayan 

tedarikçinin seçiminde dikkate alınan kriterlerin ve önceliklerinin çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemiyle ortaya konması amaçlanmıştır. 

Literatür incelemesi ve araştırmaya konu işletmelerle yapılan görüşme neticesinde AHP 

modeli hazırlanmıştır. Modelde Maliyetler, Kalite Sistemi, Teslimat ve Firma Yeterliliği 

olmak üzere dört kriter ve bu kriterlere bağlı yirmi bir alt kriter ortaya konmuştur. AHP 

modeline ilişkin anket, işletmelerin satın alma departmanındaki yetkililer ve üst 

yöneticilerden oluşan 16 beyaz yakalıya uygulanmış; elde edilen veriler Excel ve Expert 

Choice programlarında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre tedarikçi seçiminde en 
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3
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önemli kriterlerin 1. Teslimat 2. Maliyet kriteri olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın, tedarikçi 

seçim sürecinde işletmelerin beklentilerinin farkına vararak mevcut uygulamalarını gözden 

geçirmelerine; önemli ve süreci etkileyen tüm kriterlerin birlikte ele alındığı bilimsel bir 

yöntem kullanmalarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında seramik 

sektörünün ele alınması çalışmanın kısıtı olarak görülebilmekle birlikte bu sektörde tedarikçi 

seçim sürecinin ele alındığı çok az çalışmanın olması nedeniyle, alandaki bu boşluğu 

doldurmaya da yardımcı ve rehber olabileceği umulmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Tedarikçi Seçim Kriterleri, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Seramik 

Sektörü  

Keywords:Supplier Selection Criterion, Analytic Hierarchy Process, Ceramic Industry 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Küreselleşme ve artan rekabet etkisiyle günümüzde, işletmelerin rakiplerine karşı rekabetçi 

avantajı yakalayacakları temel nokta büyük ölçüde hedef kitlesi nezdinde algılanan faydayı en 

yükseğe çıkaracak değerin yaratılmasıdır. Değer yaratımına odaklı modern pazarlama 

anlayışında işletmelerin diğer işletmelerle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde de algılanan 

değeri artıracakiş birliklerinin önemi yadsınmazdır. Müşterilerin istediği ürüne istediği yer ve 

zamanda erişiminin sağlanmasında işletmenin en önemli paydaşlarından biri konumunda olan 

tedarikçilerle de bu iş birliğinin tesisi bilhassa hız faktörü açısından önemlidir. Nitekim 

tedarikçilerden kaynaklı hammadde eksikliği veya gecikmesi üretimi aksattığı gibi girdi 

maliyetlerine, satış fiyatlarına, dolayısıyla da satışlara olumsuz etki eder. Bu çalışmada çok 

kriterli karar verme tekniklerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak seramik 

sektöründe ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren büyük ölçekli üç üretim 

işletmesinin en iyi hammadde tedarikçisi seçimini analiz etmek üzere bir model kurulmuştur. 

Model kapsamında satın alma departmanı ile karar vericisi konumundaki16beyaz yakalı şirket 

çalışanı, ilgili alan yazın taraması ve şirket çalışanlarıyla yapılan ön görüşmede ortaya konan 

kriterler açısından tedarikçi seçim kriterlerini değerlendirmiştir. Kriterler, model kapsamında 

analiz edilipönceliklendirilerek tedarikçi seçimindeki önem sıraları ortaya konmuştur.   

Güncel (2018) Türkiye Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri ihracat verilerine göre 

(www.tim.org.tr) üç büyük ilden sonra, bu kalem altında en büyük ihracat payına sahip il 

Kütahya’dır. Aldığı pay da gözetildiğinde bu ilde faaliyet gösteren seramik sektörü 

aktörlerinin rekabet avantajını koruyacak şekilde tüm tedarik zinciri aşamalarının uyumlu 

biçimde sürdürmesi gerekmektedir. Özellikle bu sektördeki tedarikçi seçim sürecinin AHP 
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yöntemi ile incelenmesine ilişkin Türkçe alanyazında gözlenebildiği kadarıyla bir çalışmaya 

rastlanmamış olup bu boşluğu doldurma amacı taşıyan bu çalışmanın hem sektöre hem de 

ilgili işletmelere önemli katkı sağlayacağı umulmaktadır.  

Alan yazın Analizi (Kavramsal/Kuramsal Çerçeve) 

Müşteriler açısından algılanan değeri maksimize edecek kaliteli mal ve hizmetlerin 

sunumuyla birlikteişletme açısından ürünlerin maliyet etkin faaliyetlerle ulaştırılması da 

önemli bir faaliyet kriteri haline gelmiştir. Buna paralel olarak, işletmelerdesadece etkin 

yönetim değil aynı zamanda tedarik kaynaklarının ve son ürünleri müşteriye ulaştıran 

aracıların yer aldığı bütün ağın yönetilmesinin gerekliliği ve önemi de anlaşılmıştır(Yoon, 

Talluri, Yıldız ve Ho, 2018). Tedarik zinciri yönetimi olarak adlandırılan bu ağ yönetimi, 

ürünlerin kaliteli bir şekilde üretimi, maliyetlerin azaltılması, planlı, hızlı, zamanlı, esnek 

tedarik ve teslim işlemlerini olanaklı hale getirmektedir (Özdemir, 2006). Tedarik zinciri, 

ortaklar, tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, perakendeciler ve müşteriler arasında müşteri 

ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması amacıyla iletişimi geliştirmek, iş birliği içinde 

çalışmak, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, 

üretim ve dağıtım zinciri kurma üzerine gelişmiş bir kavramdır (Güleş vd., 2010). 

Gerek hammadde ve ekipman maliyetlerinin toplam maliyetlerin önemli bir kısmını 

oluşturması gerekse azalan ürün ömürleriyle birlikte işletmelerin ürün yelpazesini genişletme 

ve pazara yeni ürün sunma gereksinimlerinin artmasıyla tedarikçi seçiminin işletmeler için 

stratejik önemi öne çıkmaktadır (de Boer vd., 2001; Wagner, 2010; Kim ve Wagner, 2012). 

Tedarikçi seçimi Tedarik Zinciri Yönetiminde önemli bir konu olmakla birlikte birçok 

araştırmacının da ilgisini çekmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda ifade edildiği üzere 

tedarikçi seçimi, çeşitli seçim kriterlerine göre karar verme yöntemlerinden yararlanarak bir 

dizi tedarikçinin performansını analiz etme ve ölçme faaliyetlerinden oluşur 

(ViswanadhamandSamvedi 2013; Yu ve Wong, 2015). Bu bağlamda tedarikçi seçiminde 

amaç; işletme ihtiyacını karşılamak üzere kabul edilebilir bir maliyet düzeyinde en yüksek 

potansiyele sahip olan tedarikçinin belirlenmesidir. 

Tedarikçi seçimi, alternatif seçim yöntemleriyle ampirik araştırmalara sıkça konu edilmiştir 

(Dickson, 1966; Weber, Current ve Benton, 1991; Choi ve Hartley, 1996; Yahya 

andKingsman, 1999; Sevkli, 2010; Ravindran, Bilsel, WadhwaandYang, 2010; Luo, Kwong, 

Tang, Deng ve Gong, 2011; Yu ve Wong, 2015; Yoon, Talluri, Yıldız ve Ho, 2018). İlgili 

alan yazında tedarikçi seçiminde incelenmiş ve önemi ortaya konmuş birçok seçim kriteriyer 
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almaktadır. Kalite, teslimat, fiyat/maliyet, üretim yeteneği, servis, yönetim, teknoloji, 

araştırma ve geliştirme, finans, esneklik, itibar, ilişki, risk, güvenlik ve çevre karar vericiler 

tarafından en popüler kriterler olarak ifade edilirken (Ho, Xu ve Dey, 2010) AHP tekniğini 

kullanarak, Avila veMota vd. (2012) kalite, finans, sinerji, maliyet ve üretim sistemleri 

kriterleri ve bunlara bağlı alt kriterleri ele almıştır. Seramik sektöründe yaptıkları çalışmada 

ise Mohammadi vd. (2016) beşeri, teknolojik, yönetsel ve kültürel kabiliyetle birlikte maliyet, 

kalite ve teslimat kriterlerinin tedarikçi seçimindeki önem sırasını ortaya koymuştur. 

Türkiye’de mobilya fabrikasında uygulanan bir çalışmada ise maliyet, kalite, zaman, esneklik, 

kültür, teknoloji ve ilişki kriterleri üzerinde en iyi tedarikçi seçimi incelenmiştir (Özdemir ve 

Yalçın Seçme, 2010). Küçük ve Ecer (2008) ise imalatçı kobi işletmesinde uyguladıkları 

çalışmada maliyet, kalite, teslimat ve profil ana kriterleri itibariyle tedarikçi seçimini ele 

almışlardır. Acar ve Çapkın (2017) de otomotiv sektöründe uyguladıkları çalışmada fiyat, 

kalite, genel durum ve teknik durum ana kriterlerinin tedarikçi seçimindeki önceliğini 

incelemişlerdir. 

Bu çalışmada ise araştırmaya konu işletmelerdeki satın alma departmanı çalışanları ve karar 

vericileriyle yapılan görüşmeler, ayrıca tedarikçi değerlendirme ve seçim sürecine ilişkin 

rehber olarak izlenen yönergeler doğrultusunda; alanyazında etkinliği ortaya konan faktörlerin 

de eklenmesiyletedarikçi seçim kriterleri belirlenmiştir. Bu yönüyle çalışma önemli ihracat 

alanlarından seramik sektöründe tedarikçi seçim sürecini ve bu süreçte dikkate alınan ve 

alınması gereken faktörleri ortaya koymayı hedeflemektedir.  Konu edinilen işletmeler 

açısından, bir yöntem veya model kullanılmadan gerçekleştirilen tedarikçi seçim sürecinin 

bilimsel bir model yardımıyla değerlendirilmesi çalışmanın bir diğer amacıdır.  

Tasarım ve Yöntem 

Uygulamalı betimsel olarak tasarlanan bu araştırmada seramik sektöründe faaliyet gösteren 

büyük ölçekli üç işletmede hammadde tedarikçi seçiminde dikkate alınan kriterlerin ve 

önceliklerinin AHP yöntemiyle ortaya konması amaçlanmıştır. Tedarikçi seçim sürecinde 

maliyet, kalite gibi unsurların sektörler genelinde belirleyici olduğu geçmiş çalışmalarda 

ortaya konmuş olmakla birlikte (Ho vd., 2010) seçim kriterlerinin sektöre göre 

farklılaşabileceği yine farklı sektör uygulamalarında görülmüştür.  İlgili literatür incelendiği 

ve gözlenebildiği kadarıyla Türkiye’de seramik sektöründe sunulan seçim kriterlerini 

simültane bir şekilde inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Daha önce farklı sektörlerde 

AHP kullanılarak yapılan çalışmalar seramik sektöründe replike edilmiş ve uygulanabilirliği 

bu sektörde test edilmiştir. Dolayısıyla sektör spesifik bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu 
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çalışma ile sektör ve seçim kriterinde farklılaşmaya gidilerek farklı bir yaklaşım sunulmaya 

çalışılmıştır.  

Hammadde ve yarı mamuller bir ürüne ilişkin temel maliyetlerin önemli bir kısmını 

oluşturduğu için tedarikçilerin yönetimi tedarik zinciri yönetiminde kilit unsur niteliği 

taşımaktadır. Bu bakımdan tedarikçi seçimi, daha önce de ifade edildiği üzere rekabetçi 

avantaj sağlamada stratejik bir öneme sahiptir. Gelenekçi anlayışta tedarikçi seçiminde temel 

odak fiyat iken günümüzde fiyatın ötesinde kalite, teslimat, esneklik ve sosyal ve çevresel 

sürdürülebilirlik gibi birtakım faktörlerin önemi de gözlenmekte ve ortaya konmaktadır 

(Sarkis ve Talluri 2002; Ho, Xu ve Dey, 2010; Amid, Ghodsypour, andO’Brien 2011; Avila 

ve Mota, 2012; Lin 2012; Scott, Ho, andDey 2013; Scott et al. 2015;Mohammadi vd., 2016). 

Bu çalışmada da araştırmaya konu işletme yöneticilerinin tedarikçi seçim prosedürü 

referansında belirttikleri kriterler (kalite, teslimat, fiyat) ilgili literatürde ortaya konan 

kriterlerle paralel bulgular sunmuş olsa da kriterlere ilişkin alt kriterler sektöre ve işletmelere 

özgü tercihler olarak farklılaşmıştır. Çalışmanın bu aşaması üç seramik işletmesi nezdinde 

uygulanan seçim kriterleri ve alt kriterlerinin ortaya konması itibariyle keşifselnitelikte 

değerlendirilebilecektir. Bununla birlikte hem prosedür ve uygulamada yer almakla birlikte 

kavramsallaştırılmamış bazı seçim kriterlerinin bulunması hem de işletme tarafından dikkate 

alınmadığı gözlenen bazı kriterlerin de eklenmesi suretiyle geliştirilen tedarikçi seçim modeli 

AHP ile nicel yöntemle incelenmiştir. Tedarikçi seçiminde en iyi tedarikçi seçimini yapma ve 

en önemli seçim kriterlerini ortaya koyma noktasında en sık kullanılan tekniklerden biri de 

Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)’dir. Bu teknik, bir dizi kriter kullanılarak alternatifler 

arasında karar verilmesine imkân tanıyan, Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen çok kriterli 

bir karar verme tekniğidir (Wind ve Saaty, 1980). Karar verme sürecinde kriter, alt kriter ve 

alternatiflerin karar verici için ne kadar önem taşıdığının belirlenmesini ve bunların bir 

hiyerarşi çerçevesinde kolay anlaşılmasını sağlayan, yalın fakat etkin bir yöntem olan AHP, 

tedarikçi seçim sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunların ötesinde bu çalışmada, 

tedarikçi seçim sürecinde kriter ve alt kriterlerin karmaşık ilişkilerinden ziyade, bunların 

birbirinden bağımsız, tek yönlü değerlendirilmesi ile daha yalın ve anlaşılır şekilde 

önceliklendirilmesi amaçlanmış; bu doğrultuda diğer çok kriterli karar verme yöntemleri 

yerine AHP yöntemi tercih edilmiştir.  

Çalışma kapsamında analize konu edilen tedarikçi seçim kriterleri ve buna ilişkin AHP 

hiyerarşi modeli aşağıda sunulmuştur. 
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Şekil 1. ABC Şirketi Hammade Tedarikçi Seçiminde Dikkate Alınan Kriterlerin 

Fonksiyonel Hiyerarşik Yapısı 

İşletmelerdeki karar verici konumundaki çalışanlar ile görüşmelerin yanında alan yazın 

araştırmasından sağlanan katkılar doğrultusunda hazırlanan model, Maliyetler, Kalite Sistemi, 

Teslimat ve Fitma Yeterliliği olmak üzere 4 kriter ve bu kriterlere bağlı 21 alt kriterden 

oluşmaktadır.  

Bulgular ve Tartışma  

AHP ne ilişkin hesaplamalar Excel ve ExpertChoice programları yardımıyla analiz edilmiştir. 

Analize göre tedarikçi seçiminde kullanılan kriterlere ilişkin ağırlıklar ve önem düzeylerine 

ilişkin elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

Tablo 1. Tedarikçi Seçiminde Ana Kriter Ağırlıkları ve Önem Sıraları 

ANA 

KRİTERLER Ağırlıklar 

Önem Düzeyi 

(sırası) 

Maliyetler 0,255 2 

Kalite Sistemi 0,252 3 

Teslimat 0,298 1 

Firma Yeterliliği 0,195 4 

Toplam 1,000  

Tutarlılık Oranı 0,002  
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Tablo 1’e göre en önemli kriterin Teslimat (0,298) olduğu; günümüzün en önemli rekabet 

silahlarından esnekliğin sağlanması ve üretimin aksamaması adına bu kriterin tedarikçi 

seçiminde anahtar bileşenlerden olduğu görülmektedir. Teslimat kriterini, Maliyetler (0,255) 

ve Kalite Sistemi (0,252) kriterleri takip etmektedir. Tablo incelendiğinde ana kriterlerin 

ağırlıklarının beklenen şekilde sıralandığı fark edilmektedir. İkili karşılaştırma matrisinin 

tutarlılık oranı da;0,002< 0,10 olma koşulunu sağlayarak ankete verilen cevapların 

güvenilirliğini göstermektedir. 

Tablo 2’de maliyetler, kalite sistemi, teslimat ve firma yeterliliği kriterlerinin alt kriterlerine 

ilişkin ağırlıklar ve sıralamalar ile birlikte tutarlılık oranları gösterilmiştir.  

Tablo 2. Maliyet Ana Kriterinin Alt Kriterlerinin Ağırlıkları ve Önem Sıraları 

KRİTERLER  ALT KRİTERLER Ağırlıklar Önem Düzeyi Tutarlılık oranı 

Maliyetler Net Fiyat 0,448 1  

 

0,011 

Ödeme Koşulları 0,197 2 

Miktar İndirimleri 0,191 3 

Taşıma Maliyeti 0,163 4 

Toplam 1,000 

Kalite Sistemi Hammaddenin Fiziksel Kalitesi 0,167 3  

 

0,018 

Hammaddenin Kimyasal Kalitesi 0,270 2 

Hatasız Hammadde Oranı 0,387 1 

Firmanın Kalite Sistem Belgeleri 0,088 4 

Firmanın Kalite Sistem Uygulamaları 0,088 4 

Toplam 1,000  

Teslimat Firmaya Teslimat 0,075 4  

0,015 Fabrikaya Teslimat 0,153 3 

Teslim Süresi 0,415 1 

Miktara Uygun Teslimat 0,357 2 

Toplam 1,000  

Firma 

Yeterliliği 

Üretim ve Deney Donanımı 0,108 5  

 

 

0,011 

Teknolojik Yeterlilik 0,137 2 

Geçmiş Dönem Performansı 0,127 3 

Samimiyet ve Güven 0,107 6 

İletişim Yeterliliği 0,103 7 

Esneklik 0,120 4 

Satış Sonrası Hizmetler 0,220 1 

Sosyal Uygunluk 0,077 8 

Toplam 1,000  

 

Tablo 2 incelendiğinde Maliyet kriteri açısından işletmelerin tedarikçide ilgilendikleri temel 

konunun yüksek bir oranla Net Fiyat (0,448) olduğu görülmektedir. Yakın ağırlıklar ile 

ödeme koşulları ve miktar indirimleri net fiyattan sonra ikinci ve üçüncü önemli alt kriterler 

olarak sıralanmaktadır. Bu alt kriterler arasında taşıma maliyetleri en az öneme sahip alt kriter 

olarak ağırlıklanmıştır. 
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Kalite Sistemi açısından işletmeye ulaştırılan hatasız hammadde oranı (0,387) birinci sırada; 

hammaddenin kimyasal ve fiziksel kalitesi ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Tedarikçi 

firmanın kalite sistem belgelerine sahip olma durumu ve kalite sistem uygulamaları eşit 

ağırlıklar ile sonuncu sırada yer almaktadır.  Tablodaki sonuçlar incelendiğinde tedarikçi 

firmanın kalite yaklaşımı ve uygulamalarından çok işletmeye ulaştırılan hammaddenin 

kalitesi ile ilgilenildiği; firmanın benimseyeceği kalite uygulamalarının aslında hammadde 

kalitesine yansıyacağı gerçeğinin göz ardı edildiğigörülmektedir.  

Tedarikçi seçiminde en önemli kriterolarak birinci sırada yer alan Teslimat kriterine ilişkin 

tedarikçi firmanın hammaddeyi teslim süresi (0,415); hemen ardından da sipariş edilen 

hammadde miktarına uygun teslimatın (0,357) önemli kriterler olduğu göze çarpmaktadır. 

Tedarikçi firmanın hammaddeyi, üretimin yapıldığı fabrikaya veya işletmeye teslimatı 

tedarikçi seçiminde ele alınan kriterler olarak karar sürecine dahil edilse de son sıralarda yer 

almaktadırlar.  İşletmenin çalışacağı tedarikçi firmadan beklentilerine ilişkin Firma Yeterliliği 

kriteri açısından tedarikçi firmanın satış sonrası hizmetleri (0,220) en önemli alt kriter iken, 

firmanın sosyal yeterliliği (0,077) en az önemli olan alt kriteri olarak sonuçlanmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre tedarikçi firmanın teknoloji yeterliliği ve geçmiş dönemlerde sergilediği 

performans, esneklik ve üretim-deney donanımı göz ardı edilemeyecek önemli alt kriterler 

olarak düşünülmektedir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Küreselleşme ile birlikte yoğunluğu ve şiddeti artan rekabet ortamında işletmelerin satın alma 

ve tedarik süreci ile bu süreçteki tedarikçi seçimi uygulamaları ve çalışmaları özellikle üretim 

işletmeleri açısından oldukça önemli hale gelmiştir. Tedarikçi seçiminde dikkate alınan ve 

alınması gereken kriterler ile bunların önem düzeyleri, faaliyet gösterilen sektör ve 

işletmeyegöre farklılık gösterebilmekte; tedarikçilerle birlikte bunların belirlenmesi ve analizi 

de karmaşık ve zor bir süreci beraberinde getirebilmektedir. Bunun yanında işletmelerin 

izleyeceği strateji ve alacağı kararlarına ilişkin rakamsal verilerin paylaşılması konusundaki 

isteksizlik ve çekinceleri düşünüldüğünde nicel değerlerin yanında, yönetici görüşlerinin yer 

aldığı nitel değişkenleri kullanarak sonuca ulaşılmasını sağlayabilecek çok kriterli 

yöntemlerden AHP’nin etkin bir yöntem olduğu düşünülmektedir.Bunun yanında kriter ve alt 

kriterlerin karmaşık ilişkilerinden ziyade birbirinden bağımsız ve tek yönlü ilişkileriyle daha 

yalın ve anlaşılır bir model yardımıyla sürecin yürütülmesi AHP yönteminin tercih 

edilmesindeki önemli sebeplerden bir diğeridir. 
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Çalışma, Kütahya’da seramik sektöründe faaliyet gösteren üç işletmeden elde edilen veriler 

ile yapılmıştır. Söz konusu işletmelerde tedarikçi seçimi, yılın belli dönemlerinde tedarikçi 

firma tekliflerinin toplanmasından sonra yapıldığı için tedarikçi seçimi çalışma kapsamı 

dışında kalmakta; karar verirken değerlendirilen kriter ve alt kriterlerin ağırlıklarının ve önem 

düzeylerinin belirlenmesi ile sınırlandırılmaktadır.Alan yazın incelemesi ve işletmelerin satın 

alma departmanındaki yetkililer ve üst yöneticileri ile görüşmeler doğrultusunda tedarikçi 

seçiminde kullanılan 4 kriter ve 21 alt kriter belirlenmiştir. Bu kriterve alt kriterlere ilişkin 

hazırlanan anket yine işletmelerde satın alma konusundaki karar vericilere ve üst yöneticilere 

uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda tedarikçi seçiminde Teslimat kriterinin en önemli 

kriter olduğu Maliyet kriterinin de onu takip ettiği görülmüştür. Kalite sistemi ve Firma 

yeterliliği üçüncü ve dördüncü sıradaki kriterler olmuştur. Kriter ve alt kriterlere ilişkin 

oluşturulan ikili karşılaştırma matrislerinin tutarlılık oranlarının 0.10’un altındaelde edilmesi 

analizlerin güvenilir olduğunu göstermektedir (Saaty, 1987). 

Analiz sonuçları incelendiğinde, ilgili işletmelerin teslimat beklentilerini ve bu doğrultuda 

müşteri memnuniyetini sağlayacak; daha kurumsal ve güvenilirliği yüksek, kolay ve iyi 

iletişim kurulabilen tedarikçilerle çalışması; problemlerle karşılaşılması durumunda 

tedarikçilere gerekirse ceza gibi uygulamaları benimsemeleri yaşanabilecek aksaklıkları 

önleme adına katkı sağlayacaktır. Bunun yanında kar amacı ile kurulan bu işletmelerin 

hammadde tedariğini doğru, hızlı ve en düşük maliyetle gerçekleştirme amacı 

düşünüldüğünde maliyetlerin pazar koşullarına uygun ve rekabetçi konumunu tehdit 

etmeyecek şekilde yönetilmesi de göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle maliyet verileri, bu 

verilerin analizi ile değerlendirmelerinin titizlikle yapılması önerilmektedir.  Bunların dışında 

üretim sürecindeki tüm aşamaların uyumlu biçimde sürdürülmesi adına tedarikçi seçim süreci 

ve bu süreçte ele alınan kriterlerin bilimsel bir yöntem ile irdelenmesi amaçlara ulaşmada 

büyük bir katkı sağlayacaktır.  

Bu çalışmanın,tedarikçi seçim değerlendirmelerinde işletmelerin beklentilerinin farkına 

vararak mevcut uygulamalarınıgözden geçirmelerine; önemli ve süreci etkileyen tüm 

kriterlerin birlikte ele alındığı bilimsel bir yöntem kullanmalarınakatkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. Bunun yanında sadece seramik sektörünün ele alınması çalışmanın kısıtı 

olarak görülebilmekle birlikteseramik sektöründe tedarikçi seçim sürecinin ele alındığı çok az 

çalışmanın olması nedeniyle, alandaki bu boşluğu doldurmaya da yardımcı ve rehber 

olabileceği umulmaktadır.  
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Çalışmanın bundan sonraki sürecinde ilgili işletmeler ile görüşülüp kriter ve alt kriterlerin 

içsel ve dışsal bağımlılıklarının da dikkate alındığı daha kapsamlı bir modelin alternatif çok 

kriterli karar verme yöntemleri ile (ANP, Bulanık AHP, TOPSIS gibi) ele alınması gelecek 

çalışmalar için önerilebilir. 
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MARKA VE DEĞER BILINCININ DAHA FAZLA ÖDEME İSTEĞI, 

SATIN ALMA EĞILIMI ILE DAVRANIŞSAL VE TUTUMSAL 

SADAKAT ÜZERINDEKI ETKILERI 

THE EFFECTS OF BRAND CONSCIOUSNESS AND VALUE CONSCIOUSNESS ON 

WILLINGNESSTO PAY MORE, SALE PRONENESS AND BEHAVIORAL LOYALTY 

AND ATTITUDINAL LOYALTY 

ErkanYILDIZ
1
 

Özet 

Günümüz tüketicisi satın alma noktasında işletmelerin onlara sunduğu çok sayıda marka 

arasından seçim yapabilme şansına sahiptir. Tüketicilere sunulan bu imkân, aynı zamanda 

işletmelerin de çetin rekabet şartlarında faaliyette bulunmalarına neden olmaktadır. 

İşletmelere rekabet avantajı sağlayan unsurlardan biride tanınmış ve güçlü bir markaya sahip 

olmaktır. Tüketiciler açısından da güçlü marka, algılanan risklerin ortadan kalkmasına ve 

satın alma kararlarının daha rahat verilmesine olanak vermektedir. Bu çalışmada, tüketicilerin 

marka bilinci ile değer bilincinin daha fazla ödeme isteği, satın alma eğilimi, davranışsal 

sadakat ve tutumsal sadakat üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla spor ayakkabısı 

markaları üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışma sonuçlarıyla, gerek spor ayakkabısı 

üreten işletmelere gerekse gelecekte yapılacak akademik çalışmalara ışık tutacak bulgulara 

ulaşılabileceği değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Marka Bilinci, Değer Bilinci, Daha Fazla Ödeme İsteği, Satın Alma 

Eğilimi, Davranışsal Sadakat, Tutumsal Sadakat 

Keywords: Brand Consciousness, Value Consciousness, Willingnessto Pay More, Sale 

Proneness, Behavioral Loyalty, Attitudina Loyalty 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Günümüz tüketicisi satın alma noktasında işletmelerin onlara sunduğu çok sayıda marka 

arasından seçim yapabilme şansına sahiptir. Tüketicilere sunulan bu imkân, aynı zamanda 

işletmelerin de çetin rekabet şartlarında faaliyette bulunmalarına neden olmaktadır. 

İşletmelere rekabet avantajı sağlayan unsurlardan biride tanınmış ve güçlü bir markaya sahip 

olmaktır. Tüketiciler açısından da güçlü marka, algılanan risklerin ortadan kalkmasına ve 

satın alma kararlarının daha rahat verilmesine olanak vermektedir. 

                                                           
1
 Başkent Üniversitesi, eryildiz967@gmail.com 



337 
 

Bu çalışmada, tüketicilerin marka bilinci ile değer bilincinin daha fazla ödeme isteği, satın 

alma eğilimi, davranışsal sadakat ve tutumsal sadakat üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu 

amaçla spor ayakkabısı markaları üzerine bir araştırma yapılmıştır.  

Çalışma sonuçlarıyla, gerek spor ayakkabısı üreten işletmelere gerekse gelecekte yapılacak 

akademik çalışmalara ışık tutacak bulgulara ulaşılabileceği değerlendirilmiştir. 

Literatür Analizi  

Marka bilinci, çok iyi bilinen ve yüksek yoğunluklu reklamları olan ürünleri seçmek için 

tüketicilerin zihinsel yönelimlerini ifade eder (Sproles ve Kendall, 1986).Tüketiciler sıklıkla 

kişisel özelliklerini ve tercihlerini kullandıkları markalar üzerinden ifade eder (Manrai 

vd.,2001).Yüksek marka bilincine sahip tüketiciler, daha pahalı ve iyi bilinen markalar satın 

alma eğilimindedir (Liao ve Wang, 2009).Tüketiciler, markaları statü ve itibar sembolleri 

olarak kullanırlar (Escalas ve Bettman, 2005; Jamal ve Goode, 2001). Bu nedenle tüketiciler, 

tanınmış bir markanın ürünü için yüksek fiyat ödemeye isteklidirler (Liao ve Wang, 2009). 

Değer bilinci, bazı kalite kısıtlamalarına tabi olarak düşük fiyatların ödenmesine yönelik bir 

endişe olarak tanımlanmaktadır (Ailawadi vd., 2001).Değer bilincine sahip tüketiciler, düşük 

fiyatlar ve ürün kalitesi konusunda eşit derecede endişe duyma eğilimindedir (Sharma, 

2011).Tutumlutüketiciler daha fazla değer bilincine sahiptir (Lichtenstein vd., 1990); 

kaynakları dikkatli kullanırlar ve israftan kaçınırlar (De Young, 1986).Cui ve Liu (2001)’a 

göre, düşük fiyatlarla ürün almak, ürün kalitesinden veya marka imajından nispeten daha 

önemlidir. 

Shinvd. (2017)’ne göre; tüketicilerin daha fazla ödeme istekliliği, bir ürünveya hizmet için 

ödül fiyatı ödemeye isteğidir. Yazarlar, özellikle insan sağlığı ve çevregibi hayati derecede 

önemli alanlarda, tüketicilerin ürünlere daha fazla ödeme yapmaözverisini gösterdiklerini 

ifade etmişlerdir.Siew, Minor ve Felix’e (2018) göre; tüketiciler sevdikleri markalara daha 

fazlaödeme yapmaya istek duyarlar. Onlara göre markaları benzersizdir, bu benzersizlikrakip 

markaların çekicilikleri olsa bile o markalara yönelik bir talepte bulunmalarınaengel 

olmaktadır. 

Moore vd. (2003)’ne göre satın alma eğilimi, tüketicilerin satıştaki ürünleri satın alma 

isteğidir. Lichtenstein vd. (1993) satın alma eğilimini, tüketicilerin satın alma 

değerlendirmelerini etkileyen uygunfiyatın, satın alma teklifine cevap verme eğilimini 

arttırması olarak belirtmişlerdir. Yazarlara göre, ürün fiyatlarındaki indirimlerin tüketicilerin 

satın alma kararlarını pozitif yönde etkilemeleri muhtemeldir ve fiyat indirim reklamları bu 
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tür tüketicileri daha fazla etkilemektedir.Jin ve Sternquist (2003)’e göre, tüketicilere sunulan 

satış koşulları ürünlerin satın alınmasında neden olmaktadır.Dolayısıyla, satın alma eğilimli 

tüketiciler, sürekli olarak düşük fiyatla ürün almak için araştırma yaparlar. 

Marka sadakati, bir markanın rakiplerine göre daha çok tercih edilip satın alınması (Ilıcalı vd., 

2016); tüketicilerin alternatif markalar arasından belirli bir markayı tesadüfi olmayan şekilde 

tercih etmesi ve bu tercihin zaman içinde devam etmesi (Knox ve Walker, 2001) olarak 

belirtilebilir. Yazındaki çalışmalarda marka sadakatinin davranışsal ve tutumsal olmak üzere 

iki boyutu tanımlanmıştır. Davranışsal marka sadakati, tüketicinin tutarlı biçimde bir markayı 

yeniden satın alması (Yee, Sidek, 2008); tutumsal marka sadakati ise, tüketicilerin markaya 

gösterdiği psikolojik bağlılıktır (Benett, Rundle-Thiele, 2002). 

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma uygulamalı bir araştırma olup çalışmanın tasarımı nedensel olarak 

yapılandırılmıştır. Araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma modeli kapsamında geliştirilen hipotezler aşağıda sunulmuştur. 

H1: Marka bilinci daha fazla ödeme isteğini pozitif yönde etkiler. 

H2:Marka bilinci satın alma eğilimini pozitif yönde etkiler. 

H3:Değer bilinci daha fazla ödeme isteğini pozitif yönde etkiler. 

H4:Değer bilinci satın alma eğilimini pozitif yönde etkiler 

H5:Daha fazla ödeme isteği davranışsal sadakati pozitif yönde etkiler. 

H6:Daha fazla ödeme isteği tutumsal sadakati pozitif yönde etkiler. 

Davranışsal Sadakat 

(BL) 

Tutumsal Sadakat 

(AL) 

Daha Fazla Ödeme 

İsteği (PM) 

Satın Alma Eğilimi 

(SP) 

Marka Bilinci (BC) 

Değer Bilinci (VC) 
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H7:Satın alma eğilimi davranışsal sadakati pozitif yönde etkiler. 

H8:Satın alma eğilimi tutumsal sadakati pozitif yönde etkiler. 

H9:Marka bilinci ile davranışsal sadakat arasında daha fazla ödeme isteği ve satın alma 

eğiliminin aracılık rolü vardır. 

H10:Marka bilinci ile tutumsal sadakat arasında daha fazla ödeme isteği ve satın alma 

eğiliminin aracılık rolü vardır. 

H11:Değer bilinci ile davranışsal sadakat arasında daha fazla ödeme isteği ve satın alma 

eğiliminin aracılık rolü vardır. 

H12:Değer bilinci ile tutumsal sadakat arasında daha fazla ödeme isteği ve satın alma 

eğiliminin aracılık rolü vardır. 

Marka değeri ve değer bilinci ölçekleri İsmail (2017)’in; daha fazla ödeme isteği ölçeği Li, 

Robson ve Coates (2013) ile Aydın (2017)’ın; satın alma eğilimi ölçeği Konuk (2015)’un ve 

tutumsal ve davranışsal sadakat ölçekleri de Huang vd. (2016)’nin çalışmalarından alınmıştır. 

Bu araştırmanın evrenini spor ayakkabısı kullanan tüketiciler oluşturmaktadır. Veriler 

olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden kolayda örnekleme tekniği ile anlık olarak 

toplanmıştır.Anket uygulaması 15 Ekim – 15 Aralık 2018tarihleri arasında gerçekleştirilmiş 

ve kullanılabilir 500 veri elde edilmiştir. 

Anket iki bölümden ve 29ifadeden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik bilgilere 

yönelik olarak; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir ve spor ayakkabısı için tercih edilen marka 

olmak üzere 5ifade yer almaktadır. İkinci bölümde de, marka bilincini ölçen 4, değer bilincini 

ölçen 4, daha fazla ödeme isteğinin ölçen 4, satın alma eğilimini ölçen 6, davranışsal sadakati 

ölçen 3 ve tutumsal sadakati ölçen 3 olmak üzere toplam 24 ifade mevcuttur. Katılımcılardan, 

yargılara, 5’li Likert Ölçeği kullanarak (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle 

Katılıyorum) cevap verilmesi istenmiştir. 

Kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliği AMOS programıyla doğrulayıcı faktör analiziyle 

araştırılmıştır. Marka ve değer bilinci ölçekleri ile davranışsal ve tutumsal sadakat ölçekleri 

için birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı faktör analizi, daha fazla ödeme isteği ve satın 

alma eğilimi ölçekleri içinde tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi 

için oluşturulan ölçüm modeli sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Ölçeklerin Uyum Değerleri 

Ölçek X
2
 df X

2
/df GFI CFI RMSEA 

Marka ve Değer Bilinci 74,979 19 3,946 0,97 0,97 0,077 

Daha Fazla Ödeme İsteği 2,833 2 1,417 1 1 0,029 

Satın Alma Eğilimi 24,423 9 2,714 0,99 0,99 0,059 

Davranışsal ve Tutumsal 

Sadakat 
33,189 8 4,149 0,98 0,98 0,079 

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 

*
Kaynak: Meydan ve Şeşen, 2011:37 

Ölçüm modellerinin ürettikleri uyum değerleri istenen sınırlarda gerçekleştiği için marka ve 

değer bilinci ile davranışsal ve tutumsal sadakat ölçeklerinin iki boyutlu, daha fazla ödeme 

isteği ve satın alma eğilimi ölçeklerinin tek boyutlu yapıları doğrulanmıştır. 

Ölçeklerin güvenilirlikleri SPSS programıyla hesaplanan cronbach alfa katsayılarıyla 

araştırılmıştır. Katsayılar; marka bilinci ölçeğinde 0,85; değer bilinci ölçeğinde 0,84; daha 

fazla ödeme isteği ölçeğinde 0,89; satın alma eğilimi ölçeğinde 0,83; davranışsal sadakat 

ölçeğinde 0,79 ve tutumsal sadakat ölçeğinde de 0,90 olarak gerçekleşmiştir. Cronbach alfa 

katsayılarına dayanarak ölçeklerin yüksek seviyede güvenilir oldukları ifade edilebilir. 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırmaya katılan deneklerin %37,2’si kadın (N=186) ve %62,8’i erkektir (N=314). 

Deneklerin %37,6’sı evli (N=188) ve %62,4’ü bekârdır (N=312). %53,2’si 26-35 yaş 

aralığında (N=266); %46,8’i üniversite mezunu (N=234); %28,4’ü 6001-9000 TL gelir 

aralığındadır (N=142). Deneklerin spor ayakkabı markası tercihlerinin ilk üç sırasında, %19,8 

ile Nike (N=99); %18,4 ile Adidas (N=92) ve %15 ile New Balance (N=75) markası yer 

almıştır. 

Araştırmanın değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon bulguları Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Bulguları 

 Ortalama 
Standart 

Sapma 

Marka 

Bilinci 

Değer 

Bilinci 

Daha 

Fazla 

Ödeme 

İsteği 

Satın 

Alma 

Eğilimi 

Davranışsal 

Sadakat 

Tutumsal 

Sadakat 

Marka Bilinci 3,66 1,01 1      

Değer Bilinci 3,58 0,94 0,38
**

 1     

Daha Fazla 

Ödeme İsteği 
3,56 0,95 0,43

**
 0,29

**
 1    

Satın Alma 

Eğilimi 
3,77 0,72 0,48

**
 0,37 0,69

*
 1   

Davranışsal 

Sadakat 
4,06 0,77 0,39

**
 0,26

**
 0,53

**
 0,67

**
 1  

Tutumsal 

Sadakat 
3,46 1,04 0,44

**
 0,35

**
 0,68

**
 0,63

**
 0,48

**
 1 

** p<0.01 N=(500) 

Tablodaki değerler incelendiğinde en yüksek ortalamanın 4,06 ile davranışsal sadakat, en 

düşük ortalamanın ise 3,46 ile tutumsal sadakat değişkeninde gerçekleştiği görülmektedir. 

Elde edilen korelasyonbulgularına göre değişkenler arasında anlamlı ve aynı yönlü ilişki 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla oluşturulan yapısal eşitlik modeli Şekil 2’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli 

Yapısal modelin uyum değerlerinin (X
2
=946,805; df=243; X

2
/df=3,896; GFI=0,86; CFI=0,90; 

RMSEA=0,076) kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu tespit edilmiştir. 

Marka bilinci daha fazla ödeme isteğini (β=0,49; p<0,01) ve satın alma eğilimini (β=0,49; 

p<0,01); değer bilinci daha fazla ödeme isteğini (β=0,15; p<0,01) ve satın alma eğilimini 

(β=0,21; p<0,01); daha fazla ödeme isteği davranışsal sadakati (β=0,12; p<0,01) ve tutumsal 

sadakati (β=0,58; p<0,01); satın alma eğilimi davranışsal sadakati (β=0,76; p<0,01) ve 

tutumsal sadakati (β=0,32; p<0,01) etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak 

araştırmanın 1-8 numaralı hipotezleri desteklenmiştir. 

Aracılık etkisinin tespiti için VAF (varianceaccountedfor) değerleri hesaplanmıştır (Doğan, 

2018). VAF değerleri, marka bilinciyle davranışsal sadakat ilişkisinde 0,51 ve tutumsal 

sadakat ilişkisinde 0,51; değer bilinciyle davranışsal sadakat ilişkisinde 0,54 ve tutumsal 
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sadakat ilişkisinde de 0,42 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan VAF değerlerine dayanarak 

daha fazla ödeme isteği ve satın alma eğiliminin marka ve değer bilinciyle davranışsal ve 

tutumsal sadakat arasındaki ilişkide kısmi aracılık etkisine sahip olduğu ifade edilebilir. 

Dolayısıyla araştırmanın 10-12 numaralı hipotezleri desteklenmiştir. 

Modele ait R
2
 değerleri incelendiğinde daha fazla ödeme isteğinin %32, satın alma eğiliminin 

%37, davranışsal sadakatin %65 ve tutumsal sadakatin de %56 oranında açıklandığı tespit 

edilmiştir. 

Sonuç 

Günümüzde işletmeleri en fazla zorlayan hususlarda birisinin de, ürünlerini satın alan 

tüketicileri aynı ürün grubunda yapacakları gelecekteki satın almalarda yine kendi ürünlerini 

almaya ikna etmeleri olarak ifade edilebilir. Bu nedenle işletmelerin pazarlama 

faaliyetlerinde, mevcut müşterileriyle uzun dönemli ilişkiler geliştirmek ve devam ettirmek 

zorunda oldukları yadsınamaz bir gerçektir. Bununla birlikte işletmelerin, uzun dönemli 

müşteri ilişkileriyle sadık müşterilerinin rakiplerin tutundurma faaliyetlerinden de 

etkilenmelerinin önüne geçebilecekleri yönünde bir öngörüde bulunulabilir.Aynı zamanda bu 

müşterilerin,ürünlerini aldıkları işletmelerin reklamlarını yaparak diğer markaları satın alan 

tüketicileri de etkileyebilecekleri yönünde bir değerlendirme yapılabilir.  

Düşük fiyatlar konusunda endişelenen, aldığı ürünlerin markalarına dikkat eden, marka 

isimlerinin tüketicilere kalite hakkında fikir verdiğine inanan, yüksek kaliteli ürünlere daha 

fazla fiyat ödemeye istekli olan tüketicilere yönelik uygulanacak pazarlama faaliyetleriyle 

tüketicilerin satın alma kararlarında etkin olunabileceği öne sürülebilir. Ürünleri 

deneyimleyen tüketicilerin takip eden satın almalarda yine aynı markayı tercih edebileceği 

yönünde bir öngörüde bulunulabilir. Araştırma sonucunda, davranışsal sadakatin %65, 

tutumsal sadakatinde %56 gibi yüksek oranlarda açıklanmış olması nedeniyle öne sürülen 

öngörünün destek bulduğu ifade edilebilir. 

Araştırmanın kısıtları olarak; uygulamanın tek sektörle sınırlı olması, kolayda örnekleme 

metodunun kullanılması ve verilerin anlık toplanması olarak belirtilebilir. Gelecek 

araştırmalarda farklı sektörlerden toplanacak verilerle çalışmanın tekrarlanmasının uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. 
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Özet 

Birçok işletme için stratejik öneme sahip olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) 

işletmelerin, uzun vadede değer yaratma amacıyla çevresel, ekonomik, sosyal alanlarda tüm 

paydaşların çıkarlarının gözetilerek sürdürülebilir bir dünyaya gönüllü destekte bulunmasıdır. 

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler neticesinde artan üretim hacimlerinin olumlu tarafları 

olduğu gibi tüm ekosistemi etkileyen olumsuz sonuçları da görülmektedir. Çevre kirliliği, 

doğal kaynakların tüketilmesi, küresel ısınma ve benzeri sorunlara ek olarak artan bilinçli 

tüketici popülasyonu firmaları salt karlılık odaklılıktan uzaklaşmaya itmiştir. Özellikle 

bireylerin sağlığı ve çevre üzerinde yoğun etkileri olan sektörler üzerindeki sorumluluk daha 

da artmıştır. Bununla beraber, üretilen mal ve hizmetlerle kar maksimizasyonunu hedefleyen 

işletmelerin varlığını devam ettirmesi geçmişe göre daha da zorlaşmıştır. İşletmeler, sadece 

ekonomik hedefler gözeten kurumlar olmanın ötesinde sürdürülebilirlik odaklı aktif özneler 

konumuna gelmiştir. İşletmelerin bu yeni konumu pazarlama kararları üzerinde de sonuçlar 

doğurmuştur. Özellikle, pazarlama iletişimi kapsamında kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinin duyurulması işletmelerin kurumsal imaj ve itibarı üzerinde doğrudan etkiye 

sahiptir. Bu durumun sonucunda artan kurum imajı ve itibarı tüketicilerin işletmelere yönelik 

olumlu çağrışımlarını artırırken işletmelerin finansal gelişimine de katkı sunmaktadır. Bu 

yönüyle işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini stratejik bir pazarlama aracı 

olarak kullanmakta ve faaliyetlerini yazılı ve görsel olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. 
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İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk raporları işletmelerin farklı sosyal sorumluluk 

boyutlarındaki faaliyetlerinin bir göstergesi olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri, 

Sürdürülebilirlik 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Responsibility Activities, 

Sustainability 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Birçok işletme için stratejik öneme sahip olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) 

işletmelerin,  uzun vadede değer yaratma amacıyla çevresel, ekonomik, sosyal alanlarda tüm 

paydaşların çıkarlarının gözetilerek sürdürülebilir bir dünyaya gönüllü destekte bulunmasıdır. 

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler neticesinde artan üretim hacimlerinin olumlu tarafları 

olduğu gibi tüm ekosistemi etkileyen olumsuz sonuçları da görülmektedir. Çevre kirliliği, 

doğal kaynakların tüketilmesi, küresel ısınma ve benzeri sorunlara ek olarak artan bilinçli 

tüketici popülasyonu firmaları salt karlılık odaklılıktan uzaklaşmaya itmiştir. Özellikle 

bireylerin sağlığı ve çevre üzerinde yoğun etkileri olan sektörler üzerindeki sorumluluk daha 

da artmıştır. Bununla beraber, üretilen mal ve hizmetlerle kar maksimizasyonunu hedefleyen 

işletmelerin varlığını devam ettirmesi geçmişe göre daha da zorlaşmıştır. İşletmeler, sadece 

ekonomik hedefler gözeten kurumlar olmanın ötesinde sürdürülebilirlik odaklı aktif özneler 

konumuna gelmiştir. İşletmelerin bu yeni konumu pazarlama kararları üzerinde de sonuçlar 

doğurmuştur. Özellikle, pazarlama iletişimi kapsamında kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinin duyurulması işletmelerin kurumsal imaj ve itibarı üzerinde doğrudan etkiye 

sahiptir. Bu durumun sonucunda artan kurum imajı ve itibarı tüketicilerin işletmelere yönelik 

olumlu çağrışımlarını artırırken işletmelerin finansal gelişimine de katkı sunmaktadır. Bu 

yönüyle işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini stratejik bir pazarlama aracı 

olarak kullanmakta ve faaliyetlerini yazılı ve görsel olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. 

İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk raporları işletmelerin farklı sosyal sorumluluk 

boyutlarındaki faaliyetlerinin bir göstergesi olmaktadır.   

Literatürde işletmelerin  kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin raporlarının ele 

alındığı çalışmalar bulunmaktadır (Perry ve Bodkin, 2000; Idowu ve Towler, 2004; Sert 2012; 

Suher 2010; Tate vd., 2010; Holcomb vd., 2007; Çetin vd., 2015; Altuntaş ve Türker, 2012). 

Saptanabildiği kadarıyla literatürde gelişen bir pazar olan Türkiye’de bulunan KSS 

uygulamalarının nasıl bir seyir izlediği yönünde çalışmaya rastlanamamıştır. Bu çalışmanın 
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temel katkısı Türkiye’de faaliyette bulunan işletmelerin KSS uygulamalarının mevcut durum 

ve eğilimlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Türkiye’deki işletmelerin küresel KSS uygulamalarına 

benzer faaliyetlerde bulunup bulunmadıkları da belirlenmiş olacaktır. 

 Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyette bulunan işletmelerin KSS uygulamalarına ilişkin 

mevcut durum ve eğilimlerin ortaya konmasıdır. Bu bağlamında Türkiye Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Derneği (TKSSD), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 

tarafından KSS faaliyetleri ödüllendirilen ve Kasım 2018 – Ekim 2019 BİST Sürdürülebilirlik 

Endeksi’nde yer alan işletmelerin internet sitelerinde yer alan KSS raporları incelenmiştir..  

Kavramsal Çerçeve 

Kurumsal sosyal sorumluluk literatürde, sosyal sorumluluk, kurumsal yurttaşlık, kurumsal 

sürdürülebilirlik gibi çeşitli isimlerle ele alınmaktadır (Holcomb vd. 2007:462). Sosyal 

sorumluluk, bir kurumun kaynaklarını toplumun menfaatine kullanması, iş ahlakına, yasal 

koşullara, kurum içindeki ve dışındaki paydaşların beklentilerine uygun çalışma stratejisi ve 

politikası gütmesidir (Coşkun, 2010:42). Kurumsal sosyal sorumluluk firmalar açısından her 

geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Fortune 500 şirketlerinin %90’ı kendi KSS  

girişimlerine sahipken, bu şirketlerin yarıdan fazlası yıllık KSS raporları hazırlamaktadır 

(Homburg vd., 2013: 54). Ayrıca çok uluslu şirketlerin kurumsal hayırseverlik kapsamında  

yaptıkları katkıların ortalaması da artış göstermektedir (Lev vd., 2010:182).  

Pazarlama literatüründe kurumsal sosyal sorumluluk başlığı altında işlemeler çeşitli 

girişimlerde bulunmaktadır. Bu girişimleri altı başlık altında toplamak mümkündür (Kotler 

vd, 2012:22-32): 

 Kurumsal Sosyal Pazarlama (Corporate Social Marketing): Halk sağlığını, 

güvenliğini, çevreyi veya topluluk refahını iyileştirmeyi amaçlayan bir davranış 

değişikliği kampanyasının geliştirilmesini ve / veya uygulanması destekleme. Örneğin, 

dünyanın dört bir yanındaki ebeveynlerin ve çocukların aynı kitabı okuduğu dünya 

çapında bir okuma gününün desteklenmesi.  

 Sosyal Amaçlı Teşvikler (Cause Promotion): Sosyal bir olay hakkında farkındalık 

ve ilgiyi arttırmak veya bir nedenden dolayı bağış toplama, katılım veya gönüllü işe 

alımını desteklemeye yönelik promosyonlar için fonlar, ayni katkılar veya diğer 

kurumsal kaynak sağlama. Örneğin, yiyecek endüstrisinin yeniden kullanılabilir veya 

geri dönüştürülebilir kaplarda içecek servisi yapmaya teşvik edilmesi.  
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 Amaca Yönelik Pazarlama (Cause-Related Marketing): Bir şirketin parasal veya 

ayni bağışları ürün satışlarına veya diğer tüketici faaliyetlerine bağlaması, teklifin 

belirli bir süre için ve belirli bir ürün için ve belirli bir yardım için geçerli olması. 

Örneğin, herhangi bir üründen her alımda dünyadaki su projelerine katkıda 

bulunulması.  

 Kurumsal Hayırseverlik (Corporate Philanthropy): Genellikle, nakit yardımlar, 

bağışlar ve/veya ayni hizmetler şeklinde direkt olarak bir hayır işine veya amaca 

katkıda bulunma. Örneğin, gençliğin çevre eğitimi için hibe verilmesi.  

 İşyeri Gönüllülüğü (Workforce Volunteering): İşçileri, perakende ortaklarını 

ve/veya franchise üyelerin topluma yönelik faaliyetlerde veya kar amaçsız örgütlerde 

gönüllü olmalarını destekleme. Örneğin, çalışanlara çevreye katkıda bulunan projelere 

katılma fırsatlarının sağlanması. 

 Sosyal Sorumluluk Esaslı İş Uygulamaları (Socially Responsible Business 

Practices) : Çevrenin korunması ve toplumun refahının artırılması için sosyal amaçlı 

hedefleri destekleyen işletme uygulamalarının ve yatırımların uyarlanması ve 

yürütülmesi. Örneğin, bir firmanın yeni bir mağazasını LEED sertifikası (çevreye 

duyarlı yapı sertifikası) alacak şekilde inşa etmesi.  

Pazarlama literatüründe ele alınan sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yanında Birleşmiş 

Milletler tarafından küresel sürdürülebilirlik için standartlar belirlenmiştir. Küresel 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, tüm insanlığın barış ve refah içerisinde yaşaması, 

yoksulluğun yok edilmesi, gezegenin korunması için Ocak 2016 yılında yürürlüğe giren, 

170’ten fazla ülke ve bölgede çalışma yürüten, 2030 yılına kadar UNDP politikası ve 

finansmanına rehberlik edecek evrensel eylem çağrısıdır. Bu belirlenen hedefler sayesinde 

ortak yönleri olan sorunların daha katılımcı ve etkili bir şekilde çözülmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem 

Bu çalışma uygulamalı ve keşifsel bir araştırmadır. Veri toplama sürecinde doküman 

incelemeden faydalanılmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin web sayfalarında 

yayınladıkları kurumsal sosyal sorumluluk raporları incelenmiştir.  

Araştırmada amaçlı örneklem tekniklerinden ölçüt örneklem kullanılmıştır. Kurumsal sosyal 

sorumluluk raporları incelenen işletmelerin seçiminde aşağıdaki ölçütler kullanılmıştır. 
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 Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nden 2009-2018yılları arasında kurumsal 

sosyal sorumluluk ödülü kazanan 49 işletme, 

 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından 2014-2017 yılları arasında ödül 

kazanan 23 işletme, 

 2018-2019 BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nden 40 işletmenin web sayfalarında yer alan 

sosyal sorumluluk raporları incelenmiştir.  

Araştırmada sosyal sorumluluk raporları incelenen işletmelerden 18 tanesi yukarıda yer alan 

ölçütlerden iki grupta, 3 tanesi ise üç grupta da yer almaktadır. Bu açıdan belirtilen toplam 

sayılar tekrarlardan arındırılmıştır. Araştırmada toplam 88 işletmenin yürüttüğü 436 sosyal 

sorumluluk raporu analiz edilmiştir.  

Bu çalışmada nitel ve nicel içerik analizi kullanılmıştır (Krippendorf, 2004; Hsieh ve 

Shannon, 2005).Araştırma kapsamında incelenen faaliyet raporları her bir araştırmacı 

tarafından içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmada önceden belirlenmiş konu başlıkları 

altında bir sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırmalarda araştırmacılar tarafından ikili bir 

sınıflandırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bunlar; 

 Pazarlama literatüründe yer alan sosyal sorumluluk girişimleri (Kotler vd., 2012) 

 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İndeksi 

Bulgular ve Tartışma 

Tablo 1. İşletmelerin KSS Faaliyetleri (Kotler vd. Sınıflandırması) 

 Firma 

Sayısı 

Kurumsal 

Sosyal 

Pazarlama 

Sosyal 

Amaçlı 

Teşvikler 

Amaca 

Yönelik 

Pazarlama 

Kurumsal 

Hayırseverlik 

İşyeri 

Gönüllüğü 

KSS Esaslı İş 

Uygulamaları 

Toplam 

TKSSD 

(2009-

2018)
4 

49 36 64 5 75 53 14 247 

TİSK 

(2014-

2017) 

23 6 28 2 23 13 6 78 

BİST 

Sürdürüleb

ilirlik 

Endeksi 

(2018-

2019) 

40 25 56 7 115 35 9 247 

Toplam
5 

88
 

52 113 9 171 74 17 436 

 

                                                           
4
 2010 ve 2013 yılları dahil değildir. 

5
 Tekrar sayımdan arındırılmıştır.  
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Firmaların sosyal sorumluluk projeleri sırasıyla kurumsal hayırseverlik (%39), sosyal amaçlı 

teşvikler (%26), işyeri gönüllülüğü (%17), kurumsal sosyal pazarlama (%12), KSS esaslı iş 

uygulamaları ( %4) ve amaca yönelik pazarlama (%2) şeklinde dağılım göstermektedir.  

Tablo 2. İşletmelerin KSS Faaliyetleri (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) 

 İşletme 

Sayısı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Toplam 

TKSSD  

(2009-2018)
 

49 7 4 18 23 19 0 0 5 4 60 10 8 5 3 19 0 3 188 

TİSK 

 (2014-2017) 

23 1 2 3 8 12 0 0 5 2 9 3 0 1 1 3 0 1 51 

BİST  

Sürdürülebilirlik Endeksi 

(2018-2019) 

40 5 6 7 37 20 0 0 2 1 72 14 9 4 1 18 0 1 197 

Toplam
 

88
 

8 9 23 55 39 0 0 8 4 105 21 14 6 4 32 0 3 331 

 

1.Yoksulluğa Son, 2. Açlığa Son, 3. Sağlıklı Bireyler, 4. Nitelikli Eğitim, 5. Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği, 6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji, 8. İnsana 

Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, 10. Eşitsizliklerin 

Azaltılması, 11. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim, 13. 

İklim Eylemi, 14. Sudaki Yaşam, 15. Karasal Yaşam, 16. Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar, 

17. Hedefler İçin Ortaklıklar 

Firmaların sosyal sorumluluk projelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre dağılımı 

incelendiğinde yaklaşık olarak üç projeden bir tanesinin eşitsizliklerin azaltılması (%32) 

hedefine yöneliktir. Takip eden hedefler ise sırasıyla nitelikli eğitim (%16), toplumsal cinsiyet 

eşitliği (%12), karasal yaşam (%10) ve sağlıklı bireyler (%7) şeklindedir. Bu çalışma 

bağlamında incelenen sosyal sorumluluk raporlarında, birinci hedefi temiz su ve sıhhi 

koşullar, erişilebilir ve temiz enerji ve barış, adalet ve güçlü kurumlar olan sosyal sorumluluk 

projesi belirlenememiştir.  
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyette bulunan işletmelerin KSS uygulamalarına 

odaklanılmıştır. KSS faaliyetleri iki farkı yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışmanın en önemli 

sonuçlarından bir tanesi sosyal sorumluluk girişimleri yaklaşımına göre işletmelerin KSS 

faaliyetlerinin neredeyse üçte ikisi kurumsal hayırseverlik ve sosyal amaçlı teşvikler 

kapsamında olduğunun belirlenmesidir. Bunu karşın, amaca yönelik pazarlama ve KSS esaslı 

iş uygulamaları kapsamında yer alan KSS faaliyetleri çok sınırlı sayıda olduğudur. Bir diğer 

önemli sonuç ise, 17 sürdürülebilirlik hedefleri içinde eşitsizliklerin azaltılması, nitelikli 

eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerine yönelik KSS faaliyetlerin toplam faaliyetlerin 

%60’ını oluşturmasıdır. 

Çalışmada ele alınan KSS raporları işletmelerin web sayfalarında kamuoyuyla paylaştıkları 

raporlarla sınırlıdır. İleriye yönelik çalışmalar için, Türkiye’deki KSS faaliyetleri yürüten tüm 

işletmeleri kapsayan çalışmaların yapılması önerilmektedir.  
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EKONOMİK KRİZ DÖNEMİNDE İŞLETME PERFORMANSI 

ÜZERİNDE PAZAR YÖNLÜLÜĞÜN VE STRATEJİK ESNEKLİĞİN 

ROLÜ VE BİR ARAŞTIRMA 

THE ROLE OF MARKET ORIENTATION AND STRATEGIC FLEXIBILITY ON THE 

PERFORMANCE OF BUSINESS IN ECONOMIC CRISIS PERIOD AND A RESEARCH 

Nurhan PAPATYA
1
 

Gürcan PAPATYA
2
 

A. Buğra HAMŞIOĞLU
3
 

Özet 

Bu çalışma, Antalya ili merkezli küçük ve orta boy işletmelerin ekonomik kriz dönemininde 

iki temel süreç, pazar yönlülük ve stratejik esnekliğin işletme performansı üzerindeki rolünü 

belirlemeye yönelik ampirik bir çalışmadır. Çalışma 175 küçük ve orta boy işletmede anket 

yöntemi ile gerçekleştirilmiş; verilerin analizinde kısmi en küçük kareler yöntemi ile model 

testi gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada elde edilen bulgular; ekonomik kriz döneminde (rekabet yoğunluğu, talep 

belirsizliği ve teknolojik belirsizlik) pazar yönlülük ve stratejik esnekliğin işletme 

performansı üzerindeki etkisi olmak üzere üç yönlü izlenmiştir: Birincisi, pazar yönlülüğün 

işletme performansı üzerinde negatif etkisi; ikincisi, ekonomik kriz çevresinin, pazar yönlülük 

ve stratejik esneklik ile pozitif etkisi; son olarak, stratejik esneklik ile işletme performans 

arasında pozitif etkisi olduğu yönündedir. Buna göre, ekonomik kriz döneminde işletmelerin 

performansları üzerinde pazar yönlülüğün ve stratejik esnekliğin birbirleriyle tamamlayıcı ve 

destekleyici süreçler geliştirdiği bulgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kriz, Pazar Yönlülük, Stratejik Esneklik 

Abstract 

This is an empirical study, intended to determine the role of market orientation and strategic 

flexibility, which are two basic processes, on the performance of business in economic crisis 

period in small and medium-sized businesses in Antalya. The study was conducted with 

                                                           
1
 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, nurhanpapatya@sdu.edu.tr 

2
 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, gurcanpapatya@sdu.edu.tr 

3
 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, abhamsioglu@mehmetakif.edu.tr 
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questionnaire method in 175 small and medium-sized businesses and model test was carried 

out with partial least square method in the analysis of the data.  

The findings in the research about the role of market orientation and strategic flexibility on 

the performance of business in economic crisis period (competition intensity, demand 

uncertainty and technological uncertainty) were determined as three-sided. The first one is the 

negative effect of market orientation on the performance of the business, the second is the 

positive effect of economic crisis environment with market orientation and strategic flexibility 

and the last one is the positive effect between strategic flexibility and performance of the 

business. According to this, it was determined that market orientation and strategic flexibility 

develop supplementary and supportive processes on the performance of businesses in 

economic crisis period. 

Keywords: Economics Crisis, Market Orientation, Strategic Flexibility 

Giriş 

Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin, ayakta kalabilme ve aynı zamanda rekabette 

üstünlük elde edebilmeleri ekonomik krizleri yönetme gücünü elde edebilmeleriyle paralellik 

göstermektedir. Keza, ekonomik krizin en belirgin ve kalıcı etkileri ekonomik kriz döneminde 

yaşananlarla, performanstaki düşüş ve mevcut durumu koruyamama süreçleri olarak 

tanımlanır. Ekonomik zayıf noktalar küresel ekonomiye bütünleştiğinden işletmelerin bu tür 

krizlerle baş edebilme yollarını yönetmelerine yardımcı olabilecek bir örgütsel yetenekler 

anlayışı geliştirmeleri ise kaçınılmazdır.  

Ancak işletmelerin ekonomik kriz döneminde krizden çıkış yollarını nasıl yönetecekleri başka 

bir deyişle rekabet üstünlüğü elde etmede rakiplerine kıyasla nasıl ve ne şekilde 

farklılaşacağının ve üstün performans elde edeceğinin tespiti çok kolay değildir. Ayrıca, 

“işletmelerin, ekonomik kriz ortamında rekabetçi üstün performansı nasıl sürdürülebilir 

kılınacağı” önemli bir sorudur. Bu sorunun cevabı literatürde “Kaynak Tabanlı Kuram” 

çerçevesinde açıklanmaktadır.  

Kaynak Tabanlı Kurama göre, eğer bir işletme kendine rekabetçi yetenekler geliştirebilir ve 

sahip olduğu kaynaklarından da bu yetenekleri çerçevesinde azami ölçüde yararlanabilirse 

rekabetçi avantaja sahip olacaktır. İşletmelerin kendine özgü kaynak ve yeteneklerinin 

bulunması onları diğer işletmelerden farklılaştırmaktadır. Bu kurama göre, bu farklılaşmanın 

ön önemli kaynaklarından biri “pazar yönlü felsefe”nin işletme zihniyetine yerleşmesi olarak 

görülmektedir. Buna göre, pazar yönlü anlayışın benimsenmesi, işletmelerin pazar tabanlı 
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stratejileri oluşturulmalarına ve stratejik esneklik üreterek üstün performans elde etmelerinde 

öncü rol oynamaktadır.4 Bununla birlikte, işletmelerin pazar yönelimi ve stratejik esneklik bu 

dönemdeki süreçlerin etkili ve etkin yönetilmesinde, işletmelerin iş sonuçları ve performansı 

üzerinde etkisinin koşullu doğasını üretir. Bu yüzden, işletmelerin değişen çevresel koşullarını 

yönetmeleri konusundaki etkinliklerde pazar yönelimi ve stratejik esnekliğin birbirlerini 

tamamlayıcı özelliklere sahip olması rekabetçi üstülüğün elde edilmesinde öncü role sahiptir.  

Bu bağlamda çalışmada savımız, işletmelerde “pazar yönlülüğün” ve “stratejik esnekliğin” 

ekonomik kriz ortamında üstün performans yaratmada etkili olacağı üzerinedir. Keza pazar 

yönlülük ve stratejik esneklik rekabetçi gücün kazanılmasında içkin bir yapı segilemektedir.  

Bu savdan yola çıkarak bu araştırmada, Antalya ili işletmelerinin olası ekonomik kriz 

durumunda pazar yönlü anlayışa ve stratejik esnekliğe sahip olmalarının performansları 

üzerinde nasıl etki yaratabileceği incelenmektedir. Çalışmada oluşturulan hem kuramsal 

model hem de ampirik incelemeden elde edilen sonuçlar pazarlama üst düzey yöneticilerine 

olası ekonomik kriz durumlarında hangi stratejileri geliştirmeleri gerektiği konusunda gelecek 

yönelimli yol haritası sunacaktır.  

Kuramsal Çerçeve  

Ekonomik Kriz 

Krizleri düzenli işleyen bir sistemi aksatan ve\veya işlevsiz kılan bir kesinti anı olarak görmek 

yanıltıcı olacaktır. Günümüzde özellikle kapitalist üretim ilişkilerinin ve uluslararası finans 

piyasalarına bağımlılığın olduğu ulus devletlerde, krizler kapitalist sistemin işleyişinde ortaya 

çıkan sorunları aşmada kritik rol oynamakta, sistemin yeniden yapılandırılmasını sağlayan bir 

işlev rolunü üstlenmektedir. (Güngen, 2018: s.7). Genel anlamda kriz “işletmenin 

uygulanabilirliğini tehdit etmek için kritik paydaşlar tarafından algılanan düşük olasılık, 

yüksek etki durumu” olarak ifade edilmektedir (Pearson ve Clair, 1998: s.66).  Bu yüzden, 

işletmeleri ortadan kaldıracak kadar önemli etkileri olan krizleri, etkin bir şekilde yönetmek 

işletme yöneticileri için daha da önemli bir hale gelmektedir. Çünkü her işletmenin yapısına 

göre ekonomik krizlerin sonuçları farklı şekilde ortaya çıkmaktadır (Grewal ve Tansuhaj, 

2001: s.67-80).  

                                                           
4
 Bu çalışmada “pazar yönlülük ve stratejik esneklik” Kaynak Tabanlı Kuram çerçevesinde ele alınmıştır. Bu 

konuda daha detaylı bilgi için bkz: Papatya, Nurhan (2007). Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada 

Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı: Kaynak Tabanlı Görüş. Ankara:B. 2, Asil Ya. 
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Ekonomik krizle ilgili yazın, hayatta kalma mekanizması olarak daha iyi yönetime olan 

ihtiyacı vurgulamaktadır. Kaynak tabanlı bir perspektiften bakıldığında daha iyi bir yönetim, 

işletmelerin ekonomik koşulları yönetmek ve icra etmek için kullanabilecekleri örgütsel 

kaynakları ve yetenekleri temsil etmektedir (Champion, 1999: s.14-15; Barney, 1991: s.99-

120; Day, 1994: s.37-52; Dickson, 1992: s.69-83; Grewal ve Tansuhaj, 2001: s.67-80). Kaldı 

ki, örgütsel krizler üzerine yapılan çalışmalarda hayatta kalan işletmelerin başarısız 

işletmelere gore, örgütsel yeteneklerini geliştirerek, dış çevreye daha uyumlu stratejiler 

üretebildikleri gözlenmektedir. Bu noktada pazar yönlülük ve stratejik esneklik örgütsel 

yetenekleri geliştirme yadsınamayacak öneme sahiptir (Grewal ve Tansuhaj, 2001: s.67-80; 

D’Aveni ve MacMillan, 1990: s.634-657; Kohli ve Jaworski, 1990: s.1-18; Volberda, 1996: 

s.359-374).  

Pazar Yönlülük 

Pazar yönlülük, sürdürülebilir rekabetçi üstünlük yaratan en önemli pazarlama kültürüdür. 

Pazarlama kültürü, Pazar yerinde işletmenin tutumunu ve pazarlama psikolojisiyle 

uyumlaşmayı içerir. Ayrıca pazarlama kültürü, taklit etme ya da taklit engelleri (izolasyon 

mekanizması) yaratır (Papatya, 2007:163-168). Pazar yönlülük, mevcut ve gelecekteki 

müşteri ihtiyaçlarına yönelik geniş bir pazar istihabaratı, istihbaratın işlevlerarası yayılımı ve 

örgütün buna geniş bir duyarlılık göstermesi olarak gelişir (Kohli ve Jaworski, 1990: 1-18).   

Pazar yönlülüğün, işletme performansı üzerindeki etkisini ortaya koymak için rekabetçi 

yoğunluk ileri sürülmüştür. Rekabet yoğunluğu arttıkça bir işletmenin pazar yönlü olması da 

gerekmektedir. Bu nedenle, rekabetin yoğun olduğu ortamlarda daha iyi performans için pazar 

yönlülük çok daha önem kazanmaktadır. (Houston, 1986:s.81-87; Kohli ve Jaworski, 1990: 

s.1-18).  

Daha açık olarak ifade edersek, pazar yönlülük işletme yönelim stratejilerinden biri olmakla 

birlikte özü itibariyle ussal ve uzun vadeye dönük, örgütsel öğrenme sürecidir. Pazar yönlülük 

bazı pazar bölümlerinde rakiplerinden çok daha etkili bir pazar sunumu sağlayabilir; öyle ki 

pazar yönelimi rakipler arasında az bulunur ve pazar yerinde satın alınamayan fiziksel 

olmayan bir kaynaktır. Bununla birlikte, pazar yönlülük işletmelerin talep belirsizliği ile ilgili 

değişiklikleri izlemelerine ve bunu yönetmelerinde yardımcı olur. Talep belirsizliği arttıkça 

bir işletmenin pazar yönlü olması gerekmektedir. Dolayısıyla talep belirsizliği arttıkça pazar 

yönlülük ile işletme performansı arasındaki pozitif bir ilişkinin daha da güçlenmesi 

gerekmektedir. Yüksek talep belirsizliği olan ortamlarda pazar yönlü işletmeler tüketicileri 
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takip etmeye daha yatkındır (Jaworski ve Kohli, 1993: s.53-70; Slater ve Narver, 1994b: s.46-

55; Slater ve Narver, 1995: s.63-74).  

Stratejik Esneklik 

Stratejik esneklik, stratejik yönetim, örgüt teorisi, ekonomi ve pazarlama konularındaki 

araştırmalarda ele alınmıştır (Genus, 1995: s.287-306). Stratejik esneklik, işletme varlığını 

tehdit eden sorunları çözme, çevresel belirsizlikler karşısında uyumu ve yaratılan fırsatlardan 

etkili bir şekilde yaralanma avantajı sağlar. Bir bakıma stratejik esneklik işletme yeteneklerini 

destekler ve işletme performansını artırır (Papatya vd., 2018: s.682-689). Esneklik, bir 

işletmenin hem makro hem de mikro çevre alanlarındaki belirsizliğe cevap verme yeteneği ile 

ilgilidir (Beraha vd., 2018: s.129-140). Sanchez (1995) de stratejik esnekliği bir işletmenin 

dinamik rekabet ortamında gelen çeşitli taleplere cevap verme yeteneği olduğunu belirtmiştir 

(Sanchez, 1995: s.135-159).  

Bir işletmenin karşılaştığı rekabetin derecesi olan rekabet yoğunluğu işletmelerin esnek bir 

yaklaşım benimsemelerini ve böylece ellerinden geleni yaparak mevcut duruma adapte 

olmalarını gerektirmektedir. Düşük rekabet yoğunuluğu olan koşullarda esnek kaynaklara 

yapılan yatırımlar ve stratejik seçenekler yararlı değildir çünkü bir işletmenin bu kaynakları 

kullanılmasını gerekiren durumlarla karşılaşma olasılığı daha düşüktür. Buna rağmen oldukça 

rekabetçi ortamlarda stratejik esneklik değerli bir varlıktır (Moorman ve Minner, 1998: s.698-

723; Aaker, Mascarenhas, 1984: s.74-82). 

Metodoloji 

Çalışma ekonomik kriz ortamında daha savunmasız olan küçük ve orta boy işletmelere 

odaklanmıştır.  Antalya ili merkezindeki küçük ve orta boy işletmelerde gerçekleştirilmiştir. 

324 küçük ve orta boy işletmeden çalışmaya katılmayı kabul eden 175 işletme yöneticisi ile 

görüşülerek çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma yüz yüze görüşme yöntemi gerçekleştirilmiş 

ve anket formları doldurtulmuştur. Çalışmada kısmi en küçük karaler yöntemi kullanılmıştır. 

Değişkenlerin Ölçülmesi 

Çalışmadaki ifadeleri ölçmek içn 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçekteki ifadeler (1= 

kesinlikle katılmıyorum….5= kesinlikle katılıyorum) şeklinde oluşturulmuştur. Kullanılan 

ölçekler daha önce güvenilirliği ve geçerliliği ispatlanmış ölçeklerden oluşmaktadır.  

 

 



356 
 

Pazar Yönlülük 

Pazar yönlülüğü ölçmek için, Jaworski ve Kohli (1993) tarafında geliştirilen 32 maddelik bir 

ölçek ve daha sonra aynı ölçek Kohli, Jaworski ve Kumar (1993) tarafından üç boyut ve 20 

maddeye indirgenmiştir. Bilgi toplama 6 madde, bilginin yayılması 5 madde ve tepki verme 9 

madde ile ölçülmüştür.  

Stratejik Esneklik 

Stratejik esneklik, Grewal ve Tansuhaj (2001) yılında yapılan çalışmadan yararlanılarak 4 

madde ile ölçülmüştür.  

Çevre 

Çevrenin üç bileşeni (rekabet yoğunluğu, talep belirsizliği ve teknolojik belirsizlik) ölçmek 

için Jaworski ve Kohli’nin (1993) yılında yaptığı çalışmadan yararlanılmıştır. Rekabet 

yoğunluğu 6 madde, talep belirsizliği 5 madde ve teknolojik belirsizlik 4 madde olmak üzere 

toplam 15 madde ile ölçülmüştür.  

Performans 

Performansı ölçmek için, Grewal ve Tansuhaj (2001) yılında yaptıkları çalışmadan 

yararlanılarak oluşturulmuş ve yatırımların getirisi, satışlar, karlılık ve büyümeyle ilgili 

memnuniyet değerlendirilerek performans ölçülmüştür.  

Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Oluşturulan araştırma modeli kuramsal çerçeveye bağlı olarak geliştirilmiştir. Aşağıdaki Şekil 

1’de  araştırma modeli ve hipotezler gösterilmektedir.  
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        H1                                                             H3 

 

 

                                                                           H5 

 

                                                 H2 

                                                                                                       H4 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

H1: Çevre (rekabet yoğunluğu, talep belirsizliği ve teknolojik belirsizlik) ile pazar yönlülük 

arasında pozitif bir ilişki vardır 

H2: çevre  (rekabet yoğunluğu, talep belirsizliği ve teknolojik belirsizlik) ile stratejik esneklik 

arasında pozitif bir ilişki vardır 

H3: Pazar yönlülük ile kriz sonrası performans arasında negatif bir ilişki vardır 

H4: Stratejik esneklikle kriz sonrası performans arasında pozitif bir ilişki vardır 

H5: çevre (rekabet yoğunluğu, talep belirsizliği ve teknolojik belirsizlik) ile kriz sonrası 

performans arasında pozitif bir ilişki vardır 

Sonuçlar 

Ölçüm Modeli 

Model belirlendikten sonra PLS analizi için izlenecek değerlendirme yöntemlerine geçilerek 

gerekli analizler yapılmıştır. PLS yol modellerinde iki lineer setten biri olan ölçüm modelinin 

Pazar 

Yönlülük  

Stratejik 

Esneklik 

Kriz 

Sonrası 

Çevre 

- Rekabet Yoğunluğu 

-Talep Belirsizliği 

-Teknolojik 
Belirsizlik 
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geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yaplımıştır. Tablo 1’de ölçüm modeline ait güvenilirlik ve 

geçerlilik değerleri gösterilmektedir. 

Tablo 1. Ölçüm modeline Ait Geçerlilik ve Güvenirlik Değerleri 

Gizil Değişken Göstergeler 
Gösterge 

Yükleri 

Gösterge 

Güvenirliği 

Bileşik 

Güvenirlik 

Cronbach Alpha 

(a) 
AVE 

Pazar Yönlülük 

biltop1 0.812 0.659 

0.92 0.91 0.775 

biltop2 0.781 0.601 

biltop3 0.914 0.835 

biltop6 0.887 0.787 

bilyay1 0.897 0.804 

bilyay2 0.876 0.767 

bilyay3 0.898 0.806 

bilyay4 0.900 0.81 

bilyay5 0.899 0.808 

tepkve1 0.915 0.837 

tepkve2 0.902 0.813 

tepkve3 0.889 0.790 

tepkve4 0.827 0.683 

tepkve5 0.881 0.775 

tepkve6 0.912 0.832 

Stratejik Esneklik 

 

 

esnek1 0.909 0.826 

0.94 0.92 0.821 
esnek2 0.889 0.790 

esnek3 0.917 0.841 

esnek4 0.909 0.826 

Kriz Sonrası Performans 

 

 

 

perf1 0.928 0.861 

0.89 0.88 0.867 perf2 0.937 0.877 

perf3 0.928 0.861 

 

Rekabet Yoğunluğu 

 

rekyo1 0.885 0.783 

0.90 0.89 0.803 
rekyo2 0.858 0.736 

rekyo3 0.906 0.821 

rekyo4 0.915 0.837 
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rekyo5 0.899 0.808 

rekyo6 0.911 0.829 

Teknolojik Belirsizlik 

tekbel1 0.971 0.942 

0.90 0.88 0.710 

tekbel2 0.785 0.616 

tekbel3 0.800 0.64 

tekbel4 0.857 0.734 

Talep Belirsizliği 

talebe1 0.908 0.824 

0.94 0.90 0.762 

talebe2 0.937 0.877 

talebe3 0.870 0.757 

talebe4 0.841 0.707 

talebe5 0.804 0.646 

Tablo 1’deki güvenilirlik ve geçerlilik değerlerini yakından incelediğimizde; pazar 

yönlülükten 5 değişken 0.70 eşik değerinin altında kaldığı için analizden çıkarılmıştır. Kalan 

değişkenlerin tüm gösterge yük değerleri 0.70 değerinin üzerinde olduğu görülmüş ve gerekli 

şart sağlanmıştır. Daha sonra gösterge güvenilirliklerine bakılmıştır. Gösterge güvenilirlik 

değerleri Hulland  (1999) da 0.40 ile 0.70 arasında olmasının kabul edilebilir olduğunu  ancak 

0.70 veya daha yüksek bir değerin tercih edildiğini belirtmiştir (Hulland, 1999: s.195-204).  

Ancak 6 gösterge güvenilirlik değerinin (biltop1, biltop2, tepkve4, tekbel1, tekbel3 ve 

talebe5) bu şartı sağlamadıkları görülmüştür. Güvenilirlik değerlerinin 0.40’tan düşük olması 

durumunda analizden çıkarılması gerekmektedir. Ancak 0.40 ve 0.70 arasında olduğunda ise 

bu değişkenlerin silinmesi veya elde tutulması kararı diğer gösterge yük değerlerinin yüksek 

olmasına, bileşik güvenilirlik ve yakınsaklık gibi kriterlerin sonuçlarına bağlı olduğu 

belirtilmiştir (Avkiran, 2018: s.1-29). Düşük gösterge değerlerinin bileşik güvenilirlikte ve 

yakınsaklık geçerliliğinde bir artışa yol açması durumunda çıkarılması durumu göz önüne 

alınmalıdır (Hair vd., 2017: s.102-103).  

Bu değişkenlerin durumları hakkında bir karara varabilmek için bileşik güvenilirlik 

değerlerine  ve yakınsaklık değerlerine bakılmıştır. Yapılan çalışmalarda bileşik güvenilirlik 

değerlerinin 0.70 ve üzerinden olması gerektiği belirtilmiştir (Bagozzi ve Yi, 1988: s.74-94; 

Wong, 2013: s.1-32). Bileşik güvenilirlik değerlerinin tüm yapılarda 0.70 değerinin üzerinden 

olduğu görülmüşür.  
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Yakınsak geçerliliğe için Average Variance Extracted (AVE) değerinin 0.50’den büyük 

olması durumunda yakınsaklık geçerliliğinin sağlandığı kabul edilir (Fornell ve Lacker, 1981: 

s.39-50; Bagozzi ve Yi, 1988: s.74-94). Çalışmada tüm yapılarda AVE değerlerinin 0.50’in 

çok üzerinden olduğu görülmüştür. Tüm bu sonuçlara göre düşük gösterge değerleri analizden 

çıkarılmamıştır.  

Ayırma geçerliliğinde AVE’nin karekökünün yapılar arasındaki korelâsyonlardan daha büyük 

olması durumunda ayırma geçerliliğinin sağlanmış olduğunu belirtmişlerdir (Fornell ve 

Lacker, 1981: s.39-50). Ayırma geçerliliği sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir.  

Tablo 2. Ayırma Geçerliliği Sonuçları 

 Pazar 

Yönlülük 

 

Stratejik 

Esneklik 

 

 

 

 

 

Kriz Sonrası 

Performans 

 

Rekabet 

Yoğunluğu 

 

Teknolojik 

Belirsizlik 

 

Talep 

Belirsizliği 

Pazar Yönlülük 0.88      

Stratejik Esneklik 

 

0.74 0.90     

Kriz Sonrası Performans 

 

0.68 0.75 0.93    

Rekabet Yoğunluğu 

 

0.70 0.63 0.81 0.89   

Teknolojik Belirsizlik 0.80 0.79 0.72 0.71 0.84  

Talep Belirsizliği 0.71 0.60 0.69 0.66 0.74 0.87 

Tablo 2’de görüldüğü gibi AVE değerlerinin karekök değerleri çapraz ve koyu olarak 

yazılmıştır. Bu değerler satır ve sütünlardaki yapılar arasındaki korelasyon değerlerinden 

büyük olduğu görülmüş ve dolayısıyla ayırma geçerliliği sağlanmıştır.  

Yapısal Model 

Yapısal modelin geçerlilik analizleri ve hipotezler test edilmiştir. Anlamlı t değerlerine ve yol 

katsayılarına (Path Coefficients) ulaşmak için Bootstrapping analizi yapılmıştır. 

Bootstrapping ile içsel ve dışsal modele ait anlamlı t değerleri üretilmektedir (Hair vd.,2011: 

s. 145; Wong, 2013: s. 23). Tablo 3’de yol katsayıları ve t değerleri gösterilmektedir. 

Görüldüğü gibi tüm yol katsayıları ve t-değerleri anlamlıdır ve oluşturulan araştırma 

hipotezleri kabul edilmiştir.  
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Tablo 3. Yol Katsayıları, t değerleri ve Hipotez Kabul\Red Durumları 

Yollar β t-İstatistiği* Hipotez Kabul/Red 

H1a:Rekabet YoğunluğuPazar Yönlülük 0.59 2.014 ** Kabul 

H1b:Talep BelirsizliğiPazar Yönlülük 0.63 4.068 *** Kabul 

H1c:Teknolojik BelirszilikPazar Yönlülük 0.57 2.230** Kabul 

H2a: Rekabet Yoğunluğu Stratejik Esneklik 0.70 3.745*** Kabul 

H2b: Talep Belirsizliği  Stratejik Esneklik 0.68 2.745*** Kabul 

H2c: Teknolojik Belirszilik  Stratejik Esneklik 0.75 4.789*** Kabul 

H3: Pazar Yönlülük  Kriz Sonrası Performans -0.55 1.785* Kabul 

H4: Stratejik Esneklik  Kriz Sonrası Performans 0.41 1.836* Kabul 

H5a: Rekabet Yoğunluğu  Kriz Sonrası Performans 0.61 2.710 ** Kabul 

H5b: Talep Belirsizliği  Kriz Sonrası Performans 0.74 4.120 *** Kabul 

H5c: Teknolojik Belirszilik  Kriz Sonrası Performans 0.66 3.860 *** Kabul 

Not: *iki kuyruklu t testi için kritik değerler: *1,65 (sig. %10); **1.99 (sig. %5); *** 2.58 (sig. %1) (Hair, 

Ringle ve Sarstedt, 2011:139-151).  

 

Daha sonra yapısal modeli değerlendirmek için determinasyon katsayısına (R²) değerine 

bakılmıştır. R² değeri 0 ile 1 arasındadır ve daha yüksek seviyeler daha yüksek tahmin 

doğruluğunu işaret eder. Yapılan çalışmalarda 0.75, 0.50 ve 0.25 R² değerleri sırasıyla önemli, 

orta ve zayıf olarak tanımlanmaktadır (Hair vd.,2011: s.139-151; Hair vd., 2017: s.47-48). 

Çalışmada pazar yönlülük R² değeri 0.96, kriz sonrası performans R² değeri 0.97 ve stratejik 

esneklik R² değerinin 0.93 olduğu görülmüştür. Analiz sonucunda oluşan PLS yapısal model 

Şekil 2’de gösterilmektedir.  
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       Şekil 2. PLS Yapısal Model 

Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’deki ekonomik krizi araştırma bağlamımız olarak kullanarak, işletmelerin kaosu 

yönetmelerine ve ekonomik krizlerin ortaya koyduğu zorlukları yönetmelerine yardımcı 

olmak için pazar yönlülüğü ve stratejik esnekliğin önemini inceledik. Elde edilen sonuçlara 

göre, rekabet yoğunluğu, talep belirsizliği ve teknolojik belirsizlik ile pazar yönlülük ve 

stratejik esneklik  arasında pozitif bir ilişkinin var olduğu görülmüştür.  

Pazar yönlülük ile kriz sonrası performans arasında negatif bir ilişkinin olduğu tespit 

edilmiştir. Stratejik esneklik ile kriz sonrası performans arasında pozitif bir ilişkinin olduğu 

tespit edilmiş ve son olarak rekabet yoğunluğu, talep belirsizliği ve teknolojik belirsizlik ile 

kriz sonrası performans arasında pozitif bir ilişkinin var olduğu görülmüştür. 

Elde edilen bu sonuçlar pazar yönlülüğün krizleri sadece yüksek talep belirsizliği, yüksek 

teknolojik belirsizlik ve rekabetin yoğun olduğu koşullarda yönetmenin yararlı olduğunu 

göstermektedir. Pazar yönlülüğün yarattığı atalet çoğu zaman bir krizden sonra çevredeki 

değişikliklerle ilgili öğrenmeyi engellediği böylece pazar yönelimi ile kriz sonrası işletme 

performansı arasında negatif bir ilişkiye neden olmaktadır.  

Pazar yönlülüğün öneminin vurgulanması işletmelerin yeni talep modellerini hızlı ve etkili bir 

şekilde öğrenmelerini sağlar, çünkü yüksek talep belirsizliği olan ortamlarda ana odak noktası 
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tüketicilerdir. Ekonomik kriz, rekabeti pahalı olma eğiliminde olan yenilikçi yeni ürünlerden 

ve talep yönetimi gibi diğer pazar faktörlerine doğru kaydırır.  

Buna karşılık, stratejik esneklik de geliştirilen araçlar ve yetenekler kriz durumlarında 

yararlıdır. Yüksek talep belirsizliği ve rekabet yoğunluğuna sahip ortamları yönetmede 

esneklik önerilmektedir. Yüksek rekabet yoğunluğuna sahip pazarlarda, stratejik esneklik ve 

pazar yönlülüğün öneminin vurgulanması gerekmektedir. Pazar yönlülüğün ve değişen 

çevresel koşulları yönetmede stratejik esnekliğin tamamlayıcılığı, üst yönetimin bu 

yeteneklerin ikisini de birlikte geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.  

Çalışma gerçekleştirilirken, çeşitli sınırlılıklar altında yapıldığı unutulmamalıdır. En önemli 

kısıt çalışmanın yapıldığı coğrafi sınırlardır. Çalışma Antalya ilindeki küçük ve orta boy 

işletmelerde gerçekleştirilmiştir. Zaman ve maliyet kısıtı nedeni ile diğer illerde ekonomik 

krizle karşı karşıya kalan işletmelerde gerçekleştirilememiş olması elde edilen sonuçların 

genellenebilmesini engellemektedir. Gelecekte farklı illerdeki ve farklı büyüklüklerdeki 

işletmelerden elde edilecek sonuçlarla karşılaştırmalar yapılabilir.  
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UNUNU ELEYİP ELEĞİNİ INTERNET’E ASAN YAŞLI 

TÜKETİCİLER: ALICI MI? BAKICI MI? 

SENIOR CONSUMERS WHO ARE NO LONGER IN THEIR PRIME: BUYERS OR 

WEBROOMERS ONLY? 

Süreyya KARSU
1
  

Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU
2
 

Dilşad ÇOKNAZ
3
 

Meftune ÖZBAKIRUMUT
4
 

Özet 

Bu çalışma, 65 yaş ve üstü yaşlı tüketicilerin Internet’i takip etmek dışında Internet’ten “satın 

alma” davranışlarının nasıl olduğunu ortaya koyarak, pazarlama stratejileri geliştirme 

yönünde önerilerde bulunma amacındadır. Dünya nüfusunun yaşlanmasına karşın pazarlama 

alanındaki çalışmaların çoğunun yetişkinler/gençler üzerine odaklanması, görülen çalışma 

boşluğunun doldurulmasında başlangıç noktası olmuştur. Nitel araştırma yöntemi ile yapılan 

çalışmada olgubilim deseni kullanılmıştır. 65 yaş ve üstü Internet kullanıcısı 19 katılımcı ile 

yapılan görüşmelerden toplanan veriler kodlanmış, kod listeleri üzerinden NVIVO 10 

programında kelime sıklığı sorgulanmış ve analiz edilmiştir. 

Sonuç olarak, katılımcılar bir taraftan korkarak Internet’ten satın almadan kaçınmakta, diğer 

taraftan da merak güdüsü ile satın alma isteği duymaktadır. Bu isteğe karşın yaşlılar, 

Internet’ten bizzat satın alma konusunda içsel ve dışsal engellerle karşılaşmaktadır. Bu 

durumun, yaşlı katılımcılar için engel olmaktan çok, kendilerini ispat etmek çabasına 

dönüştüğü görülmüştür. Katılımcılar şu anda temel ihtiyaçlarını geleneksel yollarla 

giderebilme yetilerine sahip olduğundan, dokunarak satın alma isteklerine bağlı olarak 

Internet’ten satın almayı bir zorunluluk olarak görmemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlı Pazarı, Internet’ten Satın Alma, Nitel Araştırma, Tüketici 

Davranışı, E-Alışveriş. 
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Abstract 

This study aims to provide suggestions for developing marketing strategies by identifying the 

online purchasing behaviours of the consumers, aged 65 years and over. As most of the 

marketing studies focus on adults/ youths despite the aging of the world population is the 

starting point of the study, to fill the gap. The study was conducted with qualitative research 

method and the phenomenology pattern was used in the study. The data, which was collected 

from the interviews conducted with 19 participants, who are Internet users and aged 65 and 

over, was coded. Through the code lists, the word frequencies have been questioned and 

analysed on NVIV10 programme.   

As a result, it was determined that, on the one hand the participants avoid themselves to buy 

from internet cause of fear, on the other hand the participants are willing to buy from internet 

with the curiosity motive. In spite of the willing, the elderly people face with internal and 

external obstacles on buying from internet in their own. It was observed that, this situation 

turned out to an effort for proving themselves rather than considering as an obstacle.  The 

participants currently, have the ability to solve their basic needs in traditional ways and more 

over they like to buy by touch. For these reasons they do not consider buying from internet as 

an obligation.  

Keywords: Elderly Market, Internet Shopping, Qualitative Research, Consumer Behaviour, 

E-Shopping.  

Giriş ve Çalışmanın Amacı  

Dünya nüfusununhızla yaşlanması ile yaşanan benzeri görülmemiş süreçteülkemizde de son 

60 yılda yaşlı nüfusun iki kat artış gösterdiği ve ülke tarihinin en yüksek noktasına ulaştığı 

görülmektedir. Modern hayatla birlikte yeni anlam ve görünüm kazanan yaşlılık olgusu artık 

bireysel ve ailevi bir konu olmanın ötesinde, toplumsal yönleriyle daha fazla gündeme gelen 

olgu haline gelmiş ve tüm disiplinler gibi pazarlama disiplininin de merkezine oturmaya 

başlamıştır. Ancak pazarlama alanında pek çok teori ve araştırmanın daha çok yetişkinler ve 

gençler üzerinde odaklanması, yaşlılara yönelik yaşamı kolaylaştıran ve yaşam olanaklarını 

genişleten ürünler kapsamında görülen çalışma boşluğunun doldurulmasını önemli ve gerekli 

hale getirmektedir. 
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Son yıllarda araştırmalar yaşlıların Internet ile olan ilişkisinin gün geçtikçe arttığını, 

ülkemizde ve dünyada hem bilgisayar edinme oranı, hem de Internet’e bağlanma oranının 

giderek yükseldiğini göstermektedir. Ancak 65 yaş ve üstü yaşlıların Internet’i daha çok 

kişilerarası iletişimlerini kurmak amacıyla kullanmalarına karşın (Becerikli, 2013: s.28) “ürün 

satın alma” noktasında ne derece aktif olduklarına ilişkin sınırlı sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır.  Bu çalışma, tüketici satın alma karar sürecinin davranışsal boyutunu oluşturan 

ve süreçte hayati öneme sahip olan “satın alma” düzeyine dikkat çekmek amacıyla gelecekte 

büyük bir pazar olarak görülen ve hızla Internet kullanımı artan 65 yaş ve üstü yaşlı 

tüketicilerin, Internet’i sadece takip etmek dışında Internet’ten “satın alma” davranışlarının 

nasıl olduğunu derinlemesine ortaya koyarak, pazarlama stratejileri geliştirme yönünde 

önerilerde bulunma amacı taşımaktadır. Bu yönü ile çalışmanın hem literatürde görülen 

boşluğu dolduracağı, hem de uygulamacılara ışık tutacağı öngörülmektedir. 

Kavramsal Çerçeve 

Pazarlama alanında tüketici davranışlarına ilişkin pek çok teori ve araştırmanın daha çok 

yetişkinler ve gençler üzerinde odaklanmış olması, pazarda sayıları giderek artan yaşlı 

tüketicilerin Türkiye’de henüz dikkatleri çekmediğini ve hatta ihmal edildiğini gösterir. 

Agequake (The Consumer Goods Forum, 2013 :s.2)olarak da ifade edilen yaşlanan nüfusun 

tüm dünyada artış göstermesi durumu, bu grubu birçok ülkede yüksek büyüme hızına sahip 

pazar haline getirmiştir (Meneely vd. 2009: s.1043-1044). Günümüzde teknoloji platformunda 

yer alan herhangi bir işletmenin yaşlı pazarını ihmal etme seçeneği söz konusu olmamalıdır. 

Yaşlı tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını anlayarak mal ve hizmet geliştirmek ve yaşlı 

tüketicilerle uzun süreli ilişkiler kurmak, büyüyen yaşlı tüketiciler pazarında yer edinmek 

isteyen işletmelerin dikkat etmeleri gereken noktalardır (Lesakova, 2016:s.243).Bu doğrultuda 

pek çok işletme, bu pazarı ele geçirmeye yönelik uygulamaları hayata geçirmeye başlamıştır 

(Loos ve Ekström, 2014: s.259).  

Internet, ilk ortaya çıktığından beri gençler tarafından daha çok kullanılırken yaşlılar, 

Internet’e ilk uyum sağlayan grup değildir (Pecchioni vd. 2005: s.201). Ancak Internet’in 

interaktif, konforlu ve ekonomik bir toplumsallaşma aracı olması, bilgi edinmek için yaşlılara 

mükemmel bir düzlem sunmaktadır (Becerikli, 2013:s.24). Hem ülkemizde, hem de dünyada 

yaşlıları hedefleyen pek çok teknolojik ürün ve Internet hizmeti bulunmaktadır. Bu çabaları 

kapsayan çalışmalar ise “geronteknoloji” olarak adlandırılan yaşlı kullanıcılara yönelik sistem 

yazılımı ve cihazlar ortaya koymayı amaçlayan bilim dalı ile desteklenmektedir (Ekici ve 

Gümüş, 2016:s.26). 
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Nüfus yaşlanması; sosyal güvenlik uygulamaları, kişiler arası ilişki, aile yaşamı, hizmet 

işletmeleri, boş zaman değerlendirme aktiviteleri, ekonomi, tüketim kalıpları gibi birçok 

konuyu etkilemektedir (Evanschitzky ve Woisetschlaeger, 2008:s.630). Örneğin, nüfusunun 

önemli bir kısmının 65 yaş ve üstü insanlardan oluşan Japonya’da, NTTDocomo 2012 

yılından itibaren klasik akıllı telefonlardan daha geniş ekran menüsüne, daha büyük, daha 

kolay okunabilir klavyeye, tuşlara daha kuvvetli basmayı gerektirecek sisteme sahip olan, 

mesaj gönderme, resim görüntüleme, müzik dinleme gibi tüm komutlara erişimin 

basitleştirildiği kullanımı kolay akıllı telefon üretimine başlamıştır (HaberTürk, 2012).  

Amerika’da Ulusal Yaşlanma Enstitüsü (2009), MakingYourWebsiteSeniorFriendly hizmeti 

ile Internet ortamında faaliyette bulunan işletmelerin en hızlı büyüyen Internet kullanıcıları 

grubu olan yaşlı yetişkinler için iyi çalışan web siteleri oluşturmalarına destek sunmaktadır. 

Son yıllarda özellikle yaşlı kullanıcıların sıklıkla sorun yaşaması nedeni ile hem ülkemizde 

hem de dünyada web sitelerinin yaşlıların kullanımına uygun şekilde tasarlanmasına yönelik 

çalışmaların arttığı görülmektedir (Özer ve Sarı, 2018: s.148). 

Ülkemizde ise Internet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2013 yılında 

yüzde 4,2 iken bu oran 2017 yılında yüzde 11,3’e yükselmiştir (TÜİK, 2018). Ülkemiz, 

toplam 46.2 milyonluk Internet kullanıcısı ile dünyanın en çok Internet kullanıcısı olan 17. 

ülkesidir. Türkiye e-ticaret pazarı hacmi, 30.8 milyar TL seviyesindedir ve Internet kullanan 

bireylerinin yüzde 34'ü Internet’ten alışveriş yapmaktadır (TÜSİAD, 2017:s.44-52).  

E-ticaretin ortaya çıktığı dönemlerde bazı çalışmalar yaşın,Internet’ten satın alma davranışı/ 

niyeti üzerinde olumsuz (Li ve Buhalis, 2006:s.162; Weber ve Roehl, 1999:s.294), bazı 

araştırmalar ise herhangi bir etkinin bulunmadığını (Moital vd., 2009:s.352)ortaya 

koymuşlardır. Ancak günümüzde teknoloji, lojistik, ödeme sistemleri ve e-ticarete olan 

güvendeki gelişmeler, artan Internet, mobil erişim ve tüketicinin uygunluk-kolaylık talebi, 

kelimenin tam anlamıyla tüketicilerin alışveriş yapmak yerine alışverişe koştuğu 1.9 

trilyonluk pazar oluşturmuştur (KPMG, 2017:s.2). Örneğin KPMG (2017:s.5) tarafından 

yayınlanan 2017 Küresel Çevrimiçi Tüketici Raporu’da “Internet Tüketicileri Hakkında 

Gerçekler” araştırmasına katılan babyboomer kuşağının sık sık Internet’ten alışveriş yaptığı 

ayrıca X ve Milenyum kuşaklarına göre de işlem başına daha fazla para harcadıkları; daha çok 

sağlık ürünleri, şarap, ev eşyaları, ev aletleri ve yüksek fiyatlı ürünleri satın alma eğiliminde 

oldukları tespit edilmiştir. Statista (2012), 65 yaş üstündeki Internet’ten satın alıcıların, 

toplam Internet’ten satın alıcıların yüzde 8'ini oluşturduğunu belirtir. 
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ABD, Japonya ve Avrupa’da 1980’den bu yana yaşlı tüketici pazarına yönelik araştırmalar 

artarak devam etmektedir.  Yapılan literatür taramasında, tüketicilerin Internet’ten satın alma 

davranışlarını inceleyen çeşitli araştırmalara rastlanmıştır. Örneğin, Lee (2014) Internet’ten 

hazır giyim alışverişi yapan 66-73 yaş aralığında 13 kadın tüketici ile derinlemesine görüşme 

yaparak kolaylık, düşük fiyat ve ürün çeşitliliği gibi Internet’tenalışveriş avantajlarının 

güdülenmeöğesiolduğunu belirlemiştir. Benzer şekilde Lian ve Yen (2014), yaşlı tüketicilerin 

Internet’ten alışveriş yapmalarını engelleyen öğelerin; risk almadan kaçınma ve geleneksel 

yapılarolduğunu ortaya koymuştur. Reisenwitz vd. (2007) ise 65 yaş üstü tüketicilerin nostalji 

eğilimlerinin yüksek ve Internet’e erişimlerinin düşük olması sebebi ile daha az Internet’ten 

satın alma eylemi gerçekleştirdiklerini ve Internet’i kullanırken kendilerini rahat 

hissetmediklerini ifade etmektedir. Türkiye’de ise yaşlı tüketicilerin Internet’ten satın alma 

davranışları konusundaki çalışmalar oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır. Türkiye’de yaşlılara 

yönelik çalışmaların ağırlıklı olarak yaşlıların temel ihtiyaçları olan sağlık hizmetleri, kişisel 

bakım, evsel ihtiyaçlar kapsamında şekillenmesi de bu durumu destekler niteliktedir.  

Ülkemizde pazarlama alanında yapılan çalışmaların genellikle tüketim ile yaş ilişkisi (Çivitçi 

ve Ağaç, 2009:s.30), belli bir sektöre ya da ürün kategorisine ait alışveriş deneyimleri (Sarı, 

2008:s.59-60), marka değeri (Turan ve Çolakoğlu, 2009:s.292-293), reklâmların satın alma 

kararına etkisi (Çolakoğlu, 2006:s.108) ve genel harcama eğilimleri (Marangoz, 2006:s.83) 

konularında olduğu görülmüştür. Bu noktadan hareketle çalışmanın, Türkiye’de Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) ’nün yaşlı tanımına uygun şekilde 65 yaş ve üstü örneklem çerçevesinde 

tasarlanması ve doğrudan yaşlı tüketicilerin Internet’ten “satın alma” davranışlarına 

odaklanması özgün değerini ortaya koymaktadır. 

Tasarım ve Yöntem  

Özellikle pazarlama araştırmalarında, araştırmacıların hakkında az bilgiye sahip olunan 

alanlara yönelik çalışmalarında tercih ettiği bir yöntem olarak bu çalışmada keşifsel araştırma 

tercih edilmiştir. Yapılan çalışmalarda 65 yaş ve üstü yaşlı tüketicilerin Internet’ten “satın 

alma” davranışlarının nasıl olduğunu derinlemesine ortaya koyan yeterli bilgiye ulaşılamamış 

olması, bu yöntemin başlıca tercih edilme nedenidir. Keşifsel araştırmalarda genellikle nitel 

yöntemlerden yararlanılmaktadır. Glesne (2011:39’dan aktaran Lee, 2014:s.21) algı, tutum ve 

süreçlerin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayan en iyi yöntemin nitel araştırma 

olduğunu söyler. Bu doğrultuda mevcut araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim ile 

desenlenmiştir. Bu desen, tümüyle yabancı olunmayan ancak tam anlamıyla kavranamayan 

olguları araştırmaya yönelik olma (Yıldırım ve Şimşek, 2013:s.78) ve araştırma kapsamında 
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yer alan insanlar için araştırılan olgunun kaynağı ve yapısı nedir sorusuna yanıt arayabilme 

(Patton, 2002:s.104) özelliklerine sahiptir. Internet’ten alışveriş konusunda çok az nitel 

çalışma yapılmış olması, özellikle 65 yaş ve üstü yaşlı tüketicilerin Internet’ten alışveriş 

deneyiminin derin ve bağlamsal anlayışının sınırlılığı, desen açısından uygun koşulları 

sağlamış olup, araştırmada kullanılan yöntem ile farklı ve derin bir anlayış ortaya konması 

beklenmektedir. 

Katılımcılar 

Araştırmadaki katılımcıların belirlenmesinde nitel araştırma doğasına uygun şekilde amaçlı 

örneklem yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle katılımcılarda 65 yaş ve üstü olma ile Internet 

kullanma ölçütü aranmış, araştırmacılar bu ölçütleri karşılayan ilk katılımcıya ulaştıktan sonra 

diğer katılımcılara ulaşmada kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bilindiği üzere 

kartopu örnekleme  “Bu konuda en çok bilgi sahibi kimler olabilir?” sorusu ile başlayarak 

“Bu konu ile ilgili kim veya kimlerle görüşmemizi önerirsiniz? (Yıldırım ve Şimşek, 

2013:s.139) sorusu ile devam eder. Araştırmadaki katılımcıların kendileri gibi Internet 

kullandığını bildikleri 65 yaş ve üstü yaşıt arkadaş ve akrabalarına yönlendirmeleri ile toplam 

19 gönüllü katılımcıya ulaşılmıştır. Bolu, Eskişehir, İstanbul, Zonguldak, Balıkesir ve 

Tekirdağ gibi farklı illerden ulaşılabilen 19 katılımcının 12’si kadın ve yedisi erkek olup yaş 

ortalaması 72’dir.  Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1.’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmada Yer Alan Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcı Yaş Yaşadığı İl Gelir (TL.) Öğrenim Durumu Internet 

Kullanım Yılı 

Gülseren  65 İstanbul 2300 İlkokul 2 yıl 

Gülsen 74 Eskişehir 3000 Lisans 4 yıl 

Nejat 67 Eskişehir  2600 Lisans  15 yıl 

Emin  67  Zonguldak  Bilgi verilmedi Yüksek Lisans 25 yıl 

Sevinç  65 İstanbul  5000 Lisans  25 yıl  

Mesture  74 İstanbul  5000 Lisans  25 yıl  

Tahsin  65 Balıkesir  3000 Lisans  10 yıl 

Süheyla  72 Bolu 2000 Olgunlaşma Enstitüsü 2 yıl 

Nimet  68 Tekirdağ  4000 Lise  10 yıl 

Nursel  69 Bolu  5000 Ortaokul  5 yıl 

Mehmet  87 Ankara  5000 Yüksek Lisans 5 yıl 

Mustafa  86 Bolu  3000 Köy Enstitüsü 10 yıl 

Necati  86  İstanbul  4000 Ön Lisans 5 yıl 

Asuman  72 Bolu  Bilgi verilmedi Ortaokul  5 yıl 

Seher  74 Bolu  Bilgi verilmedi Ortaokul  2 yıl 

Saadet  69  Bolu  Bilgi verilmedi Ön Lisans 5 yıl 

Özcan  72  Bolu  Bilgi verilmedi Ön Lisans 8 yıl 

Makbule  65 İstanbul  2600 Ön Lisans  15 yıl  

Memnune 69 Bolu  2300 İlkokul  3 yıl 

 



370 
 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Olgubilim araştırmalarında başlıca veri toplama kaynağı görüşme olduğu için  (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013:s.85) araştırma verileri bu yöntem ile toplanmıştır.  Araştırmacıların Bolu ilinde 

ikâmet etmesi sebebi ile Bolu dışındaki illerde yaşayan katılımcılar ile yapılan yüz yüze 

görüşmeler, Skype, Facetime ya da Whatsapp üzerinden görüntülü görüşme şeklinde 

gerçekleştirilmiştir.  Görüşmeler, 12 açık uçlu soru sabit kalmak üzere katılımcıların yaşları 

itibariyle anlayamadıkları soruların açıklanmasının gerekli olduğu hallerde ya da daha 

ayrıntılı bilgi alınması gereken durumlarda ek sorular da sorularak yarı yapılandırılmış şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Sorular; katılımcıların Internet’i nasıl, ne kadar, ne zamandır 

kullandıklarını; Internet sitelerini ziyaret sebeplerini; Internet reklâmları, ürün satışı 

gerçekleştiren siteler hakkındaki düşünceleri ve Internet’ten satın alma 

gerçekleştirme/gerçekleştirmeme sebeplerini anlamak üzere araştırmacılar tarafından 

tasarlanmıştır.  

Görüşmeler, katılımcıların izni ile ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Analizin hazırlık 

aşamasında öncelikle ses kayıtları bilgisayar ortamında düz yazı haline getirilerek deşifre 

edilmiştir. Analiz sürecinde araştırma grubunda yer alan üç araştırmacı tüm metinleri titizlikle 

okumuş,  araştırmanın amacına ulaşmasında faydalı olduğu düşünülen kelimelerin altı 

çizilerek, araştırmacılar ve/veya görüşmeciler tarafından verilen isimlerle kodlama 

yapılmıştır. İlk kodlama aşamasında araştırmacılar birbirinden bağımsız çalışmış, sonrasında 

ise bir araya gelerek benzer kodlar için birleştirmeler yapılarak kodlar daha rafine hale 

getirilmiştir. Böylece Internet kullanım nedenleri, Internet reklâmlarının etkisi, Internet’ten 

satın alma nedenleri ve satın alınan ürünler, Internet’ten satın almama nedenleri ve 

kolaylaştırıcılar başlıkları altında kod listeleri oluşturulmuştur. Oluşturulan kod listeleri 

NVIVO 10 nitel analiz programına aktarılmıştır. Her kodun bir kelime olarak ele alındığı bu 

aşamada NVIVO 10 nitel analiz programı ile kelime sıklığı sorgulanarak kelime bulutları 

oluşturulmuştur.  

Geçerlik ve Güvenirlik 

Yıldırım ve Şimşek (2013:s.298) alan yazının nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik 

yerine kullanılması gereken inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlık ve teyit edilebilirlik 

stratejilerinden bahseder. Amaçlı örneklem seçimi ve zaman zaman görüşmelere ait doğrudan 

sunulan alıntılar aktarılabilirliği sağlamaktadır. Tutarlık için Miles ve Huberman (1994)’ın 

“Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)”formülü ile kodlayıcılar arasındaki tutarlılık 

hesaplanmış ve yüzde 74 olarak bulunmuştur.  Araştırmadan elde edilen ham verilerin, 
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yapılan kodlamaların daha sonra incelenebilmesi adına araştırmacılar tarafından saklanması 

teyit edilebilirliği sağlamaktadır. 

Bulgular ve Tartışma  

Araştırma sorularına dayalı gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen bulgular beş bölümde 

sunulmuştur. İlk bölümde, yaşlı tüketicilerin Internet kullanmaya başlama nedenlerine, ikinci 

bölümde, Internet reklâmlarının etkisine, üçüncü bölümde,  Internet’ten satın alma 

gerçekleştiren yaşlı tüketicilerin satın alma nedenlerine, dördüncü bölümde Internet’ten 

alışveriş yapmayan yaşlı tüketicilerin satın almama nedenlerine ve son olarak yaşlıların 

Internet’ten ürün satın almalarını kolaylaştırması beklenen etkenlere ait bulgular yer 

almaktadır.  

Yaşlı Tüketicilerin Internet Kullanmaya Başlama Nedenleri 

Çalışmaya, yaşlı tüketicilerin Internet’e başlama nedenlerinin neler olduğu sorusu ile 

başlanmış ve iletişim, akıllı telefon, merak, inat, bilgi edinme, TV yayınları yetersizliği, stres 

atma ve iş hayatı, dünyayı görme, öğrenme isteği, yasak olmaması (sansürsüz),  zaman 

sınırının olmaması ve yazıların büyütülebilir olması nedenleri belirlenmiştir.   

 

Şekil 1. Araştırmada Yer Alan Katılımcıların Internet Kullanmaya Başlama Nedenleri 

Yaşlı tüketiciler özellikle çocuklarının evden ayrıldıktan sonra onlarla iletişim kurma, hasret 

giderme ihtiyaçlarını karşılamanın, kendileri için başlangıç nedeni olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Örneğin Makbule yurtdışındaki çocukları ile iletişim kurabilmek için Whatsapp 

ve Facetime, Asuman aile grubunda eşzamanlı iletişim kurmak ve Saadet kızı ile gün içinde 

bol bol konuşmak ve hızlı iletişim kurmak, Mehmet yurtdışındaki kızı ile“bir arıyorum kızım 

karşımda, yüzünü görüyorum”biçimindeki ifadesi ile yüz yüze görüşebilmek ve Necati 50 yıl 

önce mezun olduğu okulundaki öğrenci arkadaşlarını, öğretmenlerini bulmak için Internet 
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kullanmaya başlamıştır. Hatta Saadet, kızı ile hasret giderirken Internet üzerinden yazışmanın 

ve emojilerin bile duygularını anlatmaya yetmediğini duygusal şekilde dile getirmektedir. 

Katılımcıların özellikle iletişim kurmak için çağımızın en yaygın ve pratik araçlarından olan 

akıllı telefona yöneldikleri, bunu da Internet’e başlama nedeni olarak ifade ettikleri 

görülmüştür. Evlerinde bilgisayar ve Internet bağlantısı olmasına karşın bazı katılımcıların 

akıllı telefon sahibi olana kadar Internet ile buluşmadıklarına Seher’in“bilgisayar başında 

yapamam diye ben hiç oralarda olmadım, telefonum oldu, Internet oldu” ifadesinde 

rastlanmıştır. Bununla birlikte 72 yaşındaki Süheyla’nın Internet’e başlama nedeni akıllı 

telefon olsa da akıllı telefona sahip olmasının altında yatan neden de“herkes böyle böyle 

kaydırıyordu telefonunda, herkesin yeni telefonu vardı, ben de yapayım” şeklindeki 

ifadesinde belirginleşen merak öğesidir. 

Aynı şekilde 74 yaşındaki Gülsen de “Internet’ten ürün satanlara bakıyorum şöyle kaydıra 

kaydıra.” ifadesi ile bu tespiti desteklemektedir. Ancak bir taraftan Internet’e başlamada belki 

her an yanımızda olan akıllı telefon sahibi olmak öncül neden olarak ortaya konulsa da 

katılımcı Özcan akıllı telefondan çok, tableti ve bilgisayarı büyük yazılı olduğu için tercih 

ettiğini ifade ederek önemli bir noktaya da dikkat çekmiştir. Katılımcıların Internet’e başlama 

nedenlerinden bir diğeri de bilgi edinmektir. Bu konuda katılımcıların çoğunun, ilgi alanlarına 

giren sitelerdeki ve tanıdıklarının paylaşımlarını takip ederek bilgi sahibi olduklarını beyan 

etmeleri yanında ekonomi, politika gibi günlük haberleri alma konusundaki farklı arayış 

dikkat çekicidir. Bu konuda Nejat, Nimet, Özcan ve Memnune özellikle TV’de yeterli 

olmayan, siyaseten daha fazla bilgi alma amaçlı, muhalif yayınları da takip edebilecekleri, 

farklı bakış açılarına sahip bilgileri bulabilecekleri sitelerle buluşabildikleri için Internet’e 

yöneldikleri beyan etmişlerdir. Genel olarak katılımcıların beyanlarına ve beden dillerine 

bakıldığında Internet’e başlamanın ve öğrenmenin kendilerine haz verdiği görülse de 

“telefonum oldu Internet oldu” diyen Seher’in kızı Tülin’in annesine “yapamazsın, anne sen 

beceremezsin yazışmayı falan” ifadesi, Seher’in Internet’e girmesini inatla teşvik eden çarpıcı 

örneklerdir. 

Internet Reklâmlarının Etkisi 

Internet reklâmlarının yaşlı tüketiciler üzerine etkisini araştırmaya yönelik soruya katılımcılar 

öncelikle reklâma yönelik tutumlarını ortaya koyarak cevap vermişlerdir. Bu konuda 

araştırmacılar, katılımcıların TV gibi diğer mecralarda maruz kaldıkları reklâmları da dikkate 

alarak ve genelleyerek mi tutumlarını ortaya koyduklarını bilmeksizin ve yönlendirme 
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yapmaksızın sordukları soruya; aldatıcı olma, ilgilenmeme, sevmeme, engelleyici olma gibi 

cevaplar almışlardır.  

Şekil 2.Araştırmada Yer Alan Katılımcılara Göre Internet Reklâmlarının Etkisi 

Bakıldığında bu cevaplar Internet reklâmlarının yaşlı tüketiciler üzerinde etkisinin son derece 

yüksek olduğunu ancak bu etkinin de negatif yönlü olduğunu ortaya koymaktadır. Bazı 

katılımcılar reklâma yönelik düşüncelerini şu şekilde ifade etmişlerdir;  

Tahsin “Reklâm beni etkilemiyor ayrıca gıcık da oluyorum. Reklâmlar ilgilendiğim asıl konuya 

yoğunlaşmamı engelliyor”, Mesture “Reklâmlar dikkatimi çekmiyor, hiç bakmam. İstemem, ilgimi 

çekmiyor. Gereksiz buluyorum.”, Nimet “şu 3 saniye sonra atla reklâmı uyarısı var ya o yüzden reklâm 

açık durur bende. Hiç sevmiyorum. Tam bir şey okuyorum pat kesiliyor ona çok sinirleniyorum. Ciddi 

bir şey okuyorsun bölen bir şey oluyor reklâm. Zorla reklâm seyrettiriyorlar”, Nursel “Böyle 

reklâmlarda aldatıcılık var bence, hele yaşlıları daha çok kandırmaya çalışıyorlar.”, Özcan 

“Reklâmları artık hemen kapatıyorum. Reklâmlar konusunda beni çok kandırdılar”. 

Ancak önemle belirtmek gerekir ki katılımcılardan Seher, Süheyla, Emin, Gülsen dışındaki 

katılımcılar reklâm konusunda soru sorulduğunda tutumları negatif olsa da görüşmenin devam 

eden sürecinde reklâm ile ilgilendikleri mesajını vermiştir. Örneğin Memnune soru ilk 

sorulduğunda “Reklâmları görmek istemiyorum. İlgimi çekmiyor” ifadesi kullanmasına karşın 

görüşmenin ilerleyen aşamalarında “çok değişik bir reklâm olursa dikkatimi çekiyor” diyerek 

ilgilendiğini de ortaya koymuştur. Bu konuyu destekler şekilde kendisini “alışveriş manyağı” 

olarak tanımlayan Nejat da önce “Reklâmlara hiç bakmam. Görürüm ama ilgilenmem. 

Sevmem” şeklinde düşüncelerini dile getirirken hemen devamında “İlgilendiklerimin 

reklâmlarına bakarım ancak hemen sitesine girerim” ifadesini kullanmıştır. Katılımcılardan 

Sevinç’in “Reklâmlar dikkatimi çekiyor aslında ama yanlışlıkla elim gitmediyse bilinçli 

olarak reklâmları açmıyorum açıkçası. Çünkü virüs bulaşabilir, telefonuma o virüs sebebiyle 

sızabilirler, kişisel bilgilerimi ele geçirebilirler. Güvenli bulmuyorum, korkuyorum.” ifadesi, 

reklâmlara karşı negatif tutumunun olmadığını aksine sitenin güvensiz olma ihtimalinden 

doğacak korku durumuna bağlı izleyemediğini dile getirmesi ilginç bir durumu ortaya 

koymaktadır. Internet reklâmlarına olumlu tutum besleyen Seher, Süheyla, Emin ve Gülsen 
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ise reklâmlara girip baktıklarını, ilgilerini çektiğini ve bazen de notlar aldıklarını ifade 

etmişlerdir. Ancak Emin her ne kadar reklâmlar ilgisini çekse de “Reklâmlar ilgimi çeker 

benim. Bir girerim bakarım ya ne diyor bu site diye. Ama reklâmı izledim diye satın almaya 

pek gitmedim. Bakarım sadece” ifadesi ile farklı bir noktaya da dikkat çekmektedir.  

Yaşlı Tüketicilerin Internet’ten Ürün Satın Alma Nedenleri 

Araştırmada bizzat Internet üzerinden satın alma gerçekleştiren katılımcıların başlıca satın 

alma nedeni kolaylık olmak üzere, rahatlık, zamandan tasarruf, mesleki ihtiyaç, ucuzluk gibi 

nedenlerdir.  

 

Şekil 3. Araştırmada Yer Alan Katılımcıların Internet’ten Ürün Satın Alma Nedenleri 

Satın alma nedeni olarak kolaylığı ortaya koyan Özcan düşüncesini “Internet’ten alışverişte 

fiyat kontrolü yapılabiliyor hemen. Rahatlık. Kapına geliyor paket. Seçim rahat” ifadesi ile 

dile getirirken, Emin düşüncelerini “Çünkü kolaylık. Ürünün kendi kolaylık diyelim temelde” 

şeklinde ortaya koymaktadır. Aslında bizzat kendisi Internet üzerinden ürün satın almaktan 

korktuğunu ifade eden ancak yakınlarına aldıran katılımcılardan Saadet ise “Internet’ten satın 

alınması kolaylık sağlıyor. Evden sokağa çıkıp, gezmeyi, bakmayı hiç sevmiyorum. 

Yoruluyorsun. Evde oturuyorsun işini yapıyorsun, işimi görüyorum ayağıma geliyor. Ayağıma 

gelmesi büyük kolaylık” diyerek adeta kendisi alıyormuş duygusu yaşadığını ortaya 

koymaktadır. Katılımcılardan kendisini alışveriş manyağı olarak tanımlayan Nejat için ise 

“Ben alışveriş manyağı olduğum için genelde elektronik ve küçük el ve ev aletlerine bayılırım. 

Evde tamir odam var. Silikon, boya, bant vb. Tepeleme eşyalar var. Orijinal şeyler. Satış 

sitelerinin hepsine üyeyim.  Kitaplarımın tamamı Kitapyurdu’ndan alırım. 400 kitabım oldu. 

Internet’te mallar daha ucuz” ifadesi ile Internet’ten özellikle kişisel ilgi alanına giren tüm 

ürünleri ucuz ve farklı olduğu için aldığını belirtmektedir. Bu konuda Nejat’ın “Peynir kesme 

makinesi alacağım şimdi pilli. Rakının yanında peyniri diyagonal kesim severim onun için 

alacağım. Pürçük kesim sevmem. Bir şey yaparsam zevkle yaparım” söylemi de Internet’te 

istediği farklı ürünleri ucuza bulduğuna işaret etmesi yönünden çarpıcıdır.  
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Internet’ten ürün satın alan katılımcıların satın aldıkları ürünlerin ne olduğu noktasında dikkat 

çekici şekilde ağırlığı uçak bileti başta olmak üzere, bankacılık işlemleri temelinde hizmet 

alımı, kitap ve otobüs bileti alımları oluşturmaktadır.  

 

Şekil 4. Araştırmada Yer Alan Katılımcıların Internet’ten Satın Aldıkları Ürünler 

Bu konuda Sevinç Internet üzerinden kılık kıyafet almaz iken daha çok uçak bilet alımı 

gerçekleştirdiğini şu cümleler ile dile getirmektedir;  

“Kıyafeti falan sadece incelerim. Ürün kalitesini anlayamayacağım için asla satın almam. Kumaşa 

dokunmam lazım, kıyafeti denemem lazım. Kumaşı nasıl dikmişler, dikiş kalitesi, dokusu, dokunuşu 

önemli.  Ayakkabıyı bir anlamam için denemem lazım.  Dokunmak benim için önemli. Internet 

üzerinden işlemler de yapıyorum aslında. Örneğin bankacılık işlemlerimin tümünü Internet’ten 

yapıyorum. Uçak bileti satın alıyorum ayrıca. THY’nin uygulaması da var telimde. Aslında Atlas, 

Pegasus ve Onur Air’ın da var ama ben en çok THY’ye güveniyorum ve sadece onun sitesinden bilet 

satın alıyorum. Diğer uçuş şirketlerinden hiç Internet’ten satın almadım bence en önemli sebep de 

onlara THY kadar güvenmemem.  Biletin akarı yok, kokarı yok, denemesi yok her şey açık-net.”.  

Katılımcıların cevaplarına bakıldığında ağırlıklı olarak uçak ve otobüs bileti yanı sıra 

bankacılık işlemleri ve sağlık temelli randevu gibi hizmet alımlarının gerçekleştiği 

görülmektedir. Yedi katılımcıdan Emin mesleki ihtiyaçlarını gidermeye yönelik mal odaklı 

ürünler satın alırken sadece Mehmet ve Nejat’ın kişisel düzeyde satın aldığı kitap ürünü 

bulunmaktadır. Bunun dışında Nejat’ın kendi ilgi alanına giren her türlü malı (kitap başta 

olmak üzere-400 adet-, elektrikli ev aletleri- alet odası için-vs.) satın aldığı belirlenmiştir. 

Yaşlı Tüketicilerin Internet’ten Ürün Satın Almama Nedenleri 

Internet kullanıcısı olmalarına karşın kendi başına satın alım gerçekleştirmeyen yaşlı 

katılımcıların, Internet’ten ürün satın almama nedenleri bu bölümde sunulmuş ve 

tartışılmıştır.   

Internet’ten kendi başına ürün satın almama bazı katılımcılar tarafından bir eksiklik olarak 

tanımlanırken, bazı katılımcılara göre ise yakınları ile ürün satın almak adeta kendi satın 

alıyor algısı yaratır şekilde ifadelere dönüşmüştür. Örneğin bu durumu bir eksiklik olarak 

gören Saadet, duygularını “Mesela Özlem diyor ki anne bak aşağıda üç tane küçük yuvarlak 
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var onlara da bak daha iyi anlayacaksın. Resmi elektronik işlerle bağlantımız düşük bizim. 

Tembel çocuk gibi gitmiyorum o diğer üç noktaya” şeklinde ifade ederken, Mustafa bu 

durumu “Bilgisayar konusunda kendimi yetiştiremedim. Akıllı telefon almaya niyetlendim 

ama nasılsa vakit ayıramam onu öğrenemem diye almadım. Alsaydım da sanırım yine de 

öğrenemezdim. Öğrenmek için deneme yapmak lazım, denemelere vakit ayırmak lazım. Ben 

ona zaman ayıramam.” şeklinde, Gülsen ise “nasıl sipariş edildiğini bilmediğim için 

üzgünüm” diyerek dile getirmektedir.  Bununla birlikte ancak yakınları ile birlikte ürün satın 

alan Gülseren ise “Bebek getirttik mesela Çin’den torunuma. Çok güzel böyle oynayan” 

ifadesi ile adeta kendisi satın alıyormuş gibi bir düşünce yapısına sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. Esasen bakıldığında yaşlı tüketicilerin çoğunluğunun yakınları yardımı ile 

alışveriş yapmaları genel bakış açısı ile Internet’ten bizzat satın alım gerçekleştirmeme nedeni 

olarak da görülebilir.  

Şekil 5. Araştırmada Yer Alan Katılımcıların Internet’ten Ürün Satın Almama 

Nedenleri 

Internet’ten ürün satın almayan katılımcılara göre satın alım gerçekleştirmemede öne çıkan en 

önemli nedenler başta dokunarak satın alma isteği olmak üzere, güvensizlik ve korku duymak 

olarak tespit edilmiştir. Bu konuda Nursel düşüncesini “Temas etmem lazım benim. Giymem, 

denemem lazım” şeklinde ortaya koyarken, Süheyla “Hiç satın almadım. Düşünmem de. 

Göreceğim, elleyeceğim, bakacağım. Bilgim yok. Hata yapıp kafamı yormak istemiyorum” 

diyerek satın almama nedenlerini ortaya koymuştur. Katılımcıların ürün satın almama 

nedenlerinden olan korku ve güvensizliğin de başlıca nedenlerinden olan kredi kartı, hesap 

bilgilerinin ele geçirilmemesi için yakınları ile alışveriş yapmak dışında güvenilir sitelere 

yönelme de söz konusudur. Örneğin; Saadet “Ben hiç almadım. Kredi kartı falan kullanmam. 

Korkutur beni. Onun için Özlem’e yüklüyorum o işleri” şeklinde düşüncelerini ortaya 

koyarken, Gülseren “Bu Internet olduğu için insanlarda bir tedirginlik var. Para falan 

yatırıyorsun ya, yanlış mı yatırırsın, kredi kartını mı çalarlar, numaranı mı çalarlar, ona 
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güvenim yok yani. Onu falan yapmadığım için becerir miyim beceremez miyim?” ifadesi ile 

hem korkusunu, hem tedirginliğini hem de güvensizliğini dile getirmektedir. 

Bu konuda katılımcıların cevaplarına dayalı olarak bir nokta dikkat çekicidir. Internet 

üzerinden satın alım gerçekleştirmeyen ya da çeşitli nedenlerle (bilgi çalınması, iade ve 

değişim sağlayamama korkusu) gerçekleştiremeyen katılımcıların büyük bir kısmı bireysel 

olarak satın alma yönünde ve öğrenmeye istekli iken diğer bir grup ise yakınlarının alım 

gerçekleştirmesine güven duyma rahatlığı içindedir. Bu konuda Mesture düşüncesini “Ben 

sitelere değil Sevinç’e güveniyorum” söylemi ile dile getirmektedir. Ancak bazı katılımcı 

yakınlarının yaşlı tüketicilerin isteklerini kırar biçimdeki ifadelerinin, katılımcıların 

motivasyonlarını düşürmek yerine adeta kamçılar bir duruma sebebiyet verdiği görülmüştür. 

Örneğin Seher, bu durumu şu ifadelerle dile getirmektedir; “Ben satın almıyorum. Teoman 

(oğlu) bana dedi ki anne Allah aşkına alma. Ben de almıyorum. Alırım aslında ne olacak 

kartım da var. Ama Teoman’a dedim almayacağım. Almıyorum. Ben ona söylüyorum o bana 

alıyor. Almayı çok severim ben. Beni bıraksalar çok severim almayı, giyerim. Takarım”. 

Gülsen de kendisinin alışveriş yapmayı istediğini “Almak istiyorum, cesaret edemiyorum. 

Bizler için özel programlar olsa çok iyi olur, milletin gözünün içine bakmam” diyerek 

kendisinin içinde bulunduğu durumu özetlemiştir. 

Yaşlıların Internet’ten Ürün Satın Almalarını Kolaylaştırması Beklenen Etkenler   

Yaşlı tüketicilerle gerçekleştirilen görüşme sonrasında yaşlı tüketicilerin Internet’i sadece 

yakınları ile iletişim kurma, haber bilgi alma, ihtiyaç duydukları ürünleri takip etme dışında 

ürünleri bizzat yakınlarına ihtiyaç duymadan, onları beklemeden alabilecekleri koşulların 

neler olması gerektiği yönündeki düşünceleri Şekil 6.‘da görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 6.Araştırmada Yer Alan Katılımcılara Göre Internet’ten Ürün Satın Almayı 

Kolaylaştırıcı Etkenler 
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Katılımcıların özellikle büyük görsellere sahip sitelerin olması yönündeki talebini Saadet, 

“Benim elimdeki telefon Note4, büyük ekranı var diye bu alındı. Daha büyük görseller 

kullanmalı firmalar. Detayları inceleyemiyor bizim gözler. Yazılar küçük. Kullanımı daha 

basit işlemlerle yapılan yazılımlar olmalı” şeklindeki ifadesi ile dile getirirken, Özcan ise bu 

durumu “şirketlere önerim büyük görseller olmalı ve kandırmamalılar. Ciddi ve güvenilir 

olmalılar. Kandırmamalılar” şeklinde dile getirmiştir.  

Katılımcıların en önemli beklentilerinden bir diğeri ise güvenilir sitelerin olmasıdır. Bu 

konuda Özcan olması gereken ve tercih ettiği siteleri “3D Secure varsa daha çok seviyorum. 

Cep telefonundan teyit mesajı geliyorsa bankadan iyidir o site. Ciddidir. Güvenilirdir.” 

şeklinde ifade etmiştir. Ancak katılımcıların bazıları ise Internet üzerinden ödeme yapmak 

yerine kapıdan ödeme yapma uygulamasının kolaylaştırıcı olduğuna özellikle dikkat 

çekmektedir. Katılımcılardan Gülsen “Kapıya gelse aslında olur. Kapıdan peşin ödemeli 

alırım”, Seher “hani varmış ya kapıda ödüyormuşsun ben onu hiç yapmadım” ifadeleri ile 

düşüncelerini ortaya koymaktadır. Katılımcıların diğer kolaylaştırıcı beklentileri ise tamamen 

yaşlı tüketicilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, sistemi anlayabilecekleri derecede basit 

yazılımı olan canlı iletişimi sağlayabilecekleri ve her türlü olumsuz durumda çözümün ne 

olacağını anlayabilecekleri programlardır. Bu konu ile ilgili olarak öncelikle Necati 

“Internet’te işletmeler ilgi sahası tespiti yapmalılar. Ya bu adam emekli ne ister diye?” 

söylemi ile çok önemli bir noktaya dikkat çekerken, Gülsen “Yaşlılara ayrı olarak sipariş 

yöntemini gösteren, çok açıklamalı ve uygulamalı (şuraya basın, şurayı tercih edin gibi 

detaylı) programlar olmalı. Kızıma, oğluma, komşuma danışacağıma onlara bakmalıyım. 

Sipariş için ayrı program olmalı ve açıklamalı. Yardımsız bana hitap etmeli. Bu işlerde tahsil 

(öğrenim) önemli değil. Okuma yazma bir kişi için detaylı ve kimseye sormama gerek 

kalmadan alabileceğim bir site. Mağazada anlatıyorum mesela, değiştirsem diye parantez 

içinde Internet’te yazmalıyım şartlarımı. İletişim kurayım sipariş sitesinden.” sözleri ile genel 

düşüncelerini dile getirmektedir. Nursel ise “Internet’te satış yapanların bu temas işini 

çözmesi lazım. Temas ettirse belki olurdu” diyerek gelecek yönelimli farklı bir noktaya 

dikkatleri çekmektedir.   

Araştırma soruları dışında katılımcı Mehmet’in dikkat çektiği önemli bir konu Internet 

Ahlâkı’nın oluşturulması gerekliliği ve aldatıcı reklâmlar konusunda denetim mekanizmasının 

hayata geçirilmesi konusudur. Ayrıca dikkat çeken bir diğer nokta da yaşlı tüketicilerin, 

emekli oldukları varsayımından hareketle çalışan daha genç tüketicilere oranla vakitlerinin ve 

boş zamanlarının daha çok olduğu varsayılsa da Mustafa, Asuman ve Seher’in Internet için 
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vakitlerinin olmadığını söylemesi, yaşlı tüketicilerin zamanlarını nerede ve nasıl 

kullandıklarını derinlemesine araştırma ve diğer yaşlı tüketicilerle karşılaştırma düzeyinde 

merak konusu olabilir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Araştırma kapsamında yer alan yaşlı tüketicilerin Internet’i, ağırlıklı olarak iletişim ve bilgi 

edinme amaçlı kullanmalarına karşın satın alma yönünde sınırlı sayıda tüketicinin tercih ettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun altında yatan nedenler; yaşlı tüketicilerin daha çok 

ürünlere temas ederek, dokunarak alma isteği, Internet sitelerine güvenmemeleri ve aldatılma 

korkuları ve satın alma sürecini teknik açıdan başaramayacaklarını düşünmeleri olarak 

belirlenmiştir.  

Bu araştırmada 72 yaş ortalamasına sahip katılımcıların, şu anda temel ihtiyaçlarını 

geleneksel yollarla giderebilme yetilerini kaybetmemiş olmaları, Internet’ten satın almayı bir 

zorunluluk olarak görmemelerinin işareti olarak kabul edilebilir. Bu yetiye eşlik eden 

dokunarak satın alma isteği de Internet’ten satın almama davranışını güçlendirmektedir.  

Katılımcıların bu noktada ürünleri dokunarak almayı tercih etmeleri KPMG (2017:s.29) 

araştırmasında ortaya konan sonuçları destekler niteliktedir. Bu konuda işletmelere, yaşlı 

pazarı için detaylı beden ve ölçüm tabloları oluşturma, ürünleri 360° gösteren ve 

yakınlaştırma olanağı olan ürün fotoğrafları koyma, postayla ücretsiz kumaş kartelâsı 

gönderme, memnuniyet garantileri verme ve kolay iade seçeneği sunma gibi çeşitli yöntemler 

kullanmaları önerilmektedir.  

Katılımcıların Internet üzerinden takip ettikleri ve beğendikleri ürünleri yakınları marifetiyle 

alıyor olması, bireysel satın alımın neden yaygın olmadığını ortaya koyan önemli bir 

sonuçtur. Bu sonucun yaşlı tüketicileri Internet’ten satın almaya yönlendirmede engelleyici 

bir öğe olduğu düşünülmektedir.  

Yaşlı tüketicilerin Internet’i kullanma yönünde son derece istekli oldukları, kimseye 

ihtiyaçları olmadan Internet kullanmayı arzuladıkları tespit edilse de satın alma noktasında 

güven öğesinin en önemli belirleyici ve satın almayı engelleyici olduğu, hata yapma 

korkularının son derece yüksek olduğu ve istemelerine karşın satın alma cesareti 

gösteremedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, yaşlı tüketicilerde “güven” duymanın en 

önemli değerlerden biri olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu bakış açısıyla Internet’ten 

satın alma gerçekleştirebilecek düzeyde bilgi ve Internet deneyimi olan bazı katılımcıların bile 

herhangi bir Internet sitesini güvenli bulmasına karşın yine de alışverişi kendisi yapmak 
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yerine siteden daha çok güvendiği yakınına yaptırması güven düzeyi tartışmalarını gündeme 

getirmektedir.  Bu tespitler ışığında çalışmada ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri yaşlı 

tüketiciler için “güven” ve “hata yapma korkusu”nun davranışlarını yönlendiren iki önemli 

güdü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İşletmelerin de yaşlı tüketici pazarlarında bu iki önemli 

güdüyü temel alarak strateji geliştirmeleri önerilmektedir.  

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında bir diğer çarpıcı sonuç da yaşlı tüketicilerin satın 

alma konusunda yakınlarının, özellikle de çocuklarının “yapamazsın” şeklindeki söylemlerine 

yönelik tepkileridir. Yaşlı tüketicilerin çocuklarına karşı ebeveyn olarak “yapabilme 

kapasitesini ispat etme” davranışında bulundukları görülmüş, bu konuda da teknolojiyi 

öğrenme güdüsünün temel faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Satın alınan ürün gruplarında katılımcıların daha çok hizmet odaklı alım gerçekleştirdiği 

ancak mal odaklı satın almada ise kılık kıyafet gibi beğenmeli ürünler dışında sadece kitap 

türü malları daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Katılımcıların satın aldığı belirlenen 

ürünlerin, bireysel olarak bedensel uygunluk testi gerektirmeyen ürünler kategorisinde yer 

alması, bu ürünlerin örneklem grubu için daha çok tercih edildiği sonucunu getirmiştir. 

Hizmet sektöründe de hava yolu işletmeleri dışında büyük ölçekli işletme değil ise işletmelere 

güvenilmediği ortaya konularak, işletmenin büyüklüğü ile işletmeye duyulan güven arasında 

önemli ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Baldock (2002:s.134)’un çalışmasında da 

vurgulandığı gibi yaşlıların aldatılmaya, sahtekârlıklara karşı korunmasız oldukları hissini, 

diğer gruplardan daha fazla taşımaları, bu grubun bilindik markaları kullanmaları ve 

güvendikleri işletmelerle ve/ veya kişilere iş yapmaları sonucunu getirir. Bu konuda 

işletmelere, yaşlı tüketici pazarına yönelirken, genişletilmiş ürün çerçevesinde “güven” 

öğesini ön plâna çıkararak ve alt yapısını oluşturarak hareket etmeleri önerilir. 

Katılımcılar tarafından reklâmın olumsuz etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin 

reklâmların zorunlu izlettirilmesi (üç saniye sonra atlayınız seçeneği) yerine yaşlı pazarının 

istek ve ihtiyaçlarının işletmeler tarafından tespitinin doğru yapılması önemlidir. Çünkü yaşlı 

tüketiciler bir taraftan zorla izlettirilen ve kendileri ile ilgili olmayan reklâmları izlemek ve 

beklemek istememekte ve hatta bu reklâmları nasıl atlayacaklarını da bilememektedirler. Bu 

durum yaşlı tüketicileri kendileri ile ilgili ya da ilgisiz tüm reklâmlardan uzaklaştırarak, 

olumsuz tutum geliştirmelerine neden olmaktadır. Wrede ve Polatdemir (2013) araştırmasında, 

reklâmların yaşlı tüketicilere tam anlamıyla hitap edemediğini ortaya koymaktadır. Yazarlar 

tarafından birçok yaşlı insanların hayat deneyimlerinden dolayı eleştirel bakış açısına sahip 
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oldukları, işletmelerin reklâmlar konusunda daha dikkatli davranmaları gerektiği ve reklâmların 

aşağılayıcı olmadan aksine samimi olması gerektiği ifade edilir.  

İşletmelerin, yaşlı tüketicilerin dikkatini ilk anda çekecek, bekletmeyecek ve ihtiyaçlarına 

uygun yaratıcı, reklâmlar oluşturmaları ve özellikle de anlaşılır düzeyde reklâmın 

atlanabileceğini gösterir simgelerin konulması önerilir. Ancak yaşlı tüketicilerin reklâmlara 

yönelik olumsuz düşünce ve duygularının, sadece Internet reklâmlarına mı, yoksa TV vd. 

medya araçlarında yer alan tüm reklâmlara karşı mı olduğu konusunda ayırıma gitmek için 

ileriye yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Yaşlı tüketicilerin genellikle görme kalitelerinin düşük olması, sadece ürünlerin markalarının 

değil, aynı zamanda ürün etiketlerinin, fiyatların, kullanım talimatlarının da büyük harflerle 

yazılarak kendileri tarafından daha kolay algılanabilecek-anlaşılabilecek biçimde 

tasarımlanması gerekliliğini doğurur (The Consumer Goods Forum, 2013:s.6; Wrede ve 

Polatdemir, 2013). Bu durum çalışmadan çıkan yaşlı tüketicilerin büyük görselli siteleri tercih 

edecekleri sonucunu da destekler niteliktedir.  

Internet’ten satın alma sürecinin en güçlü yönleri olan zamandan tasarruf ve hizmette kolaylık 

öğeleri, literatürü de destekler nitelikte çalışmanın önemli diğer bir sonucu olarak yer almıştır.  

KPMG (2017:s.29) araştırmasında da ortaya konulduğu üzere alışveriş yapmak için neden 

mağazaya gitmek yerine Internet’i tercih edildiği sorusuna, en fazla “zaman esnekliği” ve 

maliyet avantajları” nedenleri belirtilmiştir. Internet ortamının, kullanıcılara 7/24 hizmet 

sunan, zamandan tasarruf sağlayan, çok daha fazla ürün seçeneğinin ve ürün ve fiyat 

karşılaştırılmalarının yapılabileceği kolaylıklar sağlaması bu noktada önem taşır. İşletmelerin 

7/24 hizmette kolaylık sürecini dokunulabilir ve dokunulamaz nitelikteki tüm ürün 

gruplarında özellikle yaşlı pazarı için uyarlayarak geliştirmeleri bu konuda araştırmacılar 

tarafından önerilmektedir. 

Geleneksel satın alma kapsamında alışveriş için gezinme, günlük yaşamın bir etkinliği olup 

özellikle kadın tüketiciler için boş zaman aktivitesi haline gelebilmektedir. Araştırma 

bulguları bu gezinme davranışının, literatürde “Webrooming” (Nesar ve Sabir, 2016:s.50) 

olarak ifade edilen web sitelerinde gezinme davranışı ile benzer olduğuna işaret etmekte, 

araştırma kapsamındaki yaşlı kadın tüketicilerde de baskın özellik olduğunu göstermektedir.  

Bu durum, kadın tüketicilerin Internet’ten satın alma davranışına çok yönelmeden, geleneksel 

ortamda dokunarak, elleyerek, koklayarak, gezerek satın almayı daha çok tercih ettikleri 

sonucuna götürmektedir. Kadınların genelde web sitelerinde gezinme davranışında kalması, 

erkeklerin ise satın alma davranışını gerçekleştirmesi literatür ile de desteklenir niteliktedir. 
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Bu konuda işletmelere, gelecekte yaş alma ile birlikte kısmı engelli durumu gelecek yaşlı 

tüketicilerin, fiziksel yetenekleri sınırlı kaybetme noktasına gelebileceklerini ve gezerek, 

görerek satın alma gerçekleştirmeyeceklerini varsayarak özellikle Internet’ten satın almada 

daha pasif konumda olan kadınlar için cazip stratejiler geliştirmeleri önerilmektedir. 

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemine dayalı keşifsel araştırmadır. Bu nedenle amaç,  

genelleme yapmaktan çok derinlemesine ve açıklayıcı anlayış kazandırmaktır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: s.62). Her ne kadar bu durum bir kısıt olarak görülse de nitel araştırmalar için 

amacın, derinlemesine betimleme olması bu durumu ortadan kaldırmaktadır. Araştırmamızın 

kartopu örnekleme yöntemi ile belirlenmesi ve verinin doygunluğun sağlandığı sayıya dayalı 

katılımcıların demografik profillerinin ağırlıklı orta ve üst düzey gelire sahip ve eğitim 

düzeylerinin yüksek olması bir kısıt olarak düşünülebilir. Ancak bu durum gelecek yönlü 

çalışmaların çeşitlendirilmesi açısından da yol göstericidir. 

Türkiye’de ilk kez 65 yaş ve üstü tüketicilere yönelik Internet’ten satın alma davranışlarını 

derinlemesine ortaya koyma amacı taşıyan bu çalışmanın başta yaşlı tüketicilerin büyük bir 

potansiyel pazar olarak görülerek öncelikle istek ve ihtiyaçlarının geniş örneklem gruplarında 

tespiti, yaşlı tüketiciler pazarının kendi içinde pazar bölümlerine ayrılması ve her bir pazar 

bölümü için pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi önerilmektedir. 
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Özet 

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin hızlanması ile beraber bilgiye her an 

ulaşımın kolaylaşması, iş ve sosyal yaşam rutinlerinde önemli değişimlere yol açmaktadır. 

İnternet kullanımının mobil cihazlarda yaygınlaşması günlük işleri kolaylaştıran olanakları 

arttırmıştır. Ayrıca, nesnelerin interneti ile birlikte, etkinliklerin daha kolay yönetilmesine 

yardımcı olacak birçok platform oluşmuştur. Sonuç olarakmobil cihaz penetrasyonunun arttığı 

ve tüketicilerin mobil cihazlara yaşamlarında önemli bir yer ayırmaya başladıkları 

görülmektedir. 

Araştırma kapsamında, yeni bir yaşam formu olarak “mobil koza” kavramı değerlendirilerek, 

mobil cihazların tüketicide yarattığı mobil koza etkisinin ve boyutlarının incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Çalışma, devam niteliğinde bir araştırma olup ilk aşaması mobil cihaz 

kullanımının daha yüksek olması itibariyle 16-26 yaş grubu 543 öğrenci üzerinde anket 

yöntemiyle uygulanmıştır. Bu araştırmanın örneklemi, demografik özellikler açısından ilk 

çalışmayı kapsam bakımından tamamlamaktadır. Veriler,anket tekniği kullanılarak 

447katılımcıdantoplanmıştır. Yapısal eşitlik modeli oluşturularak incelenen sonuçlar, ilk 

çalışmada elde edilen faktörleri doğrulamıştır. Doğrulanan faktörlere demografik özellikler 

bağlamında farklılık ve ilişki testleri uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mobil Kozalanma, Mobil Cihazlar, Yapısal Eşitlik Modeli 
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Abstract 

Developments in information and communication technologies have increased in recent years, 

thus ease of access to information at any time leads to significant changes in business and 

social life routines. Widespread use of the Internet on mobile devices has increased the 

opportunities for daily life. Also, with advances in internet of things, many platforms have 

been created to help manage activities easier. As a result, mobile device penetration is 

increasing and mobile devices are becoming an important part of consumers. 

The study aims to examine the mobile cocooning and its dimensions on consumer as a new 

life form. The study is a continuation and the first phase of the study was applied to young 

people(16-26 years old) where mobile device penetration is higher in Turkey.  

The sample of this research completes the first part of this study in terms of demographic 

factors. New data were collected by survey technique from 447 participants. The structural 

equation model was developed and the results examined confirmed the previously obtained 

factors. Also, difference and correlationtests were performed on previously confirmed factors 

in the context of demographic variables. 

Keywords: Mobile Cocooning, Mobile Devices, Structural Equation Model 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Günümüzün hızlanan yaşam koşullarında bilgiye hızlı ulaşma ve iletişim kurma isteği 

doğrultusunda artan internet kullanımı, mobil cihaz kullanım alanlarının genişlemesine yol 

açmaktadır. ‘Wearesocial’ ve ‘ Hotsuite ‘ platformlarının hazırladığı Global Digital 2019 

raporuna göre dünya genelinde mobil cihaz kullanım oranı %67 iken, internete ulaşım oranı 

ise %57’ye ulaşmış olup, bu oranlardaki artış devam etmektedir. Mobil cihaz 

penetrasyonundaki artış vebilişim teknolojisindeki ilerlemelerin sağladığı yenilikler ile yaşam 

tarzlarının büyük ölçüde değişmeye başladığını söylemek mümkündür. Mobil cihazlara olan 

bağlılığın artması, bireylerin mobil cihazlarıyla kendilerine ait bir dünya oluşturmalarına da 

olanak sağlamıştır. Tüketicilerin mobil cihazları ile kendileri için kurdukları yeni dijital dünya 

“mobil koza” olarak ifade edilmektedir (Candemir vd., 2016). Bu araştırmanın amacı, 

Candemir vd. (2016) tarafından ortaya konulanmobil kozalanma alt faktörlerinin doğrulayıcı 

faktör analizi ile test edilmesi ve kapsamlı bir şekilde incelenmesidir. Mobil 

kozalanmanınliteratürde yeni bir kavram olması ve boyutlarını açıklamaya yönelik yeterli 

çalışma bulunmaması itibariyle araştırmaözgün bir nitelik taşımaktadır. 
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Literatür Analizi 

“Cocooning” olarak tanımlanan kavram Türkçe’de “ koza” ya da “kozalanma” olarak 

kullanılabilmekte olup belirli araçları veya düşünceleri bir “ev” misali yaşamın merkezi 

haline getirerek bu çevreye bağlı koza oluşturma ve koza içinde yaşama olgusunu ortaya 

çıkarmıştır (Euromonitor, 2013: 11-14; Candemir vd., 2016). FaithPopcorn tarafından 1980’li 

yıllarda insanların dış dünyayı AIDS, şiddet vb. nedenlerle korkutucu bir yer olarak 

algılaması yanı sıra evde olmanın verdiği rahatlığın da etkisiyle, eğlenmek ve sosyalleşmek 

için evde geçirilen zamanın artmasına bağlı sosyal trend olarak tanımlanmıştır (Sarı, 2016). 

FaithPopcorn’a göre kozaya çekilme “ev kozası” esas olarak ev merkezli bir yaşam tarzını 

ifade etse de, zaman içinde, “otomobil kozası”, “kendin yap kozası”, “mobil koza” vb. farklı 

boyutlar kazanmaya başlamıştır(Faithpopcorn, 1991).Diğer bir bakış açısına göre kozalanma, 

münzevilik olarak da adlandırılabilen, kişinin yalnız kalma ya da sınırlı bir sosyal etkileşim 

kurma isteği çerçevesinde sosyal hayattan ayrı durması olarak da tanımlanabilmektedir 

(Besse, 1910). Yakın dönemde ortaya çıkan kozalanmakavramlarından biri de, Japonca 

“Hikikomori”dir. Hikikomori, ergenlerin ve genç yetişkinlerin, iş bulamayıp toplumla olan 

tüm temaslarını reddettiği ve tüm sosyal faaliyetlerden çekildiği davranış anlamına 

gelebilmektedir (Suwa ve Hara, 2007; Teo, 2013). İki bakış arasındaki temel fark sosyalleşme 

düzeyindeki farklılık olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Mobil cihaz penetrasyonu, bu araçların (tablet, iPad,netbook, dizüstü bilgisayar, e-reader, 

akıllı saat (iWatch vb.), akıllı telefonlar vb.) kullanıcılarına sunduğu işlevsellikler (temel 

haberleşmelerin yanı sıra sosyal medya, internet, oyun vb.) sayesinde artmaktadır. Mobil 

cihazlarla sağlananmobilite, bireylerin eğitimden eğlenceye bir çok eylemlemini mobil 

cihazlarla gerçekleştirmelerineimkanlar sunmaktadır. Yaşam koşullarını kolaylaştıran mobil 

cihazlar kısa zamanda hayatın bir parçası haline gelmiş kullanıcılarınkendilerine özel yaşam 

tarzları oluşturmasını da mümkün kılmıştır. Bu yeni sosyal 

trendFaithPopcorntrafındaningilizce literatürde “mobile cocooning” olarak adlandırılmıştır.  

(http://www.faithpopcorn.com/a-brief-history-of-the-future/, erişim tarihi: 23.06.2016).Türkçe 

literatürde “mobil kozalanma” olarak da incelenen bu kavram, mobil cihazlarda internet ve 

mobil uygulamaların artan kullanımı ile bireyin kendine mobil cihazlarıyla bir yaşam alanı 

oluşturması ve (koza içinde) yaşaması olarak adlandırılabilmektedir (Candemir vd.,2018). 
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Literatürde mobil kozalanmaya yönelik henüz yeterli çalışma bulunmamaktadır. 

Euromonitor’un(2013) “Mobil kozalanma” isimli raporunda kavramın tüketici davranışlarına 

etkisi incelenmiş ve yaratacağı fırsatlara ve zorluklara değinilmiştir. Zalega ve Warszawski 

(2018) Polonya’da 65 yaş üstü insanların karar alma sürecindeki tüketim 

kozalanmalarınıincelenmiştir. Tüketim kozalanması, incelenen grup arasında yayılımıntemel 

belirleyicileri olarak yaşam tarzlarının bireyselleşmesi, internetin artan popülaritesi sonucu 

teknolojik markalara olan eğilimler ve evlerde daha fazla mobil cihaz kullanılmasıyla birlikte 

mobilitenin artması gösterilmiştir. Candemir vd. (2016), mobil kozalanmayı inceledikleri 

çalışmalarında İzmir ilinde, 16-26 yaş grubu 543 öğrenci üzerinde anket çalışması uygulamış 

ve mobil kozalanmayı temsil edebilecek unsurlar tespit etmişlerdir. Çalışma kapsamındamobil 

kozalanmayı açıklayan 8 faktöre ulaşılmıştır. Mobil kozalanmanın sekiz boyutu; Bireyin 

yaşamına olumlu düşünce katma (OD), Bireyi Sosyalleştirme (BS), Eylemlerini mobil araca 

yönlendirerek zamanı geçirme (EMA), Bireyin kendi içine yönelmesi (BKI), Kullanımı 

sınırlamalarına tepki (KST), Mobil aracın içselleştirilmesi (MAI), Sorun Çözücü (SC) ve İlgili 

günceli takip etme (IGT) olarak ortaya konmuştur. Bu çalışmada elde edilen faktörler ile tam 

olarak bir mobil kozalanmadan bahsetmek mümkün olmasa da yaygınlaşmasına yönelik 

bulgular elde edilmiştir. Bu araştırmada ise önceki çalışma kapsamında saptanan mobil 

kozalanma boyutları, doğrulayıcı faktör analizi ile test edilecektir. 

Metodoloji 

Araştırmanın amacı daha önceki çalışmada ortaya konulan mobil kozalanma alt faktörlerinin 

yapısal eşitlik modeli kullanılarak daha kapsamlı bir örneklemde analiz edilmesidir. Mobil 

penetrasyonun daha genç bir demografik özellikte yoğunluk kazanması itibariyle çalışmanın 

ilk aşaması öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada açıklayıcı faktör analizi ve 

karşılaştırmalı analizler ile faktörler değerlendirilmiştir. Devam niteliğindeki bu çalışma 

demografik özellik olarak daha geniş bir örnekleme uygulanmış ve ilk çalışmadaki faktörler 

incelenmiştir. Bu bağlamda çalışma, uygulamalı bir araştırma niteliğinde olup keşfedici bir 

özellik kazanmaktadır.  

Çalışma iki bölümde incelenmiş ve nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. İlk bölümde, IBM 

SPSS 22 programı kullanılarak anket verileri üzerinde güvenilirlik ve frekans analizleri 

yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, IBM SPSS Amos programı kullanılarak 

faktörler yapısal eşitlik modeli ile incelenmiştir.Anket sonuçları Yapısal Eşitlik Modeli ile 

incelenerek, sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Yapısal eşitlik modeli, doğrulayıcı yaklaşımı 

ile veri seti üzerindeki ilişkileri keşfetmeyi ve faktörler arası ilişkilerin veri seti ile uyumunu 
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test edebilmektedir.  Araştırma için İzmir ili örnek çerçevesine, anket yöntemi uygulanarak 

veri toplanmıştır. Araştırma kapsamında önceki çalışmada elde edilen mobil kozalanma faktör 

ifadeleri, daha geniş bir örneklemi test edecek demografik sorularla birleştirilerek anket 

oluşturulmuştur. Toplam 464 katılımcıya anket uygulanmış, eksikleri nedeniyle 17 anket 

çalışmadan çıkartılarak analizlere dahil edilmemiştir. Veri toplama sürecinde elde edilen 

veriler, elden ve internet ortamında olmak üzere iki şekilde rassal örnekleme yöntemiyle 

toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından “Google dökümanlar” üzerinde hazırlanan form daha 

hızlı veri toplamayı sağlayabilmek amacıyla internet üzerinden katılımcılara gönderilmiş ve 

doldurmaları istenmiştir.  

Araştırma kapsamında önce betimleyici istatistikler ile örneklemin genel özellikleri 

belirlenmiştir. Daha sonra, ilk çalışmada elde edilen faktörlerin güvenilirlik düzeyleri ortaya 

konmuş ve daha sonra doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Elde edilen faktörlerin 

demografik özelliklere göre farklılık ve ilişki gösterip göstermediği analiz edilmiştir. 

Korelasyon, bağımsız örneklem t test ve tek yönlü anova analizleri uygulanmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Elde edilen verilere uygulananbetimleyici analizler sonucu elde edilen veriler aşağıda tablolar 

aşağıda verilmiştir. 

Tablo.1. Demografik Değişkenler 

Cinsiyet n % Yaşınız n % 

Kadın 248 55,5 18 yaş altı 44 11,3 

Erkek 199 44,5 18-23 yaş arası 219 56,3 

Toplam 447 100 24-29 yaş arası 64 14,1 

   

30 yaş ve üstü 120 18,3 

   
Toplam 447 100 

Aylık Kişisel Gelir     Öğrenim Durumu     

0-1300 266 59,5 Lise  119 26,6 

1301-2600 74 16,6 Önlisans 80 17,9 

2601-3900 54 12,1 Lisans 193 43,2 

3901 ve üzeri 53 11,9 Lisansüstü 55 12,3 

Toplam 447 100 Toplam 447 100 

 

Araştırmaya katılan 447 katılımcıların %55,5’i (248) kadın, %44,5’i (199) ise 

erkektir.Katılımcıların yaş dağılımı bulguları incelendiğinde %56,3’ünün18-23 yaş aralığında, 

%18,3’ünün 30 yaş ve üzeri, %14,1’inin 24-29 yaş aralığında ve %11,3’ünün ise 18 yaş ve 

altında olduğu görülmektedir. Eğitim durumu açısından yapılan sınıflandırmaya göre 
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katılımcıların %43,2’ si lisans, %26,6’sılise, %17,9’u önlisans ve %12,3’ünün 

lisansüstümezunu olduğu görülmektedir. Aylık gelir bakımından incelendiğinde ise 

katılımcıların%59,5’i 1300 TL ve altında gelir elde etmekte iken %16,6’sı1301-2600 TL arası 

gelire sahiptir. 

Elde edilen ikinci veri ise, katılımcıların mobil cihaz kullanma sıklığı ve gün içerisinde mobil 

cihazlarını hangi sürelerde kontrol ettikleridir. Bu veriye ait sonuçlar, aşağıdaki tabloda 

gösterildiği gibidir:  

Tablo 2. Mobil Cihazların Kullanma Sıklığı ve Süreleri ile Gün İçerisinde Kontrol 

Edilme Süreleri 

Mobil Cihazların Kullanım Sıklığı n 

Akıllı Telefon 437 

Dizüstü Bilgisayar 328 

Tablet 197 

Netbook 45 

Akıllı Saat 31 

E-Reader 16 

 

Mobil Cihaz Kullanma Süresi n % 

6 yıldan az 176 39,4 

7-12 yıl 201 45 

12 yıldan fazla 70 20,1 

Gün içinde ne sıklıkla mobil cihazınızı kontrol edersiniz. 

  Ortalama 10 dakikada bir 112 25,1 

Sadece arama veya mesaj geldiğinde 60 13,4 

Günde birkaç kez 73 16,3 

Sürekli 202 45,2 

 

Tablo 2 de görüldüğü üzere akıllı telefon kullanım sıklığı en fazla olan mobil cihazdır. Aynı 

tablo üzerinde mobil cihaz kullanma süreleri ve kullanıcıların mobil cihazlarını ne sıklıkla 

kontrol ettikleri de görülmektedir. Yaş aralıklarına bakılmaksızın katılımcıların önemi bir 

çoğunluğunun uzun sayılabilecek bir süredir (yedi yıl ve üstü) mobil bir cihaza sahip olduğu 

görülmektedir. Mobil kozalanma etkilerinin görülebilmesi için sürenin yeterli olduğu 

varsayılmaktadır. 

İlk çalışmada mobil kozalanmanın sekiz boyutu olarak; Bireyin yaşamına olumlu düşünce 

katma (OD), Bireyi Sosyalleştirme (BS), Eylemlerini mobil araca yönlendirerek zamanı 

geçirme (EMA), Bireyin kendi içine yönelmesi (BKI), Kullanımı sınırlamalarına tepki (KST), 

Mobil aracın içselleştirilmesi (MAI), Sorun Çözücü (SC) ve İlgili günceli takip etme (IGT) 
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faktörleriortaya konmuştur.İkinci çalışma kapsamında faktörlere ilişkin güvenilirlik değerleri 

Tablo 3 ‘te verilmiştir. 

Tablo 3. Faktörlerin Güvenilirlik Değerleri 

Faktörler OD BS EMA BKI KST MAI SC IGT 

Cronbach 

Alpha 

0,834 0,802 0,774 0,809 0,780 0,629 0,689 0,519 

 

Faktör güvenilirlik düzeyleri yeterli olarak görülmektedir. Sadece ilgili günceli takip etme 

faktörünün güvenilirlik düzeyi kabul edilebilir seviye olan 0.50 nin çok az üstünde olarak 

hesaplanmıştır. Yapısal eşitlik modeli oluşturulurken, kayıp verileri telafi etmek adına 

ortalama değerler kayıp verilere dönüştürülmüş ve Yapısal Eşitlik Modelinde bu verilerden 

yararlanılmış ve Şekil-1’de yer alan model oluşturulmuştur. 

Yapılan analizde öncelikle doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Uyum iyiliği 

değerlerinden χ2/df, RMSEA (RootMeanSquareError of Approximation), ve CFI 

(Comparative Fit Index) değerlerine bakılarak modelin kabul edilebilir olup olmadığı 

incelenmiş, ilgili değerler Tablo 4 ‘te verilmiştir. 
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Şekil1. Yapısal Eşitlik Analizi Sonuçları 

Tablo 4. Uyum Ölçüt Aralıkları ve Elde Edilen Sonuçlar 

Uyum ölçütü Kabul edilebilir aralık İyi uyum aralığı Uygulama Sonuçları 

Ki-kare/Serbestlik x2/df<5 x2/df<3 2,348 

CFI 0,05≤CFI≤0,97 0,07≤CFI≤1 0,887 

RMR 0,05≤RMR≤1 0≤RMR≤0.05 0,085 

GFI 0,00≤GFI≤0,95 0,05≤GFI≤1 0,867 

NFI 0,00≤NFI≤0.95 0,05≤NFI≤1 0,82 

RMSEA 0,05≤RMSEA≤1 0≤RMSEA≤0,05 0,055 

 

χ2/df değeri 2.348 bulunmuştur. Bu değer, 5 altında ise, model kabul edilebilir, 3’un altında 

ise mükemmel uyum olduğu söylenmektedir. RMSEA değeri ise, 0.08’in altında ise modelin 

kabul edilebilir olduğu söylenmektedir. Tablo 4’teki değerlere göre uyum iyiliği mükemmel 

ve model kabul edilebilir düzeydedir. CFI değerinin, 0.90 üzeri olması modelin uyumlu 
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olduğunu göstermektedir. Modelde bu değer 0.887 bulunmuş olup, modelin nispeten uyumlu 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Sonuçlar, Öneriler, Kısıtlar 

Araştırma kapsamında insanların işlevsel olarak mobil cihazları hayatının merkezine almasını 

tanımlayan mobil kozalanma kavramının boyutları incelenmiştir. Bu bağlamda, mobil 

kozalanma davranışının tanımlanmasına öncü olan ve Candemir vd. (2016) tarafından 

yapılmış olan çalışmada ortaya faktörler temel alınarak geliştirilen bu çalışmada, ilk 

çalışmada belirlenmiş faktörlerin analiz kapsamı genişletilerek yapısal eşitlik modeli ile 

analizi gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmadan elde edilen değerler incelendiğinde, uyum iyiliği istatistiklerinin sonuçlarına 

bakılarak, ölçeğin kabul edilebilir ve modelin uygun olduğu söylemek mümkündür. Örneklem 

kapsamının genişlemesine bağlı olarak gruplar arasındaki ilişkiler ve farklılıklar analiz 

edilmiş, gruplar arasında benzerliklerin de yüksek çıktığını, dolayısıyla eğilimlerin çok fazla 

farklılık göstermediğini söylemek mümkündür. Gruplar arasında farklılıkların düşük düzeyde 

çıkması beklenen bir sonuç olmuştur. Bu bağlamda mobil kozalanma eğilimlerinin yaşa ve 

mobil cihaz kullanım süresine bağlı olmadan düşük düzeyde de olsa bireyler üzerinde etkili 

olduğunu söylemek mümkündür.    

Mobil cihazlar, uzun zamandır hayatımızda olmasına rağmen kullanım alanlarının genişleme 

süreci yakın bir dönemde gerçekleşmeye başlamıştır. Bununla birlikte internet kullanım 

alanlarının genişlemesi ve IoT teknolojisinin yaygınlaşması ile beraber daha fazla günlük 

rutinin mobil cihazlarla gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

araştırma çerçevesinde mobil kozalanma davranışları düşük düzeyde görülse de, mobil cihaz 

ve internet penetrasyonuna bağlı olarak bu durumun hızlanması beklenmektedir. Elde edilen 

bulgular, yaş ve kullanım süresi farklılaşsa da faktörlere verilen tepkilerin benzerliklerinin 

yüksek olduğu yönündedir. Bu bağlamda, İşletmelerin bu yeni yaşam eğilimini dikkate alarak 

pazarlama stratejilerini şekillendirmeleri önemli bir rekabet avantajı yaratacaktır.  

Araştırmanın temel kısıdı çalışmanın İzmir genelinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu 

bağlamda zaman ve ekonomik kaynak kısıtları etkili olmuştur. Gelecek çalışmalar açısından 

nicel araştırma ile elde edilen bulgulardan hareketle faktörlerin geliştirilmesi açısından analiz 

bulgularının nitel çalışmalarla desteklenmesi önerilmektedir. Ayrıca örneklem sayısı ve 

sahasının genişletilmesi de mobil kozalanma kavramının boyutlarına katkıda bulunacaktır. 
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BAĞIŞLAR BAĞLAMINDA BİR MODEL ÖNERİSİ 

HOW DOES GIVING PROCESS WORKS IN TURKEY? A MODEL PROPOSAL IN THE 

CONTEXT OF INDIVIDUAL GIVING 
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2
 

Özet 

Pazarlama disiplini içerisinde farklı coğrafyalar bağlamında bireysel bağış sürecinin nasıl 

geliştiğine yönelik modeller ortaya konulmuştur. Türkiye bağlamında bireysel bağışların nasıl 

işlediğine yönelik bütüncül bakış açısıyla geliştirilen bir model henüz mevcut değildir. Bu 

çalışmanın amacı Türkiye’deki bireysel bağış sürecinin nasıl işlediğini bir model çerçevesinde 

ortaya koymaktır. Çalışmada elde edilecek sonuçlar kar amaçsız örgütlerde pazarlama 

çalışmaları literatürüne katkı sağlamanın yanında kar amaçsız örgütlerin kaynak sağlama 

amacıyla politika geliştirmelerine fayda sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bağış, Gönüllülük, Kar Amaçsız Örgütler, Bağış Modeli 

Keywords: Giving, Volunteering, Non-Governmental Organizations, Giving Model 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Bireysel bağışlar dünya genelinde yıllar itibariyle artış göstermektedir (Giving USA, 2018; 

CAF, 2014/2016). Kar amaçsız örgütlerin faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç 

duydukları kaynağın önemli bir bölümü parasal ve ayni bağışların yanında bireyler tarafından 

sağlanan gönüllü hizmetlerdir. Bireysel bağışlar üzerine yapılan araştırmalar genel olarak üç 

farklı bağış biçimi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlar literatürde para ve ayni bağışlar, 

tanımadığınız birine yardım etmek ve gönüllülük olarak ele alınmaktadır (CAF, 2014/2016).  

Pazarlama disiplini içerisinde farklı coğrafyalar bağlamında bireysel bağış sürecinin nasıl 

geliştiğine yönelik modeller ortaya konulmuştur. Türkiye bağlamında bireysel bağışların nasıl 

işlediğine yönelik bütüncül bakış açısıyla geliştirilen bir model henüz mevcut değildir. Bu 

çalışmanın amacı Türkiye’deki bireysel bağış sürecinin nasıl işlediğini bir model çerçevesinde 

ortaya koymaktır. Çalışmada elde edilecek sonuçlar kar amaçsız örgütlerde pazarlama 
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çalışmaları literatürüne katkı sağlamanın yanında kar amaçsız örgütlerin kaynak sağlama 

amacıyla politika geliştirmelerine fayda sağlaması beklenmektedir.  

Kavramsal Çerçeve 

Singer (2008:8), bağış kavramını kamu yararı için yapılan gönüllü eylemler olarak 

tanımlamaktadır. Eylemler bireysel olarak yapılan parasal bağışlar, malzemeler ya da 

zamanını veya uzmanlığını yapılacak hizmetlerde harcama veya kullanma olarak 

tanımlanabilir.Çarkoğlu (2006) çalışmasında hayırseverlik kavramı üzerinden yola çıkmış ve 

Türkiye’de yaşayan bireylerin hayırseverliği "hangi dinden ya da ulustan olursa olsun, 

gereksinim içindeki kişilere yardım etmek bir hayırseverlik biçimidir" ya da "gönüllü olarak 

çalışmak" veya "servetin bir bölümünü bir vakfa bağışlamak bir hayırseverlik biçimidir" 

şeklinde tanımladıklarını belirtmektedir.  

Pazarlama yazınında bireysel bağış sürecine ilişkin farklı modeller geliştirilmiştir. Bağış 

sürecinin nasıl işlediğiniele alan bu modelleri geliştirildikleri tarih itibariyle aşağıdaki şekilde 

sıralayabiliriz: 

 Burnett ve Wood Bağış Karar Süreci Modeli, (1988). 

 Bireylerin Kar Amaçsız Örgütlere Bağış Yapma Davranışı Modeli (Bendapudi, Singh 

ve Bendapudi, 1996). 

 Bireysel ve Kar Amaçsız Örgütlere Bağış Modeli (Sargeant, 1999). 

 Sargeant ve Woodliffe Bağış Modeli (2008). 

 Bireysel Bağış Modeli (Sargeant ve Shang, 2010). 

Bağış sürecini açıklamaya çalışan yukarıdaki modeller bazı ortak boyutları paylaşmaktadırlar. 

Tablo 1’de bu modellerin alt boyutları değerlendirilmektedir.   

Tablo 1: Bireysel Bağış Süreci Modelleri 

Modeller 

Boyutlar 

Girdiler 
Algısal 

Tepkiler 

Dışsal 

Motivasyonlar 

İçsel 

Motivasyonlar 

Süreç 

Belirleyicileri 
Çıktılar 

Burnett ve 

Wood, 1988 
X X X X X X 

Bendapudi, 

Singh ve 

Bendapudi, 1996 
X X  X X X 

Sargeant, 1999 X X X X X X 

Sargeant ve 

Woodliffe, 2008 
X X X X X X 

Sargeant ve 

Shang, 2010 
X X X X X X 

Kaynak: Tablonun oluşturulmasında Polonsky (2002)’den yararlanılmıştır. 
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Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma uygulamalı ve keşifsel bir araştırmadır. Veri toplama sürecinde derinlemesine 

mülakatlar, odak grup görüşmelerinden ve doküman incelemeden faydalanılmıştır. 20 farklı 

bağışçı ile ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlara katılanların dokuzu kadın, on 

biri ise erkektir.Mülakat süreleri 50 ile 90 dakika arasında değişmektedir. Katılımcıların 

yaşları ise 20 ile 65aralığında yer almaktadır. Odak grup görüşmelerinde 6 farklı odak grup 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Farklı kar amaçsız örgütlerde gönüllü ve yönetici olarak 

çalışan yaşları 20 ile 60 arasında değişen 42 kişiyle görüşülmüştür. Odak grup görüşmelerinde 

eğitim ve insani yardım alanında çalışan gönüllüler çoğunluktadır. Katılımcılar yargısal ve 

kartopu örnekleme teknikleri ile belirlenmiştir (Miles ve Huberman, 1994).  

Bu çalışmada tematik analiz kullanılmıştır. Tematik analiz altı basamaktan oluşmaktadır 

(Braun ve Clarke, 2006): (1) Verinin içselleştirilmesi (2) Kodlama çerçevesinin oluşturulması, 

değerlendirilmesi ve düzenlenmesi (3) Temaların aranması (4) Temaların değerlendirilmesi ve 

gözden geçirilmesi (5) Temaların belirlenmesi ve isimlendirilmesi (6) Analizlerin 

tamamlanması ve bulguların yazımı. Tematik analiz tümevarımsal veya teorik olarak iki farklı 

biçimde yapılması mümkündür (Braun ve Clarke, 2006). Bu çalışmada tümevarımsal tematik 

analiz araştırmanın amacı ve sorusuyla uyumlu olduğu için tercih edilmiştir. 

Doküman incelemede Türkiye’deki bağış kavramını konu edinen makaleler, tezler, araştırma 

raporlarından ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı tarafından 2006 ve 2016 yıllarında yapılan 

“Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik” çalışmalarından faydalanılmıştır.  

Araştırma sürecinde gerçekleştirilen mülakatlar kaydedilmiş ve yazıya dökülerek analiz için 

kullanılmıştır. Ses dosyalarının yazıya dökülmesinden sonra araştırmacılar tarafından 

kodlama yapılmıştır. Bu çalışmada veri analizi sürecinde ortaya çıkan ve önceden belirlenmiş 

kodların kombinasyonu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Saldana (2009: 12)’nın önerdiği 

biçimde kodlama süreci gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kategoriler ve temalar belirlenerek 

araştırmacılar arasında tartışılmış, bu noktada ortaya çıkan anlaşmazlıklar müzakere edilmiş 

ve uzlaşıya varılmıştır. Temalar bir kez daha gözden geçirilerek alıntıları doğru ve uygun bir 

şekilde kapsamaları sağlanmıştır (Spiggle, 1994). 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma sonunda Tablo 2’de yer alan bulgulara ulaşılmıştır. Modelin kaynak olarak ifade 

edilen kısmında kar amaçsız örgütlerin bağışçılara nasıl ulaştığı ve bireysel bağışların nasıl 

geliştiği yer almaktadır. Motivasyonlar bireyi bağışa yönlendiren içsel ve dışsal 
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belirleyicilerdir. İçsel motivasyonlar bencil ve özgeci olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Bireyin kendi menfaati doğrultusunda bağışta bulunması (örneğin gösteriş) bencil 

motivasyonlar, başkalarının çıkarını gözeterek herhangi bir karşılık beklemeden (örneğin 

empati) bağışta bulunması özgeci motivasyon olarak değerlendirilmektedir. Dışsal 

motivasyonlar yaş ve cinsiyet gibi demografik özelliklere bağlı motivasyonlardır. Bağış 

biçimleri herhangi bir aracı kurum olmadan doğrudan bireye yapılabildiği gibi bir kar amaçsız 

örgüt vasıtasıyla da yapılmaktadır. Bireysel bağışlarda farklı bağış türleri bulunmaktadır. 

Para, eşya ve zamanın bağışlandığı bunun yanında psikolojik destek vermenin ve kar amaçsız 

örgütlerin ürünlerini satın almanın da bir bağış türü olarak değerlendirildiği görülmektedir. 

Birey doğrudan veya dolaylı bağışta bulunurken kişiye ve kuruma duyulan güven bağış yapıp 

yapmamayı etkilemektedir. Doğrudan bağışın daha fazla tercih edilmesinde güven, bağışın 

plansız olması (örneğin cami çıkışı veya dilencilere verilen para) ve genellikle düşük miktarda 

bağış yapılması ve bağışın gizli tutulması ortaya çıkmaktadır. Bağışa taraf olan bireyler yakın 

çevreden başlamaktadır. Burada öncelik sırası akraba, komşu ve arkadaşlar şeklinde doğrudan 

bağışlarda gözlenmektedir. Sonrasında bireyin tanımadığı ihtiyaç sahiplerine bağışta 

bulunulmaktadır. Dolaylı bağışlarkar amaçsız örgütler üzerinden gerçekleşmektedir.  

Tablo 2. Araştırma Bulguları 

Kaynak Motivasyonlar Bağış 

Biçimleri 

Bağış Türü 

(Çıktılar) 

İşlemsel 

Etkenler 

Bağışın Tarafı 

 Kitle 

İletişim 

Araçları 

 Pazarlama 

İletişimi 

 Marka 

(Tanınma) 

 Referans 

Grupları 

 Talep Etme 

 İçsel 

(Bencil ve 

Özgeci) 

 Dışsal 

 Doğrudan 

(Bireye) 

 Dolaylı 

(Kar 

Amaçsız 

Örgüt)) 

 Para 

(Online, 

mobil, 

elden) 

 Eşya  

 Zaman 

 Bireysel 

Yetenek 

 Psikolojik 

Destek 

 Kar 

Amaçsız 

Örgütün 

Ürünleri 

(Online, 

fiziksel) 

 Güven 

 Plansız 

(Doğrudan) 

 Düşük 

Miktar 

(Doğrudan) 

 Gizli 

 Akraba 

 Komşu 

 Arkadaşlar 

 Diğer 

İhtiyaç 

Sahipleri 

 Kar 

Amaçsız 

Örgütler 

 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Bu çalışmada bağış sürecine ilişkin önerilen model yabancı literatürde daha önce geliştirilen 

modellerin bazı alt boyutları bakımından benzerlik taşımakla birlikte Türkiye’deki bireysel 

bağış sürecinin kendine has bazı özellikler barındırdığını da söylemek mümkündür.  
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Bu çalışma bireylerin ayni ve parasal bağışları ile gönüllü hizmet sağlama üzerine 

odaklanmaktadır. Organ bağışı ve kan bağışı gibi bağış biçimleri araştırma kapsamı dışında 

tutulmuştur. Bu nedenle elde edilen çıkarımlar araştırma kapsamı içindeki bağış biçimleriyle 

sınırlıdır.  

Kar amaçsız örgütlerin hedef kitlelerini daha iyi tanıması onlara nasıl ulaşacağının da anahtar 

noktalarından biridir. Bu nedenle hedef kitlenin kar amaçsız örgütten beklentilerinin ortaya 

çıkarılması kaynak yaratmada önemli bir unsurdur. Örneğin güven işlemsel etkenler içerisinde 

dikkate alınması gereken unsurlardan biridir. Bunun yanında hedef kitleyi planlı bağış 

yapmaya yönlendirecek ve miktarın küçük olmasının değil düzenli olmasının önemini ortaya 

koyan pazarlama iletişimi etkinliklerinin düzenlenmesi önerilebilir. 
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AVATARIN KADAR KONUŞ: FARKLI OLMA İHTİYACI VE 

MATERYALİZM EĞİLİMİNİN GENİŞLETİLMİŞ BENLİK 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

THE EFFECT OF NEED FOR UNIQUENESS AND MATERIALISM ON EXTENDED 

SELF 

Sonyel OFLAZOĞLU
1
 

Şenay SABAH ÇELİK
2
 

Özet 

Kişilerin benliklerinin önemli bir aracı olarak kabul edilen avatarlar, sanal dünyada olduğu 

kadar gerçek dünyada da kişinin deneyimlerinin aracı rolünü üstlenmekte ve sahiplerini temsil 

etmektedir.Kişiler söz konusu avatarları aracılığıyla benliklerini genişletebilmektedir. 

Çalışmada kişilerin benliklerinin kişisel özelliklerinden etkilenebileceği varsayımıyla, 

kişilerin farklı olma ihtiyacı ile materyalizm eğilimlerinin genişletilmiş benlik üzerindeki 

etkisi ele alınmaktadır. Söz konusu ilişkide düşünme ihtiyacı değişkeninin düzenleyici rol 

oynadığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, düşük ve yüksek düşünme ihtiyacı seviyeleri için 

model test edilmiştir. Çalışmanın örneklemi kartopu örneklem yöntemi ile belirlenen 253 

kişiden oluşmaktadır. Örneklem, “Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyun”larını 

(MMORPG) oynayan ve bu oyunlarda avatar oluşturmuş kişilerden oluşmaktadır. Hipotezler 

PASW 18 programı tarafından çoklu regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre, farklı olma ihtiyacı ve materyalizm değişkenlerinin sahip olunan avatar 

kapsamında genişletilmiş benlik bağımlı değişkenine etkisinin düşünme ihtiyacının 

düzenleyici etkisi kapsamında ele alınması istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre 

düşünme ihtiyacının düşük seviyeleri için materyalizm değişkeni ile genişletilmiş benlik 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunurken, yüksek düşünme ihtiyacı seviyelerinde 

farklı olma ihtiyacı ve genişletilmiş benlik arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Ayrıca modelin açıklama gücü düşünme ihtiyacının yüksek seviyelerinde düşük 

seviyelerine göre önemli ölçüde yükselmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Farklı Olma İhtiyacı, Düşünme İhtiyacı, Genişletilmiş Benlik, 

Materyalizm, Avatar. 

                                                           
1
 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, oflazoglusonyel@gmail.com 

2
 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, sabah@politics.ankara.edu.tr 



402 
 

Abstract  

The avatars, which are considered as an important tool of the self, act as a mediator of one's 

experiences and represent its owners, in the real world as well as in the virtual world. People 

can expand their self through their avatars. The study deals with the impact of need for 

uniqueness and materialism tendencies on the extended self. In this relationship, need for 

cognition is thought to play a moderator role. In this context, the model has been tested for 

low and high need for cognition levels. The study sample consists of 253 people identified 

with the snowball sampling technique. The sample consists of people who create an avatar in 

“Massive Multiplayer Online Role Playing Games” (MMORPG). Hypotheses were evaluated 

with multiple regression analysis via PASW 18. According to the results, to consider need for 

cognition as a moderator variable for the relation between need for cognition, materialism 

tendency and extended self within online context is statistically significant. Accordingly, a 

statistically significant relation was found between materialism and the extended self for the 

low levels of the need for cognition, while for high levels of need for cognition a statistically 

significant relation was found between the need for uniqueness and extended self. In addition, 

the explanatory power of the model is dramatically increased for high levels of need for 

cognition,compared to the lower levels. 

Keywords: Need for Uniqueness, Need for Cognition, Extended Self, Materialism, Avatar. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Kişilerin tükettikleri, sahip oldukları ve bunların benlik ile ilişkisi literatürde yaygın olarak 

incelenen bir konudur. Söz konusu ilişkinin sanal dünya için de mümkün olduğu, başka bir 

ifadeyle, bu ilişkinin sanal dünyaya genişletilebileceği öne sürülmektedir. Buna göre kişiler, 

sanal dünyada benliklerini ifade eden “avatar”larıyla benliklerini genişletebilmektedir. Bu 

kapsamda ele alınan Belk (1988)’in Genişletilmiş Benlik (Extended Self) kavramına göre, 

kişilerin benlikleri, gerçek ve sanal dünyada sahip oldukları ve geçmişleri ile genişlemektedir. 

Burada, kişilerin farklı olma ihtiyacı, düşünme ihtiyacı ve materyalizm eğilimi gibi kişisel 

özelliklerinin genişletilmiş benlik üzerinde etkisinin bulunabileceği düşünülmektedir. 

Buna göre mevcut çalışmada kişilerin farklı olma ihtiyaçları ile materyalizm eğilimlerinin 

genişletilmiş benlik üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Söz konusu model için düşünme 

ihtiyacı değişkeni düzenleyici değişken olarak değerlendirilmekte; düşük ve yüksek düşünme 

ihtiyacı seviyeleri için modelin farklı işleyebileceği önerilmektedir. Benlik kavramı birçok 

farklı eksende genişleyebildiğinden (Belk, 1988), çalışmada kişilerin sanal dünyada sahip 
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oldukları avatar ve avatarın sahiplikleri kapsamındaki benlik kavramları ele alınmaktadır. 

Özetle mevcut çalışmanın amacı; kişilerin farklı olma ihtiyacı ile materyalizm eğilimlerinin 

sanal dünyada genişletilmiş benlik üzerindeki etkisinin yüksek ve düşük düşünme ihtiyacı 

seviyeleri için değerlendirilmesidir. 

Literatür Analizi 

Sanal dünyada sahiplerini temsil eden iki veya üç boyutlu görsel karakterleri ifade eden 

avatarlar, kişilerin benliklerinin önemli bir aracı olarak değerlendirilmektedir (Bélisle ve 

Bodur, 2010). Kişinin sahip olduğu avatar, sadece sanal değil gerçek dünyadaki deneyimler 

için de aracı olarak görülmektedir (Vicdan ve Ulusoy, 2008). Böylece avatar, sadece sanal 

dünya için değil, genel olarak benliğin bir parçası olarak değerlendirilmektedir (Belk, 2014). 

Buna göre, kişilerin sanal dünyada sahip oldukları avatarları kapsamında gerçekleştirdikleri 

benlik genişletmelerinin; farklı olma ihtiyacı, düşünme ihtiyacı ve materyalizm eğilimi gibi 

gerçek dünyadaki kişisel özelliklerinden etkilenebileceği düşünülmektedir.  

Diğerlerinden farklı olma ihtiyacı, kişisel ve toplumsal kimliği geliştirmek amacıyla kişilerin, 

ürünlere sahip olma, ürünleri kullanma ve onlardan fayda sağlama yoluyla diğerlerinden farklı 

olma çabasını ifade etmektedir (Tian, Bearden ve Hunter, 2001). Bu kapsamda kişiler, diğer 

insanlardan farklı olmak amacıyla bir takım maddi eşyalar edinir ve bunları sergilerler, bu 

şekilde benzersiz olma algılarını artırmayı hedeflerler. 

Farklı olma ihtiyacı kişiden kişiye değişmekte ve farklı davranışsal tepkiler biçiminde ortaya 

çıkabilmektedir. Ancak söz konusu farklılaşmaya rağmen, kişilerin sahip oldukları ve 

tüketimleri, kişilerin farklı olma isteğini genel olarak yansıtmakta ve söz konusu farklılık da 

benliği etkilemektedir (Belk, 1989). Başka bir ifadeyle, kişilerin sahip oldukları ve 

tükettikleri, benlikleri ile yakından ilişkilidir. Aynı zamanda bu sahiplikler "ben" in 

benzersizliğini sergilemenin bir yolu olarak kullanılabilmektedir (Lim ve Reeves, 2009). 

Dolayısıyla kişiler sadece kendilerini başkalarından ayırt etmek için bazı ürünlere sahip 

olabilmektedirler (Belk, 1988). Benzersizliğin bir ifadesi olarak da kullanılabilen sahiplikler, 

genişletilmiş benliğin bir parçasıdır. Dolayısıyla benzersiz anlamlara sahip ürünlerin 

kullanımı ve seçimi de benzersizliği güçlendirmenin ifadelerinden biridir (Belk, Wallendorf 

ve Sherry, 1989). Söz konusu durum, benliğin sanal dünyadaki temsilcisi olan avatarın ve 

onun sahip olduklarının farklılaştırılması kapsamında, sanal dünya için de geçerlidir. Buna 

göre mevcut çalışmada aşağıdaki hipotez önerilmektedir: 
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H1: Farklı olma ihtiyacı ile sanal dünyada genişletilmiş benlik arasında pozitif bir ilişki 

vardır. 

Kimileri için sahip olma, benliklerinin en önemli unsurlarından biridir ve en genel tanımıyla 

bu durum materyalizm olarak adlandırılmaktadır (Richins ve Dawson, 1992). Buna göre, 

materyalizm eğilimi yüksek bireylerin sahipliklere materyalizm eğilimi düşük olanlara kıyasla 

daha fazla önem verdikleri ifade edilebilir (Richins ve Dawson, 1992). Buna ek olarak Belk 

(1988) kişilerin sahiplikler yoluyla benliklerini genişlettiklerini ileri sürmüştür.  

Materyalizm üzerine yapılan son çalışmalar, materyalizmin bireysel bir özellik olduğunu 

ortaya koymaktadır (Richins ve Dawson, 1992). Benliğin anlaşılmasında tüketime ve sahip 

olmaya verilen önemin bireyler arasında farklılık gösterdiği ve genel olarak sahipliğe önem 

veren bireylerin, genişletilmiş benliklerine belirli bir nesneyi/kişiyi dâhil etmelerinin daha 

muhtemel olacağı ileri sürülmüştür (Sivadas ve Vankatesh, 1995). Materyalistler için prestij, 

başarı, statü, gibi faktörler en önemli değerlerdir ve prestij sağlayan, sahibinin görünümünü 

geliştiren nesnelere değer verme ihtimallerinin yüksek olduğu deneysel çalışmalarla 

kanıtlanmıştır (Richins, 1994). Dijital dünyada ise bu durum benliği etkileyebilen ve inşa 

edebilen avatarlara yayılmıştır. Sanal dünyadaki genişletilmiş benlikteki bu yansımalar hem 

daha yaygın bir sunum hem de anlık geri bildirim özelliği taşıdığından, materyalist eğilimlerin 

açıklanmasını kolaylaştırmıştır (Belk, 2014).  

Buna göre genişletilmiş benlik ve materyalizmin arasında pozitif bir ilişki ifade edilmekte ve 

bu kapsamda, mevcut çalışmada aşağıdaki hipotez önerilmektedir: 

H2: Materyalizm ile sanal dünyada genişletilmiş benlik arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Bireylerin kişisel özelliklerinden olan ve benlik ile ilişkili bir diğer kavram, düşünme 

ihtiyacıdır. Düşünme ihtiyacı bilişsel olarak zahmet gerektiren konulardan hoşlanma ve böyle 

konulara yönelik eğilim olarak tanımlanmaktadır (Dickhäuser ve Reinhard, 2006; Polyorat ve 

Alden, 2005). Düşünme ihtiyacı yüksek olan kişilerin içgüdüsel olarak düşünmekten 

hoşlandıkları, düşük olanların ise bilişsel faaliyetten kaçındıkları ifade edilmektedir 

(Haugtvedt, Petty ve Cacioppo, 1992).  

Kişilerin düşünsel kapasite ve sistemlerinin genel olarak benliğin hem oluşumunda hem de 

benlikteki değişimlerde etkili olduğu öne sürülmektedir (Berzonsky, 2008). Geçmiş deneyim 

ve hafıza ile elde edildiği ve değiştiği öne sürülen düşünme ihtiyacının (Cacioppo, Petty, 

Feinstein, ve Jarvis, 1996), kişilerin benliklerindeki zamana bağlı değişimleri de etkilediği 

ifade edilmektedir (Njus ve Johnson, 2008). Ayrıca, düşünme ihtiyacının entelektüel alanın 
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dışında benlik üzerindeki etkisinin dolaylı olduğunun ifade edilmektedir (Dollinger, 2003). 

Bu kapsamda, farklı düşünme ihtiyacı seviyelerinin kişisel benliğin unsurlarını (Berzonsky, 

1994) ve benliği farklı biçimde/düzeyde etkilediği öne sürülmektedir (Berzonsky ve Kuk, 

2000). Sanal dünyada, özellikle avatarların kişiselleştirilmelerinin çok önemli olduğu “Devasa 

Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma” (MMORPG) tipi oyunların strateji ve dolayısıyla 

düşünme odaklı olmasının, söz konusu oyunlarda kullanılan avatarlar kapsamında bu ilişkinin 

önemini artırdığı düşünülmektedir. Buna göre, çalışmada aşağıdaki hipotez önerilmektedir: 

H3: Düşünme ihtiyacı; materyalizm, farklı olma ihtiyacı ve sanal dünyada genişletilmiş 

benlik arasındaki ilişkide düzenleyici rol oynamaktadır.  

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Söz konusu düzenleyici etkisi kapsamında çalışmanın hipotezlerini aşağıdaki biçimde tekrar 

ifade edilebilir:  

H1a: Düşük düşünme ihtiyacı seviyesi için farklı olma ihtiyacı ile sanal dünyada 

genişletilmiş benlik arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2a: Düşük düşünme ihtiyacı seviyesi için materyalizm eğilimi ile sanal dünyada 

genişletilmiş benlik arasında pozitif bir ilişki vardır.  

H1b: Yüksek düşünme ihtiyacı seviyesi için farklı olma ihtiyacı ile sanal dünyada 

genişletilmiş benlik arasında pozitif bir ilişki vardır. 

 

Farklı Olma 
İhtiyacı 

Materyalizm 

Genişletilmiş 
Benlik 

Düşünme 
İhtiyacı 

H1 

H2 

H3 
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H2b: Yüksek düşünme ihtiyacı seviyesi için materyalizm eğilimi ile sanal dünyada 

genişletilmiş benlik arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Bu kapsamda Araştırma Modeli Şekil 1’de sunulmaktadır.  

Tasarım ve Yöntem 

Analizler kartopu örneklem yöntemi ile belirlenmiş 253 kişilik örneklem verisi ile 

gerçekleştirilmiştir. Buna göre örneklem, MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-

Playing Game) olarak bilinen, Türkçe’deki yaygın kullanımıyla “Devasa Çok Oyunculu 

Çevrimiçi Rol Yapma Oyun”larını oynayan ve bu oyunlarda avatar oluşturmuş kişilerden 

oluşmaktadır. Kartopu örneklemin oluşturulmasında öncelikle söz konusu oyunu oynayanların 

oluşturduğu üniversite topluluklarıyla görüşülmüş, anketi farklı oyun gruplarının çevrimiçi 

hesapları üzerinden ve oyunu oynayan arkadaşları ile paylaşmaları istenmiştir. Hipotezler 

PASW 18 programı tarafından çoklu regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.  

Düşünme İhtiyacı (DI) ölçeği için Cacioppo, Petty ve Feng Kao (1984); Farklı Olma İhtiyacı 

(FOI) için Tian, Bearden ve Hunter (2001) ile söz konusu ölçeğin kısaltılmış biçimi olan 

Ruvio, Shoham ve Brencic (2008) ve Materyalizm (M) ölçeği için ise Wong, Rindfleisch ve 

Burroughs (2003) ile Richins ve Dawson (1992)’un makalelerinden yararlanılmıştır. Sanal 

dünya için Genişletilmiş Benlik (GB) kavramının ölçümünde, literatürde genişletilmiş benlik 

kavramının nicel olarak ölçüldüğü başka bir çalışmaya rastlanılmadığından, Dodson 

(1996)’nın “Dağ Bisikletine Sahip Olanlar için Genişletilmiş Benlik” ölçeği uyarlanmıştır.  

Bulgular 

Regresyon analizine geçmeden önce faktör yüklerini kontrol etmek için PASW 18 tarafından 

Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmış bunun için Temel Bileşenler (Principal 

Compenents) yöntemine dayanılmış, Varimax rotasyon yöntemi uygulanmıştır. Örneklem 

yeterliliğini değerlendirmek amacıyla Kaiser-Meyer Olkin (KMO) testi geçekleştirilmiştir. 

KMO değerlerinin 0.70’in üzerinde olması (FOI için, 0.818; DI için, 0.722; M için, 0.850; GB 

için 0.939), verinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir (Dziuban ve Shirkey, 

2007). AFA kapsamında faktör yükü için kabul edilen sınır değeri 0.40 olarak belirlenmiştir. 

Bartlett küresellik testi sonuçları kapsamında değişkenler arasında faktör analizi yapmaya 

yeterli düzeyde bir ilişki bulunduğu 0.000 anlamlılık düzeyinde desteklenmektedir (Dziuban 

ve Shirkey, 2007).  
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Faktör analizi sonrası her bir faktör için Cronbach’s Alfa değerleri kontrol edilmiştir. Faktör 

yükleri için yapılan belirlemeye uymayanlar ile güvenilirlik değerleri (cronbach alfa) uygun 

olmayan değişkenler elenmiştir. Böylece tek boyutluluk geçerliliklerinin sağlandığı 

görülmüştür. Düşünme İhtiyacı Ölçeği için Cronbach Alfa güvenilirlik değeri 0.70’nin çok az 

altında çıkmıştır (0.698) ancak söz konusu değişken modelin ölçümünde düzenleyici değişken 

olarak yer almaktadır. Sanal Dünyada Genişletilmiş Benlik (0.944), Farklı Olma İhtiyacı 

(0.841) ve Materyalizm (0.818) değişkenlerinin güvenilirlik değerleri 0.70’in üzerinde 

çıkmıştır (Nunnally ve Bernstein, 1994).  

Tablo 1. Pearson Korelasyon Katsayıları 

 DI FOI M 

Düşünme İhtiyacı (DI) 1   

Farklı Olma İhtiyacı (FOI) 0.154** 1  

Materyalizm (M) 0.012* 0.152** 1 

* 0.01 düzeyinde anlamlı; ** 0.05 düzeyinde anlamlı. 

Güvenilirlik testi sonrasında korelasyon testi yapılmıştır. Bağımsız değişkenler arasındaki 

korelasyon değerleri 0.012 ile 0.154 arasında değişmektedir (Tablo 1) ve düşük korelasyonu 

göstermektedir. Bu durum çoklu bağlantı sorununun (multicollinearity) olmadığını işaret 

etmektedir (Roth, 1995). Ayrıca, Varyans Artış Faktörü (VIF) ve tolerans değerleri ile Koşul 

İndeksi (CI) değerleri kontrol edilmiştir. Bu değerler de çoklu bağlantı sorununun olmadığını 

ifade etmektedir (Tablo 2 ve 3). 

Çalışmanın hipotezlerinin test edilmesinde Çoklu Regresyon Analizinden yararlanılmıştır. 

Öncelikle “Düşünme İhtiyacı” (DI) değişkeninin tüm model için düzenleyici etkisinin anlamlı 

olup olmadığı üç bağımsız değişken (FOI, M ve DI) ile DI değişkeninin diğer değişkenlerle 

çarpımının dâhil edildiği regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Buna göre öncelikle 

bağımsız değişkenler sonra bağımsız değişkenlerin çarpımıyla oluşturulan etkileşim terimi 

regresyon modeline dâhil edilmiştir. Regresyon sonuçları anlamlı çıktığından (R
2
=0.003, 

sig.0.000), DI’nın model üzerinde düzenleyici etkisinin bulunduğu söylenebilir (Sharma, 

Durand ve Gurarie, 1981). Böylece düşünme ihtiyacının; farklı olma ihtiyacı, materyalizm 

eğilimi ve sanal dünyada genişletilmiş benlik arasındaki ilişkide düzenleyici etkisi olduğunu 

ifade eden H3 hipotezi desteklenmiştir. Ayrıca, DI değişkeninin farklı düzeylerinin ele 

alınmasının önemli sonuçlar sağlayabileceği düşünüldüğünden, veriler DI’nın düşük ve 

yüksek düzeyleri için ikiye ayrılmış ve her bir düzey için regresyon analizi tekrarlanmıştır.  
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Tablo 2. Düşük Düşünme İhtiyacı Seviyesi için Regresyon Sonuçları 

 Beta/Sig.  

(t-değeri) 

VIF  

(Tolerans değeri) 

CI  

Farklı Olma İhtiyacı (FOI) 0.118/0.153 

(1.438) 

1.001 

(0.990) 

5.601  

Materyalizm (M) 0.214/0.010 

(2.601) 

1.001 

(0.990) 

9.765  

R
2
    0.061 

Düzeltilmiş R
2
    0.047 

Sig. F    0.013 

Y=Sanal Dünyada Genişletilmiş Benlik (GB) 

 

Düşük DI seviyesi için gerçekleştirilmiş regresyon analizi sonuçlarına göre (Tablo 2), sahip 

olunan avatar kapsamında genişletilmiş benliğin, farklı olma ihtiyacı ile materyalizm 

çerçevesinde ele alınması (R
2
=0.047) istatistiki olarak anlamlıdır. Regresyon sonuçlarına 

göre, FOI ile GB arasındaki ilişki düşük DI seviyesi için desteklenmezken; M ile GB 

arasındaki ilişki ise 0.05 anlamlılık düzeyinde desteklenmektedir. Başka bir ifadeyle, H1a 

hipotezi desteklenmezken H2a hipotezi 0.005 anlamlılık düzeyinde desteklenmiştir. 

Tablo 3. Yüksek Düşünme İhtiyacı Seviyesi için Regresyon Sonuçları 

 Beta/Sig.  

(t-değeri) 

VIF  

(Tolerans değeri) 

CI  

Farklı Olma İhtiyacı (FOI) 0.484/0.000 

(5.132) 

1.143 

(0.875) 

6.830  

Materyalizm (M) 0.099/0.294 

(1.056) 

1.143 

(0.875) 

8.670  

R
2
    0.278 

Düzeltilmiş R
2
    0.262 

Sig. F    0.000 

Y=Sanal Dünyada Genişletilmiş Benlik (GB) 

 

Yüksek DI seviyesi için gerçekleştirilmiş regresyon analizi sonuçlarına göre (Tablo 3), sahip 

olunan avatar kapsamında genişletilmiş benliğin (GB), farklı olma ihtiyacı (FOI) ile 

materyalizm (M) çerçevesinde ele alınması (R
2
=0.262) istatistiki olarak anlamlıdır. 

Regresyon sonuçlarına göre, FOI ile GB arasındaki ilişki yüksek DI seviyesi için 0.000 

düzeyinde desteklenirken; M ile GB arasındaki ilişki ise desteklenmemektedir. Özetle, 

araştırma sonuçları kapsamında H1b hipotezi 0.000 anlamlılık düzeyinde desteklenirken H2b 

hipotezi desteklenmemiştir.  
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Genişletilmiş Benlik kuramına göre benlik, sahip olunan birçok nesne ile 

genişletilebilmektedir. Buna göre kişilerin sanal dünyada sahip oldukları avatarlar da bu 

kapsamda değerlendirilebilir. Bunun yanında farklı olma ihtiyacı, materyalizm ve düşünme 

ihtiyacı gibi kişisel özelliklerin benlik üzerinde etkisinin bulunduğu ifade edilmektedir. Bu 

kapsamda mevcut çalışmada farklı olma ihtiyacı ve materyalizm eğiliminin benlik üzerindeki 

etkisi modele doğrudan dâhil edilirken düşünme ihtiyacı modele düzenleyici değişken olarak 

eklenmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre, farklı olma ihtiyacı ve materyalizm değişkenlerinin sahip olunan 

avatar bağlamında genişletilmiş benlik bağımlı değişkenine etkisinin düşünme ihtiyacının 

düzenleyici etkisi kapsamında ele alınması, istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre, 

düşünme ihtiyacının düşük seviyeleri için materyalizm değişkeni ile genişletilmiş benlik 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunurken, yüksek düşünme ihtiyacı seviyelerinde 

farklı olma ihtiyacı ve genişletilmiş benlik arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Ayrıca modelin açıklama gücü düşünme ihtiyacının yüksek seviyelerinde 

(R
2
=0.262) düşük seviyelerine (R

2
=0.047) göre önemli ölçüde yükselmektedir.  

Düşünme ihtiyacı daha çok entelektüel alanda benlik üzerinde etkisi bulunduğu düşünülen bir 

kavram olarak ifade edilmektedir (Dollinger, 2003). Buna göre farklı olma ihtiyacının 

entelektüel olarak bir karşılığı bulunmaktadır ve farklı olma ihtiyacının yüksek düşünme 

ihtiyacı seviyelerinde benlik üzerinde etkisinin bulunması teorik olarak anlamlıdır. Her iki 

kavramın da yaratıcılık ile ilişkisinin bulunduğu (Dolinger, 2003) ve bu anlamda kişisel 

benliğin yaratım sürecinde yüksek düşünme ihtiyacının farklı olma ihtiyacı ile etkisinin 

bulunabileceği düşünülmektedir. Buna karşılık materyalizm entelektüel alanın dışında 

konumlandırılmaktadır. Materyalizm eğilimleri yüksek bireylerin sahiplik ve tüketimi 

hayatlarının merkezine koydukları, kişisel başarı ve mutluluğu düşünsel olarak zorlayıcı 

aktivitelerden zevk almaktan (Dickhäuser ve Reinhard, 2006; Polyorat ve Alden, 2005) ziyade 

tüketimle ilişkilendirdikleri ifade edilmektedir (Richins ve Dawson, 1992). Dahası, 

materyalizm ve hedonizm gibi daha çok tüketim kültürüne ilişkin kavramların, yüksek 

düşünme ihtiyacı ile ilişkili olmadığı ifade edilmektedir (Lins, Bottequin, Doka, Golasa, 

Hylander, Merchan, Odabasic ve Pavlovic, 2013). Bu kapsamda, mevcut çalışmanın hem 

geçmiş literatürle uyumlu hem de onu genişletici boyutlarının bulunduğu düşünülmektedir.  
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Ayrıca mevcut literatürde, hem farklı olma ihtiyacı (Belk, Wallendorf ve Sherry, 1989; Lim 

ve Reeves, 2009 gibi) hem de materyalizm eğiliminin (Richins ve Dawson, 1992; Richins, 

1994; Sivadas ve Vankatesh, 1995; Belk, 2014 gibi) benlik üzerindeki etkisini ifade eden 

çalışmalar bulunmaktadır. Ancak her ne kadar farklı düşünme süreçleri ile benlik arasındaki 

ilişkinin ele alınabileceğini öne süren çalışmalar bulunsa da (Hunt, Kernan ve Mitchell, 1996), 

söz konusu ilişkinin sanal dünyada benliğin genişletilmesi üzerindeki etkisini ele alan 

çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu anlamda söz konusu sonucun literatür açısından önemli 

olabileceği düşünülmektedir.  

Özetle çalışma, benliğin sanal dünyadaki boyutunu ele alması ve bunun farklı kişisel 

özellikler ile ilişkisini tartışması bakımdan özgün sonuçlar sunmaktadır. Ayrıca, şirketlerin 

oyunlarda kullandıkları gerçek markalar, söz konusu platformlarda verilen reklamlar ve 

çevrimiçi satışlar açısından çalışmanın bulgularının değerlendirmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir. Buna göre, yüksek düşünme ihtiyacı gereken MMORPG tarzı oyunlarda 

kişilerin benliklerinde farklı olma ihtiyacının etkili olmasından hareketle, söz konusu 

oyunlarda farklı olma ihtiyacına yönelik ürün ve markaların reklamlarının yapılabileceği 

düşünülmektedir. Daha düşük düşünme ihtiyacı gerektiren oyunlarda ise kişilerin materyalizm 

eğilimlerine yönelik reklamların daha anlamlı olabileceği varsayılabilir.Bununla birlikte 

çalışmanın çeşitli kısıtları bulunmaktadır. Çalışmada genişletilmiş benliğin sanal unsuru 

olarak avatarlar ele alınmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda sanal benliğin başka 

unsurlarının ve benlik üzerinde etkili olabilecek başka özelliklerin de değerlendirilmesinin 

faydalı olacağı düşünülmektedir. Bunun yanında kişisel unsurlardan farklı olma ve düşünme 

ihtiyacı ile materyalizm eğilimi dışındaki faktörlerin genişletilmiş benlik ile ilişkili olarak ele 

alınması da önemli sonuçlar sağlayabilecektir.  
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Abstract 

The present study aims to describe the possible influence of social media content on healthy 

nutrition that leads to anxiety or enhancement of consumers’ well-being and fill a gap in the 

literature for studies that scrutinize the influence of shared social media content about healthy 

nutrition on both consumer anxiety and well-being. While functional use of social media may 

increase consumer well-being, dysfunctional use can trigger anxiety. The findings reveal 

consumers do not feel so anxious due to the shared healthy nutrition contents and may have 

used these contents functionally for gratifications resulting in an increase of their well-being 

to a certain extent. Nevertheless, considering findings that point to low-level consumer 

involvement and somehow negative perceptions of the scientific validity of the shared 

content, recommendation for further studies are developed. 

Keywords: Consumer Anxiety, Consumer Well-Being, Social Media, Healthy Nutrition, 

Functional Use 

Özet 

Mevcut çalışma, sosyal medyada paylaşılan sağlıklı beslenme içeriklerinin tüketicilerde kaygı 

yaratma ya da iyi-oluşu artırma açısından olası etkilerini betimlemek ve böylelikle söz konusu 

sosyal medya içeriklerinin tüketici kaygıları ile iyi-oluşa etkilerinin bir arada incelenmesi 

açısından literatürde oluşan boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Sosyal medyanın 

fonksiyonel kullanımı tüketicinin iyi-oluşunu artırırken, fonksiyonel olmayan kullanımı 

tüketici kaygıları tetikleyebilmektedir. Bulgular, tüketicilerin sosyal medyadaki sağlıklı 

beslenme içerikleri nedeniyle çok da kaygı duymadıklarını ve bu içerikleri iyi-oluşlarını 

artırmak için fonksiyonel olarak belli bir seviyede kullandıklarına işaret etmektedir. Bununla 
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birlikte, düşük ilgilenim düzeyi ve içeriklerin bilimsel geçerliliğine ilişkin kısmen olumsuz 

algılara işaret eden bulgular da dikkate alınarak gelecek çalışmalara ilişkin önerilerde 

bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Tüketici Kaygısı, Tüketici İyi-Oluşu, Sosyal Medya, Sağlıklı 

Beslenme, Fonksiyonel Kullanım 

Introduction 

Due to the rise of critical consumption and financially empowered consumers, food supply 

chains have become demand-oriented (Lowe et al., 2008). Although consumers are regarded 

as agents that led the way of changes in the food regime, in a complex and technology-led 

marketplace, consumers perceive higher risks (Fonte, 2013; Grunert, 2002).  

21th century witnessed the rise of social media; consumers’ daily life moved online. 

Functional use of social media can help consumers pursue a healthy lifestyle, cope with 

anxiety and achieve a certain level of well-being. Yet, dysfunctional use of social media can 

pose threats to consumers’ self-preservation goal, cause anxiety and deteriorate well-being.  

Consumer anxiety and well-being are analyzed in many contexts, yet, to our best knowledge, 

there are insufficient studies that analyze the influence of social media content about healthy 

nutrition on both consumer anxiety and well-being. The present study aims to describe the 

influence of related social media content on consumer anxiety and well-being. 

Consumer Anxiety, Well-Being and Use of Social Media 

Anxiety is an unpleasant emotional state, characterized by tension, apprehension, and worry 

and occurs in response as a threat to a self-preservation goal (Arkin and Ruck, 2007).  

Anxiety arises in such situations where the person is uncertain about potentially harmful 

outcomes of a future event, lacks self-efficacy in altering the course of events and, thus, 

perceives high threat (Chiou and Wan, 2006). Consumer anxiety arises from a sense of threat 

in the context of consumption.  

Alkış et al. (2017) studied and analyzed college students’ social anxiety on social media 

platforms. Being driven by the definition of social anxiety as the feelings of discomfort and 

nervousness during interaction with others in a social setting (Hartman, 1986), they 

distinguished four dimensions of social anxiety (shared content anxiety, privacy concern 

anxiety, interaction anxiety, and self-evaluation anxiety) and proposed the Social Anxiety 

Scale for Social Media Users. Shared content anxiety derives from sharing of content in social 
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media by individuals themselves or by others related to them (Alkış et al., 2017). Privacy 

concern of social media users triggers social anxiety (Liu et al., 2013). Privacy concern 

anxiety derives from the possibility of disclosing personal information on social media (Alkış 

et al., 2017). Individuals with a high privacy concern avoid sharing their personal information 

online (Liu et al., 2013). While interaction anxiety is defined as a type of social anxiety that is 

felt during interaction with others, especially with the ones that are just met, on social media, 

self-evaluation anxiety is defined to include apprehension and fear of being judged by others 

(Mattick and Clarke, 1998; Alkis et al., 2017). 

Well-being is a broad concept that signifies a state of happiness and relates to a subjective 

evaluation of a person’s life on many dimensions, such as social, physical, emotional, 

spiritual, intellectual (Suranyi-Unger, 1981; McMahon et al., 2010; Ares et al., 2015). 

Different approaches operationalized the wellbeing construct varyingly. Miscellaneous 

operationalization indicate that it is a multidimensional construct and relates to every domain 

of human life. 

The uses and gratifications theory tries to explain how consumers who motivated by social 

and psychological needs use the media, in the present case social media platforms, and seek 

gratifications (Raacke and Bonds-Raacke, 2008; Koç and Gülyağcı, 2013). Functional use of 

social media may provide consumers tools for self-expression (Belk, 2013), pursuing a 

socially-connected and healthy lifestyle, increasing their well-being and obtaining 

gratification. Dysfunctional use of social media platforms, in addition to failed uses and 

gratifications, can trigger anxiety. 

Research Methodology 

The present study is descriptive; the aim is to obtain information about the influence of 

sharing and following healthy nutrition contents on consumer anxiety and well-being and to 

describe both phenomena in the context of social media and Turkey’s marketplace. The 

wellbeing scale were inspired from the studies by King et al. (2015) and Ares et al. (2015). 

The social media anxiety scale was adapted from Alkış et al.’s (2017) the Social Anxiety 

Scale for Social Media Users. For the purpose of the study, shared content anxiety is 

operationalized in two dimensions; shared content anxiety induced by users’ own posts and by 

other users’ posts. Self-evaluation anxiety dimension is adapted so to refer to users’ self-

evaluations considering their all activities. Interaction anxiety is also included. For the aim of 

the study, survey method was used. In order to collect data, an online questionnaire was used. 
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Due to budgetary limitations, the data was collected via convenience sampling method. 

Confirmatory factor analyses, one-sample and independent sample t-test, ANOVA, 

correlation analyses were used. 

Findings 

To verify the factor structure of the set of observed anxiety variables and facilitate testing the 

adaptation of the original scale, confirmatory factor analysis is conducted. The model fit 

indices (CMIN/DF=2.903; GFI =0,941; AGFI=0,905; NFI =0,952; CFI =0,968; RMSEA  

=0,069) indicate a satisfactory fit. Internal consistency reliability statistics are satisfactory. 

The findings reveal that the participants do not feel anxious for sharing healthy nutrition 

content on social media. They do not also feel anxious for people not liking or judging their 

health-related posts and for showing their negative reaction in front of others. Thus, anxiety 

due to the content shared by participants themselves is found to be low. Healthy nutrition 

contents that are shared by other users do not cause much anxiety over participants, as well. 

Low level of interaction anxiety indicate that the participants do not feel so nervous when 

talking to the people they just met on social media and do not hesitate interacting with people 

on social media. Low level of self-evaluation anxiety indicates that participants do not feel so 

anxious in terms of self-evaluation, i.e. because of what other people think about them on 

social media platforms.  Furthermore, participants disagree that healthy nutrition contents 

posted on social media platforms are convincing, reassuring, scientific or valid. It is difficult 

to propose that participants believe and thus get highly involved in healthy nutrition contents. 

The more participants believe that the posts are convincing, reassuring, scientific and valid, 

the more they feel anxious in terms of self-evaluation. However, there are no significant 

correlations between other anxiety dimensions and evaluations of posts in terms of 

believability and scientific validity of its content. Thus, no matter how they evaluate the 

content of healthy nutrition posts, both their shared content anxiety and interaction anxiety do 

not change. 

The dimensions underlying the adapted well-being scale include emotional, intellectual, 

social, physical and spiritual well-being. To verify the factor structure of the set of observed 

well-being variables and facilitate testing the adaptation of the original scales, confirmatory 

factor analysis is conducted. The final model fit indices (CMIN/DF=2.524; GFI =0,931; 

AGFI=0,892; NFI =0,962; CFI =0,976; RMSEA  =0,061) indicate a satisfactory fit. Internal 

consistency reliability statistics are satisfactory. The findings reveal that participants had 

positive emotions, such as happiness, calmness and enthusiasm, when confronted to healthy 
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nutrition posts on social media. Healthy nutrition posts influences participants’ intellectual 

well-being positively; they feel curious, focused and intellectually stimulated when they 

encounter health nutrition posts. However, participants’ social well-being is negatively 

influenced by the related content; they felt less connected, sociable and accepted. Bivariate 

correlations indicate that the more the participants believe that healthy nutrition posts are 

convincing, reassuring, scientific and valid, the more their emotional, intellectual, social, 

physical and spiritual well-being increase. 

Conclusions and Discussions  

The present study demonstrates that the participants do not feel so anxious due to the healthy 

nutrition content shared other users or themselves, due to the interactions on the topic or due 

to the self-evaluations about what other people think about them on social media platforms.  

A reason why they do not feel threatened by these content and sharing activity may be 

attributed to the functional use of the content used by the participants, i.e. in an authenticating 

action (Price and Arnould, 2003) that help them pursue a socially-connected and healthy 

lifestyle, express themselves, gain legitimacy, and obtain gratification, as suggested by, for 

instance, Belk (2013), McKinley and Wright (2014), Vaterlaus et al. (2015).  Then again, it is 

important to recognize that it is also possible they may have shared the content with a critical 

and sceptic approach.  

On the other hand, other findings also indicate that no matter how involved they are, the more 

they evaluate the content in terms of believability and scientific validity, the more self-

evaluation anxiety they develop, but they do not feel more anxious due to the shared content 

or interaction about the content even when they scrutinize it. Thus, being involved or not, 

participants just apprehend the healthy nutrition content without much deliberation, and do 

not feel so threatened. Since the findings of the present study cannot point to a particular 

reason, there is a need for exploratory studies that aims to understand motives underlying their 

behavior. It was found that healthy nutrition posts influences emotional and intellectual well-

being positively and social well-being negatively, yet, they are ineffective in terms of physical 

or spiritual well-being. 

The present study reveals that consumers do not feel so threatened by the shared healthy 

nutrition contents and may have used these contents functionally for gratifications resulting in 

a slight increase of their of well-being. However, considering low level consumer 

involvement and somehow negative perceptions of scientific validity of the content, it can be 
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proposed that this conclusion can be premature. Fulfilling its descriptive aim, the present 

study’s findings points to need for further investigations of the motives underlying behaviors 

and emotions. Moreover, studying consumer anxiety and well-being constructs using different 

contexts, such as exercising, and also with improved research methodology in terms of 

sampling and sample size, may help researchers to find more significant results and develop 

explanations.  
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Özet 

Tüketici öz-kontrolü yiyecek tüketimi, duygusal tepkiler, odaklanma ve harcamalar gibi farklı 

alanlarda değerlendirilebilmektedir (Tuk vd,. 2015). Önemli bir tüketici grubu olan annelerin 

harcamalarındaki öz-kontrolünün analizinin hâlihazırda son derece büyük ve halen gelişmekte 

olan anne-çocuk pazarı için önemli bulgular ortaya koyacağı beklenmektedir. Bu bağlamda 

araştırmanın amacı anneler özelinde tüketicilerin harcama öz-kontrolünün farklı durumlarda 

değişiklik gösterip göstermediğinin anlaşılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Harcamaları Öz-Kontrolü, Anne-Çocuk Harcamaları 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Hamileliği takiben annelik kimliğinin inşası ve müzakeresinde tüketimin rolünün önemi 

çeşitli çalışmalarda ifade edilmiştir (bkz. Clarke, 2004:55; Ogle vd., 2013:136; Andersen vd., 

2008: 94). Kadınlar annelik kimliğine geçişi kolaylaştırmak için çeşitli ürün ve hizmetlerden 

yardım almaktadırlar. Annelik ve çocuk bakımı pazarının büyüklüğü, gelişmiş ve gelişmekte 

olan pek çok ülkede bu pazarlardaki harcamalara dikkat çekilmesine ve çocuk büyütmenin 

maliyetine ilişkin raporlar hazırlanmasına yol açmıştır (Lino vd., 2017).  

Tüketici öz-kontrolü yiyecek tüketimi, duygusal tepkiler, odaklanma ve harcamalar gibi farklı 

alanlarda değerlendirilebilmektedir (Tuk vd,. 2015). Önemli bir tüketici grubu olan annelerin 

harcamalarındaki öz-kontrolünün analizinin hâlihazırda son derece büyük ve halen gelişmekte 

olan anne-çocuk pazarı için önemli bulgular ortaya koyacağı beklenmektedir.  

Bu bağlamda araştırmanın amacı anneler özelinde tüketicilerin harcama öz-kontrolünün farklı 

durumlarda (örneğin kişinin kendisi ve çocuğu için) ne şekilde farklılaştığının ortaya 

konmasıdır. Anneler hem kendileri hem de çocukları için harcama yaptıklarından dolayı 
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araştırma sorusunun aydınlatılması açısından uygun bulunmuşlar, araştırmanın örneklem 

grubu olarak bu sebeple belirlenmişlerdir.   

Literatür Analizi (Kavramsal / Kuramsal Çerçeve)  

Tüketicilerin gerçekte istedikleri seçenek ile pratikte tercih ettikleri seçeneğin kimi zaman 

farklı olabileceği bilinmektedir. Öz-kontrol bireyin istekleri ve seçimleri arasındaki farka 

sebep olan bir mekanizma olarak açıklanmaktadır (Sela, Berger and Kim, 2017: 724). Kişi 

gelecekteki faydası ya da zararını öngörerek, yapacağı fayda-zarar kıyaslaması sonucunda bir 

seçeneği tercih edebilir ya da ondan vazgeçebilir. Bu bakımdan öz-kontrolün mevcut istekler 

ve uzun vadede arzulanan faydalar arasındaki çelişkiden kaynaklanan bir olgu olduğu 

belirtilebilir (Gonçalves, 2012).   

Öz-kontrol olgusu kişinin tepki ve davranışlarını öngörülen sonuçlara bağlı olarak 

değiştirebilme kapasitesi (Baumeister, 2002: 670), tepki/davranış üzerinde kontrolü 

(Baumeister and Vohs, 2007:115) olarak ifade edilmekle birlikte, bu olgunun hem durumsal 

ve bağlamsal olarak değerlendirilmesi mümkündür. Diğer yandan öz-kontrolün bir kişilik 

özelliği olarak değerlendirildiği araştırmalar da vardır (bkz. Ayadi vd., 2013: 273; 

Baumeister, 2002; Ein-Gar vd., 2012: 124). Öz-kontrol bir kişilik özelliği olarak tanımlansa 

da, aynı birey için öz-kontrol olgusunun farklı deneyimlendiği birden fazla alandan söz 

edilebilir. Bireylerin öz-kontrol seviyeleri, kendi içinde tutarlı olsa da farklı alanlarda 

değişiklik gösterebilir. Örneğin beslenme ile ilgili yüksek öz-kontrol gösteren bireyin 

harcamalarına ilişkin öz-kontrolü aynı derecede yüksek olmayabilir.  Literatürdeki çalışmalar 

bu konuda farklı bulgulara işaret etmektedir. Örneğin Muraven vd. (2006) öz-kontrolün 

bireylerde farklı alanlarda tutarlı olduğuna dikkat çekerken, Haws vd. (2014) tarafından daha 

yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalar öz-kontrolün alana özgü olarak ölçüldüğünde daha 

doğru sonuç verdiğini ifade etmektedir. Yine de genel öz-kontrolün, alana özgü öz-kontrole 

dair güçlü bir yordayıcı olduğu ifade edilebilir (Haws vd., 2014).  

Araştırmalar öz-kontrol kapasitesinin bireylerde sınırlı olduğuna dikkat çekmektedir. Bir 

diğer ifadeyle kişinin bir alanda göstereceği öz-kontrol performansı, diğer alanlardaki öz-

kontrol kullanım oranı ile ilişkilidir (Baumeister, 2002: 672-74). Bununla birlikte gelecekteki 

öz-kontrol kullanım niyeti, bugünkü öz-kontrol uygulama performansını etkilemektedir 

(Kelly, 2017). 

Tüketici harcamaları öz-kontrolü, Haws, Bearden ve Nenkov (2011) tarafından geliştirilmiş 

bir ölçekle değerlendirilmiş, bu öz-kontrol boyutunun genel öz-kontrole göre tüketici harcama 
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davranışına ilişkin daha güçlü bir yordayıcı olduğu ortaya konmuştur. Genel öz-kontrol 

olgusuna benzer olarak tüketici harcamaları öz-kontrolünün de farklı bağlam ve durumlar için 

aynı kişi özelinde dahi farklılık göstermesi beklenmektedir.   

Hamileliklerini takiben beslenme, fiziksel aktivite, kişisel sağlık, özbakım gibi  pekçok alanda 

öz-kontrol geliştirmesi beklenen kadınların çocuklarına yönelik harcamalarındaki öz-

kontrolleri ise şimdiye kadar incelenmemiş bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Anneler, 

çocukları kendilerine ilişkin harcama kararlarında söz sahibi olana kadarçocukları adına 

yapılan harcamaları yönetmektedirler.  

Çalışmanın temel sorusunu oluşturan, annelerin harcamalarına ilişkin öz-kontrolünün 

çocukları ve kendileri için farklılaşıp farklılaşmadığı, kişinin kendi sorumluluğunda olan bir 

başkası için öz-kontrolüne odaklanmaktadır. Literatürde bu alanda şimdiye kadar yapılan 

çalışmalar öz-kontrolün bireye ilişkin alanlardaki yansımaları üzerinde durmuştur. Bu 

bakımdan çalışmanın önemli bir soruya ışık tutacağı düşünülmektedir.  

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma annelerin tüketici harcamaları öz-kontrolünün çocukları ve kendilerine ilişkin 

harcamalar temelinde nasıl farklılaştığının anlaşılması için uygulamalı bir çalışma olarak 

tasarlanmıştır. Veri toplamak için online bir anket formu hazırlanmış, form Eylül 2016-2017 

tarihleri arasında Facebook’ta aktif olan çeşitli anne grupları ile paylaşılmıştır. Örneklem 

grubu olarak çocukları adına harcama yapma potansiyeli yüksek olmaları dolayısıyla 0-3 yaş 

aralığında en az bir çocuk sahibi anneler seçilmiştir. Çocukların yaşlarının üç ile 

sınırlanmasının sebebi, çocukların ortalama 3,5 yaşında satın alma kararlarında söz sahibi 

olmaya başlamaları (Solomon, 2018) ve bu yaşa kadar satın alma kararlarında annelerin 

yüksek söz hakkına sahip olması olarak ifade edilebilir. Kolayda örnekleme yoluyla toplanan 

375 ankette, katılımcıların kendilerine yönelik harcama davranışlarındaki öz-kontrolleri ve 

çocuklarına yönelik harcama davranışlarındaki öz-kontrolleri Haws, Bearden ve Nenkov 

(2011)’dan uyarlanmış bir ölçekle (7’li Likert) değerlendirilmiştir. Ölçekteki sorular “kendim 

için” ve “çocuğum için” ön ekleri ile düzenlenerek katılımcılara yöneltilmiş, bu sayede 

harcama öz-kontrolünün hem katılımcının kendisi için hem de çocuğuna yönelik harcamaları 

kapsamında ölçülmesi hedeflenmiştir. Demografik sorular anket sonunda yer almıştır. 

Araştırma, annelerin tüketici harcamaları öz-kontrolünün anlaşılabilmesi için başlangıç 

çalışması niteliğindedir. Bu amaçla veriler doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi ve 

bağımlı örneklem t testine tabi tutularak incelenmiştir. 
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H1: Annelerin kendileri ve çocukları için yaptıkları harcamalara ilişkin öz-kontrolleri 

arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H1a: Annelerin kendileri ve çocukları için yaptıkları harcamalara ilişkin öz kontrolleri 

kapsamında öznel normları arasında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. 

H1b: Annelerin kendileri ve çocukları için yaptıkları harcamalara ilişkin öz kontrolleri 

kapsamında harcama davranışı izlemeleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. 

H1c: Annelerin kendileri ve çocukları için yaptıkları harcamalara ilişkin öz kontrolleri 

kapsamında çıktı değerlendirmeleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. 

Bulgular ve Tartışma 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre annelerin kendilerine ve çocuklarına ilişkin 

harcamalarındaki öz-kontrolü öznel norm (Ö.N.anne-çocuk), harcama davranışı izleme 

(H.D.İ.anne-çocuk)  ve çıktıların değerlendirilmesi (Ç.D.anne-çocuk) faktörleri altında %95 güven 

düzeyinde istatistiki olarak anlamlı şekilde değerlendirilebilmektedir (CMIN/DFanne-

çocuk=3,537-1,982; GFIanne-çocuk=0,961-0,985; NFIanne-çocuk=0,977-0,939; CFIanne-çocuk=0,983-

0,967; RMSEA anne-çocuk=0,082-0,051). 

Bu analizlere ilişkin özet tablolar aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 1. Annelerin Kendilerine Yönelik Harcama Öz-Kontrolüne İlişkin Doğrulayıcı 

Faktör Analizi 

Faktör  Standardize 

Regresyon 

Ağırlıkları 

Kritik Oran P 

Öznel Normanne 

Cronbach Alpha= 0,920 

a7 .927   

a8 .796 21.470 0,001 

a9 .851 20.757 0,001 

a10 .905 29.633 0,001 

Harcama Davranışı İzlemeanne 

Cronbach Alpha= 0,845 

a1 .784   

a2 .791 26.911 0,001 

a3 .679 13.833 0,001 

a6 .686 13.346 0,001 

Çıktı Değerlendirmeanne 

Cronbach Alpha= 0,891 

a4 .930   

a5 .851 24.142 0,001 

 



421 
 

Tablo 2. Annelerin Çocuklarına Yönelik Harcama Öz-Kontrolüne Ilişkin Doğrulayıcı 

Faktör Analizi 

Faktör  Standardize Regresyon 

Ağırlıkları 

Kritik Oran P 

Harcama Davranışı İzlemeçocuk 

Cronbach Alpha= 0,917 

c1 .890   

c2 .953 24.176 0,001 

Çıktı Değerlendirmeçocuk 

Cronbach Alpha= 0,860 

c3 .886   

c4 .859 21.621 0,001 

Öznel Normçocuk 

Cronbach Alpha= 0,882 

c5 .888   

c6 .710 15.848 0,001 

c7 .881 22.774 0,001 

 

Diğer yandan annelerin, kendileri ve çocuklarına yönelik harcama öz-kontrolü boyutları 

arasındaki farklılık bağımlı örneklem t testi ile analiz edilmiştir; buna göre öznel norm ve 

çıktı değerlendirme boyutlarında anlamlı farklılık bulunurken annelerin kendilerine ve 

çocuklarına ilişkin harcama davranışı izlemeleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. 

Tablo 3. Annelerin Kendilerine Ve Çocuklarına Yönelik Harcamalara Ilişkin Öz-

Kontrolündeki Farklılıklar Bağımlı Örneklem T-Testi Sonuçları 

 

Ort. N 

Std. 

sapma 

Ort. Farkı 

Anl. (çift 

taraflı) 

Çift1 Öznel Normanne 5.10 375 1.73 -1.83 

 

.000 

 

Öznel Normçocuk 6.93 375 2.74 

Çift2 Harcama Davranışı İzlemeanne 4.81 375 1.65 -.09 .258 

Harcama Davranışı İzlemeçocuk 4.90 375 1.86 

Çift3 Çıktı Değerlendirmeanne 5.00 375 1.91 .66 

 

.000 

 

Çıktı Değerlendirmeçocuk 4.34 375 1.87 

 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 
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Harcama öz-kontrolünün ise kişinin genel öz-kontrolü ile ilişkili/tutarlı olması beklenmekle 

birlikte bu boyutun aynı kişi için farklı durumlarda analizi konusunda literatürde boşluk 

vardır. Bu boşluğu doldurmaya yönelik olarak hazırlanan çalışma, annelerin kendileri ve 

çocuklarına ilişkin harcamalarındaki öz-kontrolleri arasında fark olup olmadığının 

anlaşılmasını temel amaç edinmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda annelerin harcama öz-kontrolü hem kendileri hem de çocukları 

için üç farklı boyutta incelenmiştir. 

Harcamalara yönelik farkındalığa ve sorumluluğa işaret eden “öznel norm” boyutuna dair 

analizler, annelerin çocuklarına yönelik harcamaları söz konusu olduğunda kendilerine ilişkin 

harcamalara göre daha yüksek sorumluluk geliştirdiklerini göstermektedir.  Bu bulgu ile 

tutarlı olarak Thompson (1996) “Caring Consumers” adlı çalışmasında annelerin tüketim 

davranışlarında kişiler arası sorumluluk ve diğerlerine bağlı olma duygusunun hakim olduğu 

ve feminen formda bir faydacılığın geçerli olduğu öne sürmektedir.  

Harcama davranışını takip etme/izleme faktörü açısından annelerin kendi harcamaları ve 

çocuklarına ilişkin davranışları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır; anneler hem 

kendilerine hem de çocuklarına ilişkin davranışlarını benzer biçimde izlemektedirler. Bütün 

harcamaların sorumluluğunun ebeveynlerde olması ebeveynin gerek kendisi gerekse de 

çocuğu için harcamayı takip etmesinde farklılık olmamasının mantıklı bir gerekçesi olabilir.    

Harcamaların sonuçların ilişkin değerlendirmeleri kapsayan “çıktı değerlendirme” boyutu 

kapsamında annelerin kendilerine ilişkin harcamaları söz konusu olduğunda çocuklarına 

yönelik harcamalardan daha yoğun biçimde sorunsallaştırma gösterdikleri ifade edilebilir. 

Annelerin kendi harcamalarının sonuçlarını daha yoğun sorunsallaştırırken çocuğa ilişkin 

tüketimde daha az sorgulamaları yapmaları, harcama yaparak çocuğuna önem verdiğini 

gösterme davranışına odaklı olan baskın pazaryeri ideolojilerinden “iyi annelik” söylemi (De 

Laat ve Baumann, 2014) ile tutarlıdır.  

Çalışmanın literatüre en önemli katkısının tüketicinin harcama öz-kontrolü ve alt boyutları 

açısından durumsal olarak farklı davrandığını göstermesi olduğu ifade edilebilir. Bu 

çalışmada harcama öz-kontrolü annelerin kendileri ve çocukları açısından incelenmiş olup 

gelecek çalışmalar bu olgunun farklı bağlamlarda nasıl şekillendiği üzerine kurgulanabilir. 

Çalışmanın en önemli kısıtı sınırlı bir örneklem grubu ve online olarak oluşturulmuş kolayda 

örnekleme yoluyla gerçekleştirilmiş olmasıdır. Diğer yandan ölçüm, herhangi bir ürün ya da 

ürün grubuna ilişkin olarak değil, genel bir çerçevede gerçekleştirilmiştir. Örnekleme ve 
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örneklem kısıtlarının giderilerek, ürün grubu özelinde yahut farklı tüketici grupları ile 

yapılacak çalışmalar, tüketicilerin harcama öz-kontrolünün daha detaylı anlaşılmasına 

yardımcı olacaktır.   
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FORMAL AND INFORMAL COMPONENTS OF THE SERVICE 

RELATIONSHIP 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE HİZMET İLİŞKİSİNİN FORMEL VE ENFORMEL 

BİLEŞENLERİ 

Berna TARI KASNAKOĞLU
1
  

Yunus KALENDER
2
 

Özet 

Bu çalışmada, “ilişki” kavramı, hizmet etkileşimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere, 

formel ve enformel bileşenlerine ayrılmıştır. Amaç, bu bileşenlerden herhangi birinin veya 

ikisinin (daha fazla) kullanılıp kullanılmadığı konusunda karşılaştırma yapabilmektir. 193 

katılımcıdan anket verisi toplanmıştır. Ortak değer yaratımının her iki partnerin de aktif 

katılımıyla mümkün olduğu yaklaşımıyla, çalışmaya hizmet ilişkisindeki her iki taraf da dâhil 

edilmiştir. Bulgulara göre hem hastalar hem hekimler daha fazla formel ilişki davranışında 

bulunmaktadır; ancak ister hasta, ister hekim olsun, karşı partner daha olumlu bir davranış 

içerisinde oldukça daha enformel davranmaktadır. Hekimler ve hastalar bu çalışmanın 

bulgularından faydalanarak karşılıklı tatmin eden bir hizmet çıktısı için etkileşim 

davranışlarını şekillendirebileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ortak yaratım; Formel ilişki; Enformel ilişki; Hizmet ilişkisi; Sağlık 

sektörü. 

Abstract 

In this study, the term "relationship" is decomposed into formal and informal components, 

which better reflects the nature of service interactions. It is the intention of this paper to 

compare if either/both of these components are utilized (more) during interactions. Survey 

data is collected from 193 respondents. Both service partners are included in the analyses, 

with the recognition that co-creation is possible only through the active participation of both 

partners involved. Results indicate that both patients and physicians utilize formal relationship 

behavior more, but they both increase the level of informality when the other service partner 
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behaves positively. Patients and physicians can use these results to shape their interactive 

behavior so that mutually satisfactory outcomes are obtained.  

Keywords: Co-creation; Formal Relationship; Informal Relationship; Service Relationship; 

Healthcare. 

Acknowledgements: This research is funded by the Scientific and Technological 

Research Council of Turkey (TUBITAK Project # 112K464). 

Introduction and Rationale 

The relationship component of marketing was studied under different names including 

interpersonal relationship (Chao et al., 2007), “true” interpersonal relationship (Wan et al., 

2012), interpersonal service quality (Lee and Yang, 2013), interpersonal attraction and liking 

(Abosag and Naudé, 2014), non-utilitarian relationship (Elsharnouby and Parsons, 2010), 

emotional commitment (Berghäll, 2003), personal commitment (Jones et al., 2008), affective 

commitment (Kemp et al., 2014), affective trust (Sekhon et al., 2013), “boundary open 

transaction between provider and customer that transcends commercial interaction” (Arnould 

and Price, 1993: 41), communal relationships (Wan, Hui and Wyer, Jr., 2011), intimacy 

(Beetles and Harris, 2010), customer-staff affection (Yim et al., 2008), non-task conversation 

(Garzaniti et al., 2011), or friendship (Price and Arnould, 1999; Lin and Hsieh, 2011; Arnold 

et al., 2011).  

These studies fundamentally assume that relationship is good, and it would improve the 

positive affect, satisfaction, and loyalty. Wan et al. (2011) and Holloway et al. (2009) have 

found that some factors might lead to more negative feelings in the case of a service failure. A 

few other researchers have found adverse effects of having a personal relationship, such as 

Moorman et al. (1992) who have noticed that familiarity promotes boredom. Williamson 

(1996) has discerned that high levels of commitment can lead to opportunism in a 

relationship. Lastly, Ho (2012) has found that long-lasting friendship is beneficial only when 

the service transaction is unfavorable. Except a few examples, studies mainly focus on the 

positive aspects of having a relationship, but there is no clue as to which particular behavior is 

actually better and why. 

Lack of a clear explanation for what constitutes a relationship and how it affects the outcomes 

partly stems from an absence of a differentiation between the formal (or usual) and the 

informal (or voluntary) components of a service relationship. To our knowledge, only Wan et 
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al. (2011) distinguished between business relationship and friendship. Additionally, almost all 

studies on this topic conceptualize a relationship as evolving through time, neglecting the 

real-life service situations in which a customer may encounter a service provider just once. 

It is the intention of this paper to relax these assumptions, differentiate between the formal 

and the informal components of a service relationship, and compare if either or both of these 

components are utilized (more) in the specific context chosen at a single service encounter. 

Another contribution of this study is related to including both service partners with the 

recognition that co-creation (and mutually satisfying outcomes) is possible only through the 

active participation of both partners (Vargo and Lusch, 2008; Grönroos, 2011). Another aim 

in this regard is to understand different clusters of service partners who might be more or less 

willing to utilize different components of a relationship. This study is exploratory in nature; 

therefore there are no hypotheses or specific expectations regarding these constructs.  

Literature Review: Relationship in Service Encounters  

Customer involvement has been studied in different models since the 1980s (e.g. Berry, 

1983), but the idea that “the customer is a co-creator of value” (Vargo and Lusch, 2008; 

Grönroos, 2011) has widely been accepted as the new logic of service relationships only 

recently, where, in effect, every marketing transaction is perceived as a service. The dyadic 

relationship between the customer and the service provider can be maintained and shaped in 

various ways and high participation of both partners are likely to yield positive outcomes 

(Grönroos, 2011; Crosby et al., 1990; Tari Kasnakoglu, 2016). Therefore, the term 

relationship becomes more than an everyday expression, reflecting the actual interface 

between service partners in a commercial setting.  

A majority of recent studies (especially the ones that have adopted the co-creation 

philosophy) have chosen to concentrate on the mutually constructed relationships that last for 

more than a single transaction (e.g. Di Mascio, 2010). Some of them directly use the duration 

of the relationship or frequency of service contact as important determinants (e.g. Ward and 

Dagger, 2007). By corroborating the “relationship formation” argument, they explore how 

different factors play different roles in the creation and development of such a friendship, in 

the form of cooperative intentions (Crosby et al., 1990) or interdependency (Ma and Dubé, 

2011). In fact, the conceptual framework for value co-creation requires several encounter 

processes which would then influence the relationship experience. Price and Arnould (1999) 
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insist that a commercial friendship is characterized mostly by its formation process, which 

includes many aspects such as intimacy, instrumentality, and social bonding.  

Scholars who concentrate on single service encounters, however, have mostly investigated the 

effects of frontline employee behavior. Hennig-Thurau et al. (2006) have found that employee 

smiling does not affect customer emotions. Folkes and Patrick (2003) have observed a 

positivity effect in service encounters. But more research is needed to understand the face-to-

face, interactive nature of one-time service relationships. In many of the service situations, 

there may not be an opportunity to develop a “true” friendship over time. Therefore, it is as 

important to understand a short-term relationship that grows in a single service situation as it 

is to understand long-term relationships that have already progressed to a great extent.  

As a result, there is a need to investigate how face-to-face interaction is accentuated through 

relationship behavior in one-time service contexts. The recent rise of the co-creation 

discussion may provide a platform to have more in-depth studies on the issue of interactive 

relationship, and this study is an attempt to see how formal and/or informal interaction 

behavior are employed by two service partners in a single service encounter.  

Health care is specifically important in this discussion for a variety of reasons. First of all, it is 

one of the most common services that millions of consumers demand on a regular basis; and 

in such a service context, where no tangible object is exchanged, the encounter itself may 

become the only determinant of service quality and satisfaction (Jayanti and Jackson, 1991). 

Secondly, consumer participation in health care has become a topic of intense discussion 

because it is seen as part of a process of professional patient-consumer participation in health 

care decisions (Jordan and Court, 2010). Moreover, the patient-physician relationship is 

asymmetric (Friedman and Churchill, Jr., 1987), with the physician dominating the interaction 

because of his/her expertise and technical knowledge, making this service interaction more 

interesting compared to regular interactions in a fast-food restaurant or a shoe store. 

Methodology 

The survey questions are developed for the purposes of this study. The outcome variable 

consists of five questions asking the level of satisfaction from the relationship, whether the 

patient finds the service effective, whether s/he would be willing to forgive the physician in 

case of a problem, whether s/he would choose the same physician for the next time, and 

whether s/he would engage in positive word of mouth. These items were internally consistent 

(α=.899). A composite “outcome” variable was created by taking the average of these five 
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items. Outcomes for the physician consists of three items asking if the physician is satisfied in 

regards to the person, whether s/he is satisfied in regards to the relationship, and whether s/he 

finds the specific service provision effective. Internal consistency was found to be high 

(α=.914). 

The direct encounter between the consumer and the provider was manipulated through a 

scenario-based experiment. One of the scenarios described a caring and friendly physician 

with high professional ethics who illustrated participating activities, while the negative 

scenario represented a physician who chooses not to provide service based on a high-quality 

relationship. Overall, the positive/negative scenario described a physician illustrating 

favorable/unfavorable behavior towards the patient. The same strategy was followed for the 

physician side, where a positive patient represented the favorable scenario and an 

uncooperative patient represented the unfavorable scenario.  

Two other measures involved the formal and the informal relationship as perceived by each 

service partner. For patients, formal behavior was represented by five activities (α=.614) and 

the informal relationship was measured by asking eight questions as regards to the personal 

and service-specific relationship from the patient’s perspective (α=.925). Formal relationship 

as perceived by the physician composed of four items (α=.779) and the informal relationship 

as perceived by the physician was tested by using seven items (α=.838). All questions were 

asked using 6-point scales. Multicollinearity check was conducted among the three variables 

(formal relationship, informal relationship, the outcomes), where patient-related VIF statistics 

were found to be 3.348, 1.966, and 1.939, all below 10, indicating no such potential for 

collinearity (Wetherill, 1986). VIF statistics for the same variables on the physician side 

yielded scores of 1.865, 1.498, and 1.807.  

The data was collected using 193 face-to-face encounters with people from different 

backgrounds on a convenient basis, in Ankara and Izmir, two different cities in Turkey. The 

sample with the negative physician scenario consisted of 25 females and 15 males, with an 

average age of 27.27. The sample with the positive scenario consisted of 24 males and 20 

females, with an average age of 27.77. The two samples were comparable in terms of 

demographics. Participants were randomly assigned to one of two conditions. Data from 

physicians was collected at the same time with the patients. The negative patient scenario 

consisted of 21 females and 39 males, with an average age of 45.60. The positive scenario 

consisted of 15 females and 34 males, with an average age of 46.98. Mean comparison for 
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independent samples yielded insignificant p-values, so it is safe to conclude that samples can 

be used securely. 

The questionnaire starts with a scenario introducing a physician/patient who behaves either in 

a positive or a negative manner. Positive physician scenario exemplifies a doctor who 

welcomes the patient, smiles, and tries to make the patient feel comfortable. S/he listens to the 

patient carefully, concentrates on the patient, and provides necessary details when necessary. 

Positive patient scenario describes a patient who is clear about his/her mind, coming to the 

doctor’s office prepared, and who is able to contribute to the consultation by providing 

sufficient explanations. Negative scenarios were almost the exact opposites of the positive 

scenarios. Pilot tests indicated that the physician in the positive scenario was found to be 

significantly more favorable with a mean difference of 3.686 (p-value<.000). Similarly, the 

patient in the positive scenario was perceived as more favorable with a mean difference of 

2.602 (p-value<.000).  

Results 

Independent sample t-tests are conducted between patients and physicians, and between two 

conditions for each service partner (Table 1 and Table 2).  

Table 1. Mean Differences (Independent Sample t-tests) (Patient / Physician) 

 Bad Scenario Good Scenario Difference 

Formal 2.70 / 4.41 3.91 / 5.12 1.22** / 0.71** 

Informal 1.59 / 3.37 3.23 / 4.23 1.64** / 0.86** 

Outcome 1.77 / 2.87 3.61 / 5.05 1.83** / 2.18** 

** Difference is significant at <.000 

Table 2. Mean Differences (Independent Sample t-tests)  

 Bad Scenario Good Scenario 

 Formal Informal Outcome Formal Informal Outcome 

Physician 4.39 3.33 2.82 5.12 4.23 5.05 

Patient 2.74 1.65 1.83 3.92 3.23 3.60 

Difference 1.64** 1.68** 0.99** 1.20** 0.99** 1.45** 

** Difference is significant at <.000 

All results are significant indicating that one partner's behavior towards the other partner 

actually creates a difference on the level of formal and informal relationship, as well as 

positive outcomes. A regression analysis with outcomes as the dependent variable and the 

other partner’s behavior (dummy variable indicating it is either favorable or unfavorable) as 

the independent variable shows that the partner’s behavior directly affects outcomes (All p-

values<.000). 
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Table 1 shows that the level of formal relationship behavior is always greater than the level of 

informal behavior. Both patients and physicians engage in more formal and informal behavior 

under the positive condition (when the other partner behaves favorably), and positive 

outcomes are apparently greater for both the patient and the physician. Physicians always 

engage in more formal and informal relationship behavior, and they are always more content 

with the results of this relationship; however, patients increase the level of formal and 

informal behavior under the good scenario more than physicians.  

Further analysis is conducted to see if service partners differ in terms of key demographic 

characteristics (age and gender), their approach towards formal and informal behavior, and 

perceived outcomes.  

Table 3. Favorable Physician 

 
Cluster 1 

(Female) 

Cluster 2 

(Male) 

Size 59.1% 40.9% 

Gender 0 (100%) 1 (100%) 

Informal 3.09 3.44 

Age 27.54 26.33 

Outcome 3.65 3.54 

Formal 3.92 3.92 

 

The first cluster is composed of females who are only slightly above than males in the other 

cluster in terms of positive outcomes. They engage in less informal behavior (3.09 over 5, 

compared to 3.44) and become more content with outcomes when the physician behavior is 

favorable (3.65 compared to 3.54).  

Table 4. Unfavorable Physician 

 
Cluster 1 

Female 

Cluster 2 

Male 

Cluster 3 

(Both genders) 

Size 55.3% 28.9% 15.8% 

Outcome 1.56 1.28 3.48 

Informal 1.39 1.23 3.03 

Gender 0 (100%) 1 (100%) 1 (58.3%) 

Formal 2.62 2.42 3.62 

Age 26.62 25.91 34.42 

 

When the physician does not behave in a favorable manner, a majority of female and male 

patients become easily discouraged making them engage in less relationship-building 

behavior. One cluster of older patients, however, engages in more formal/informal behavior. 
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They seem to be content with outcomes; in fact, they are more content than patients in the 

favorable condition (3.48 compared to 3.09 and 3.44).  

Table 5. Favorable Patient 

 Cluster 1 

Size 100% 

Gender 1 (66.7%) 

Formal 5.04 

Informal 3.62 

Outcome 5.00 

Age 46.00 

 

When the patient behaves favorably, a major part of male physicians are very much content 

with outcomes and they extensively engage in formal behavior. The level of informal 

behavior is lower for these physicians. There is only one cluster, indicating that physicians’ 

behavior stays quite consistent when the patient is positive. 

Table 6. Unfavorable Patient 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Size 55.0% 28.3% 16.7% 

Informal 3.08 2.72 5.46 

Gender 1 (100%) 0 (100%) 1 (60%) 

Outcome 2.62 2.27 4.73 

Formal 4.22 4.06 5.65 

Age 49.94 41.94 50.90 

 

When the patient is unfavorable, however, a majority of physicians, who are male and 

comparatively older, become very unhappy about outcomes (2.27), however their formal 

behavior does not decline significantly (4.06). Their informal behavior also stays at a medium 

level (2.72). Female physicians, however, respond more negatively to an unfavorable patient 

(2.62) and they engage in even less relationship-building behavior (4.06 formal, 2.72 informal 

behavior). The most important characteristics of the third cluster comprised of both males 

(60%) and females (40%) is that they engage in very high levels of informal behavior (5.46). 

This last cluster responds quite positively to an unfavorable patient, by engaging in high 

levels of formal and informal behavior; and they become much happier about the results at the 

end (4.73). 
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Discussion and Implications 

The results show that both patients and physicians engage in formal behavior more than 

informal behavior under both conditions. However, the increase in formal behavior is not as 

high as the increase in informal behavior when the service partner is in a favorable conduct. In 

other words, although formal behavior seems to shape the service relationship to a great 

extent, the reciprocal positive behavior of the service partner leads to an increase in informal 

behavior. In addition, for physicians, the increase in formal and informal relationship behavior 

is not as high as the patients’, indicating that physicians engage in a series of behavior which 

do not change much, but can elevate to a slightly higher and more informal level if the patient 

is positive. A certain “role” is expected from and performed by physicians, and this role may 

be ritualistic in the form of a service script (Zeithaml et al., 1993; Solomon et al., 1985). In 

between the dual goals of predictability and personalization (Surprenant and Solomon, 1987; 

see Shen and Ball (2009) for adverse effects of personalization), physicians in this study 

apparently have chosen to be predictable. It is likely that physicians may still want to give 

details about the medical procedures, although they may not want to be any closer to the 

patient, even though the patient behaves favorably. Although physicians play the role of a 

physician hundreds of times, patients play the patient’s role just a few times within a specific 

period of time. Therefore, physicians may follow a fixed pattern because they would know 

about the positive consequences (Heide and Wathne, 2006). It has been found that customers 

are more flexible than service providers in the area of informal actions, which can be an 

example for “behavioral flexibility” (Grayson, 2007).  

A critical particularity is noticed in the third cluster of patients under the unfavorable 

scenario. These patients have significantly higher levels of relationship behavior and higher 

levels of positive outcomes, even though the physician is negative. There are two possible 

explanations for this situation: One is that patients engage in more informal behavior when 

the physician is negative with the hopes of having a better interaction with the doctor. 

Another possibility is that patients have their own ways of interacting with doctors, and 

informal behavior may be a major component of this interaction regardless of how the doctor 

behaves.  

Similarly, a specific cluster of physicians continues to invest in the relationship although they 

engage in less informal behavior in general. This is an outstanding finding about physicians, 

who would normally engage in almost standard levels of relationship behavior, but who 

would choose to invest in the relationship even when the patient is uncooperative. In other 
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words, informal behavior for physicians can also serve as a tool when the patient needs to be 

intensely called back into the relationship. This can also cause strain (Grayson, 2007) because 

the provider does not focus on service provision, but rather on having the “correct” type of 

relationship.  

It is observed that relationship building activities and positive outcomes increase and decrease 

together. Outcomes are affected by the direct effect of the other partner’s favorable or 

unfavorable behavior, which is manipulated through scenarios. However, it is also noticeable 

that one partner’s relationship building behavior also affects his/her own perception of 

outcomes (regression models are significant at p-value<.000). Since this study does not look 

at the actual interactive effects of relationship building, it is not possible to understand 

whether partners invest in a relationship of which they know the outcomes would be positive, 

or whether they perceive outcomes as more positive just because they tried hard to build that 

relationship. This point warrants further attention, because if the latter explanation is true, it 

may contradict previous accounts which claim that relationship can never replace the core 

service (Crosby and Stephens, 1987; Wan et al., 2012). Some studies even show that 

customers may find it quite difficult to choose between a physician with technical expertise 

and a physician of high interpersonal quality (Fung et al., 2005). Relationships with more 

expressive characteristics (Johnson et al., 2011) may in fact require a very strong bond 

between the provider and the customer, and the relationship itself may account for a 

substantial part of the overall service (Jayanti and Jackson, 1991). 

The whole idea of relationship and co-creation is built upon the perspective that customer 

participation alone cannot create satisfaction, even for customers (Chan et al., 2010). There is 

slight evidence in this study indicating that (informal) relationship may become a crucial part 

of the service. As such, a patient may consider having a satisfactory relationship as important 

as the diagnosis/treatment. It is also suggested in this study that the term “relationship” itself 

may need to be revisited (Price and Arnould, 1999) because extant literature uses this term to 

reflect different concepts. Research is needed as to whether calling the consumer by his/her 

name is a strategically employed transaction gesture (e.g. writing names on coffee cups) or an 

attempt to establish a relationship bona fide. Co-creation, in this sense, should be discussed 

within the confines of specific contexts 

Findings from this study can be utilized in the healthcare sector. Physicians can attempt to 

shape their service interactions so that results are satisfactory both for themselves and 

patients. For instance, they can consider changing the amount of informal behavior when the 
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patient is either positive or negative, increasing chances for longer term relationship 

maintenance. On the other hand, patients can also consider adopting more formal behavior, 

which might better balance the language, interaction, and dealings between the patient and the 

doctor. Hospital managers can consider arranging patient-physician interactions by providing 

optional pre-meeting sessions with patients.  

Although health care represents a service with credence attributes and thus an appropriate 

example for relationship studies, findings need to be validated by repeated measurements in 

different contexts. In addition, this research has concentrated on one-time single service 

situations, however, these situations themselves can be categorized into such forms as short 

service encounters (e.g. fast food restaurants), longer encounters with outcomes specific to 

that encounter (e.g. hair dressers), or longer encounters with more enduring outcomes (e.g. 

healthcare), which are still one-time but with varying characteristics.  
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Abstract 

Consumer brand engagement enhances consumer loyalty and satisfaction, empowerment, 

connection, emotional bonding, trust and commitment. Given the consequences of consumer 

brand engagement, this study explores consumers’ online consumer brand engagement with a 

political party, its online content creators and other community members. The findings reveal 

that the developed strategies engage consumers emotionally, cognitive and behaviorally in 

different intensity levels creating different forms of online consumer communities. 

Keywords: Online Consumer Brand Engagement, Political Marketing, Generation Y, 

Online Community 
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Introduction 

Recent studies in the discipline discuss that consumer brand engagement enhances consumer 

loyalty and satisfaction, empowerment, connection, emotional bonding, trust and commitment 

(Brodie, et al., 2013; Brodie, et al, 2011). Despite the risks of online brand communities, 

consumers’ empowerment through the use of social media has increasingly forced firms to 

create and manage online brand communities in order to increase the interaction of consumers 

with the brand as well as with other consumers of the same brand. 

However, despite the growing scholarly interest in online consumer brand engagement, the 

construct was mainly explored in a brand community of a tangible product or an intangible 

service. As there are a range of different products, services, individuals, ideas and experiences 
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and many more to be marketed, the research investigates the phenomenon in the online brand 

community of a political party.  

Conceptual Framework 

The construct of engagement has been explored by scholars from different disciplines 

including psychology, sociology, information systems, political sciences and organizational 

behavior (e.g. Resnick, 2001; Kahn, 1990; Achterberg et al., 2003; Jennings and Stocker, 

2004;). In the marketing discipline the construct initially appeared in the literature of brand 

communities to express consumers’ interactions with brands as well as with other consumers’ 

of the same brand (Algesheimer et al., 2005; Brodie et al., 2011). 

Despite disciplinary differences, studies in different social sciences indicate several core 

characteristics of the engagement construct. Engagement is inherently social as it cannot 

occur without the presence of a subject (consumer) and a specific engagement object (brand). 

Engagement (even though there is not a consensus in the literature) –is composed of three 

main dimensions: cognitive, emotional and behavioral. Engagement has different levels of 

intensity, it can be high or low, positive or negative. Finally, engagement is context specific. 

When the context changes, so do the actors, the dimensions and the intensity.  

Given the proliferation of online brand communities and the empowerment of consumers 

through online social forms, several marketing scholars have explored the phenomenon in the 

context of online brand communities investigating the dimensions of consumer engagement, 

the objects of consumer engagement and the antecedents and outcomes of online brand 

community consumer brand engagement (e.g. Janh and Kunz, 2012; Brodie et al., 2013; 

Blazevic et al., 2014). Similar to the other social sciences, marketing scholars also argue that 

consumer engagement in an online brand community involves interactive experiences among 

engagement partners, context dependency, fluctuating intensity and a multidimensional 

concept comprising cognitive, emotional and behavioral dimensions (Brodie et al., 2013; 

Wirtz et al., 2013).  

In the marketing discipline similar to the other disciplines, there is also not a consensus on the 

dimensions of consumer brand engagement. Nevertheless, most of the studies acknowledge 

the cognitive, emotional and behavioral dimensions of consumer brand engagement. The 

cognitive dimension refers to active cognitive processing, immersion attention and absorption 

(e.g. Higgins and Scholer, 2009; Hollebeek 2011; Patterson et al., 2006). The emotional 

dimension is the enduring level of positive emotions (such as enthusiasm and enjoyment) 
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experienced by a consumer with respect to the engagement partner (e.g. Mollen and Wilson, 

2010; Brodie et al. 2011). The behavioral dimension involves all behavioral manifestations 

toward an engagement partner such as sharing, learning and endorsing (Schau et al., 2009; 

Vivek et al. 2012; Brodie et al., 2013).        

Research on consumer brand engagement has used the firm, the brand and/or the product or 

service as the recurring engagement partners or objects of consumer engagement (e.g. 

Patterson et al., 2006; Verhoef et al., 2010; Vivek et al., 2012). The only other engagement 

partners specified in the literature include brand communities (Vivek et al., 2014), media 

channels (Calder et al., 2009) and advertising content (Phillips and McQuarrie, 2010). As 

several objects are marketed, this study explores consumers’ online engagement with a 

political party. Specifically, social network sites such as Facebook, Instagram and Twitter 

have a significant influence on consumers’ communication, purchase decision and in this 

context in their voting behavior.  

Design and Methodology 

An exploratory research design was developed to explore consumers’ online engagement 

practices with a political party. The research was performed on the Liberal Democratic Party, 

a political party in Turkey that due to limited funds in the general elections in 2015 started 

using online channels, especially Twitter to attract and engage voters. The study triangulates 

two data collection methods for the study of the online community: netnography and in-depth 

interviews. Netnography allowed to gain an initial understanding of the phenomenon by 

examining consumers’ interactions with the political party, the online content creators and the 

community members. The second stage allowed for a more in-depth exploration of 

consumers’ meanings and experiences with the objects of engagement.  

As generation Y consumers are heavy users of social media and as they are the voters 

(consumers) of the future, engaging this generation early and creating a loyalty for a very 

young age is a very significant investment. In order to recruit generation Y consumers, a 

survey asking consumers’ demographic data was developed and shared through the official 

Twitter account of the Liberal Democratic Party. Due to time restrictions only generation Y 

respondents that live in Istanbul were recruited. The survey was filled by 381 respondents, 

96,25% of whom were members of generation Y and 30% were living in Istanbul. The 

informants living in Istanbul were called and asked to participate on an in-depth interview 
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session. The final sample consists of 26 informants, which varies in terms of gender, and 

education allowing the observation of the heterogeneity of the phenomenon.  

The interview guide consists of three main sections. The first section investigates consumers’ 

demographic characteristics. The second sections consist of questions that explore consumers’ 

knowledge of the political party, its ideology and its political promises. The third section, 

explores consumers’ engagement by focusing on emotions (e.g. emotional reactions positive 

and negative), knowledge (e.g. adopting the principles of the party) and behavioral (e.g. 

recommending to others, voluntary practices) manifestations. Nearly all of the interviews 

were recorded and lasted from 30 to 60 minutes. 

The transcribed data was analyzed following the coding procedures of grounded theory 

(Strauss and Gorbin, 1998). Following a constant comparative analysis, data collection, data 

analysis and theories were related reciprocally. Initially, the researchers analyzed each 

interview independently and then collectively to identify categories used for the development 

of themes. After each transcript was interpreted at the idiographic level, using axial coding 

each of the interviews was related to each other and common themes were identified.  

Findings and Discussion  

Based on the research findings, the study reveals that there are three different online 

communities that engage with the political party, the community and the online content 

creators in different intensity: the socials, the novices and the politicians. Different intensity 

refers to the content of the cognitive, affective and behavioral dimensions of consumer brand 

engagement. 

The socials refer to the first group of Generation Y consumers, whose only motivation to 

engage with the political party is the funny, popular culture content that is created and shared 

on social media, an untraditional political communication form in Turkey. In terms of the 

affective dimension of brand engagement they feel excited and interested in meeting the 

creators of the social media content, but at the same time they are interested in meeting other 

consumers that share the same emotions. From the cognitive perspective, the socials are 

interested neither in politics nor in the political agenda of the Liberal Democratic Party or any 

other political party. But they are aware that daily life is coordinated with politics. From the 

behavioral perspective, they want to volunteer together with other like-minded consumers 

towards the advancement of the community and perform a word of mouth communication to 

share with their significant others the online marketing strategies of the political party. These 
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significant others are consumers from the same age group as they believe that the previous 

generations have certain stereotypes regarding politics. 

The novices refer to the second group of Generation Y consumers; whose motivation is to 

engage with the political party that has developed different strategies for the solution of social 

problems (e.g. animal rights, abuse, high taxes especially on technological products) as well 

as with the online content creators. From the affective perspective they state that they are 

sensitive towards the problems of the country and they believe that there are other people in 

the community that will show the same concern. From the cognitive perspective, the novices 

used to define themselves as apolitical, but now the developed strategies have increased their 

level of involvement. Nevertheless, they are only aware of the politics of the Liberal 

Democratic Party and they do not have any knowledge about the other political parties and 

their political agendas. From the behavioral perspective, using themselves as exemplars they 

recommend to the political party the strategies that they need to employ to attract new voters’ 

attention (e.g. comparing Turkey with developed countries, organizing meetings through 

social media). They also retweet and share the employed strategies on their own walls, as they 

believe that these social media responses will attract the attention of their friends on social 

media as these the first time that they are communicating such piece of information.     

The politicians refer to the last group of Generation Y consumers; whose motivation is to 

engage with the political actors – their ideologies, observations and solutions. Even though, 

they were attracted to the party due to the social media strategies, still their interest in and 

knowledge of politics is what drives them to engage. Affectively, they are excited about the 

founders of the political party and they want to share their own experiences both with the 

political party as well as with other community members that share the same political interest 

as well as the same social-cultural background. From the cognitive perspective, the politicians 

have the highest knowledge on politics and they are able to share the politics of the party and 

the advantages that they will provide by giving examples. From the behavioral perspective, 

they want to share this information with other like-minded community members and 

specifically, they want to develop strategies to move online community members from their 

popular online content to the physical environment; thus moving from online engagement to 

offline engagement in order to receive a success on the political platform.    
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 Conclusion, Implications and Limitations  

The study explores consumers’ online consumer engagement with a political party, its online 

content creators and its online community; objects of consumer brand engagement not 

investigated before in the literature. The findings reveal the interaction among emotional, 

cognitive and behavioral aspects of brand engagement that allow the development of different 

online consumer communities that differ in terms of the content and intensity of the 

engagement dimensions. Although the literature supports that consumers can engage with 

different levels of intensity (Brodie et al., 2011; Brodie et al., 2013), the analysis shows that 

differences in engagement create different forms of online or offline communities that share 

similar emotional, cognitive and behavioral dimensions. This provides a fruitful area for 

future research, as consumers’ differences in motivations and in the dimensions of consumer 

engagement may create conflicts among communities that engage with the exactly the same 

brand (in this case a political party).     

From a managerial perspective, the research findings show the significance of developing 

online strategies for engaging consumers. Especially the research context provides evidence 

on how political parties can develop brand recognition and engage consumers even in the case 

of limited funds. However, political parties or any other engagement object should pay 

attention on consumers’ differences in engagement. As multiple communities can be formed 

around the same engagement object(s) and as consumers’ can be engaged in different levels 

and intensity of emotional, cognitive and behavioral dimensions, “firms” should develop 

different strategies in order to be able to attract new consumers as well as in order to be able 

to keep on engaged existing customers.  

In terms of limitations, the research was performed on a small political party that due to 

limited funds used online strategies to attract consumers’ attention and engage them with the 

object. Performing the same research on another political party that has several followers or 

the existence of a different political climate may generate totally different findings in terms of 

communities formed and their engagement dimensions and intensity. Finally, the study was 

conducted only on generation Y consumers. Performing the same research on older 

generations may give way to alternative findings, creating also a fruitful area for future 

research due to differences on the use of technological products and social media channels.   
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Abstract 

The current study is conducted to determine whether some drinks are perceived as feminine, 

masculine, or gender-neutral among millennials. Prior studies that included main food items 

have classified some food items as masculine, feminine, or gender neutral. However, to our 

knowledge, there is no comprehensive research examining the existence of gender-based 

drink stereotyping among millennials as future consumers of the drinks. The specific 

objectives of the current study are to (1) examine whether the perception of gender-drink 

stereotyping exits among millennials, as such some drinks are considered as masculine, 

feminine, or gender neutral by all respondents and by each sex (men and women); (2) 

determine whether perceptions of gender-drink stereotyping significantly differ by 

respondents’ sex; (3) investigate the respondents’ consumption tendencies of these drinks by 

all respondents and by each sex and determine if consumption tendencies differ by 

respondent’s sex. Methodologically, quantitative method has been used. Data were collected 

at two comprehensive public universities in Turkey in June 2018. Results not only verify the 

findings of previous studies about gender perceptions related mainly to food products and to 

some drinks, but also verify our expectations regarding the relationship between gender-based 

perceptions and consumption tendencies. The findings of this study provide some insights 

regarding Turkish millennials’ drink-gender stereotyping and their consumption tendencies of 

these drinks. 
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Introduction and Objectives of The Study  

The current study is conducted to determine whether some drinks are perceived as feminine, 

masculine, or gender-neutral among millennials. Prior studies that included main food items 

have classified some food items as masculine, feminine, or gender neutral. However, to our 

knowledge, there is no comprehensive research examining the existence of gender-based 

drink stereotyping among millennials as future consumers of the drinks. The specific 

objectives of the current study are to:  

1. Examine whether the perception of gender-drink stereotyping exits among millennials, as 

such some drinks are considered as masculine, feminine, or gender neutral by all 

respondents and by each sex (men and women). 

2. Determine whether perceptions of gender-drink stereotyping significantly differ by 

respondents’ sex. 

3. Investigate the respondents’ consumption tendencies of these drinks by all respondents 

and by each sex and determine if consumption tendencies differ by respondent’s sex. 

4. Discuss managerial implications for segmentation, marketing strategy development for 

positioning and promotion of these drinks for each group 

Theoretical Background and Past Literature  

In contemporary consumption culture, the categories of products serve as a reference point for 

consumers in creating a gendered identity (Thompson and Holt, 2004). Thus, today the 

supermarket shelves are not only full of different beverages or drinks, but also their gendered 

identities with all their features such as the content of the product, the packaging design and, 

the colors used in the brand, reflecting the possible drink-gender stereotypes. 

Butler (2002) has described the gender stereotypes as widely shared strong beliefs and 

generalized expectations of the society that certain attributes and appropriate roles 

differentiate women and men in different cultures. This is no exception in food and drink 

consumption practices. There are appropriate or inappropriate food and drink preferences for 

members of sexes. Given that drink consumption preferences are influenced by gendered 

stereotypes, this could lead to segregation of the beverage products by gendered identities. 
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Theoretical roots of occupational gender stereotypes mainly draw on 

Eagly's social role theory (Eagly, 1987; Diekman and Eagly, 2000) and the cognitive theory 

of gender development and differentiation (Bussey and Bandura, 1999). These theories 

mainly suggest that gender roles are the product of traditional roles and a broad network of 

social influences operating interdependently in a variety of societal subsystems. Here we 

should also mention the self-congruity theory that links the gender-based stereotype 

perceptions of an individual with the consumption tendency. The self-congruity theory is 

derived from Mandler’s (1982) schema congruity theory used to predict the effect of 

similarity perceptions. It suggests that when a stimulus is perceived congruent with a schema, 

it leads to meaning transfer and favorable response. Therefore, the self-congruity theory 

predicts that, in seeking self-consistency, individuals would prefer some specific products and 

drinks that are congruent with gender perceptions of their self-concepts (Basfirinci and 

Cilingir Uk, 2017). 

Prevalence of gender-based food stereotypes has been well established in the literature. For 

example, empirical research indicates that foods such as beef, hamburgers, and potatoes are 

perceived as masculine foods, whereas vegetables, salads, yogurt, fruit, and chocolate are 

perceived as feminine foods (Bourdieu 1984; Bove et al. 2003; Dickins and Chappell 1977; 

Jensen and Holm, 1999; Lupton, 1996). Also, research showed that people make different 

food preferences when the concept of masculinity or femininity is brought up (Basfirinci and 

Cilingir, 2017; Bove et al. 2003; Holtzman, 2018; McPhail et al., 2012; Sobal, 2005).These 

prior studies show that the food items have been classified as masculine, feminine, or gender 

neutral. Previous studies dealing with gender-based drink stereotyping have focused mainly 

on alcohol consumption and their gender relationships (See, e.g., George et al., 1988; 

McDonald, 1994; Ely et al., 1999; Wilsnack et al., 2000; Murphy et al., 2005). However, to 

the best of our knowledge, there is no comprehensive research examining gender-based drink 

stereotyping covering all categories of drinks or beverages, alcoholic or non-alcoholic, let 

alone among millennials. Therefore, this study intends to investigate the gendered perceptions 

of various drinks among Turkish millennials (students) and their consumption tendencies of 

different gendered drinks that will address the above stated specific objectives. 

Methodology and Research Design  

Since millennials’ gender-based drink stereotypes can have significant implications for the 

beverages industry and beverage marketing, it is essential to investigate the perceptions of 

gender-based drink stereotypes and the consumption tendencies of these drinks among 
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millennials. Given that the millennials are considered as the most diverse generation with 

similar perceptions and values across genders and across-cultures (e.g., Smith and Turner, 

2015), it is expected that male and female millennials could be similar perceptions of the 

gendering of drinks.  

To accomplish our objectives, the study includes different beverages to determine if 

millennials perceive them as masculine, feminine or gender neutral. In this process, students 

(millennials) were asked to provide a list of drink items that could be perceived as masculine, 

feminine and gender-neutral. Next, these items were pretested to determine if they are 

perceived as masculine, feminine, or gender neutral. Based on pretest results, we identified 

and selected 14 drink items (alcoholic and non-alcoholic) that represented masculine, 

feminine and gender-neutral categories. Both gender-drink stereotyping and consumption 

tendencies are measured with a 5-point scale, the stereotyping scale ranged from -2=definitely 

feminine, 0=gender neutral, and 2=definitely masculine, whereas consumption tendency 

ranged from -2=very unlikely to +2=very likely. The survey also included demographic 

questions. Data were collected at two comprehensive public universities in Turkey in June 

2018 using convenience sampling, where the surveys were distributed students and collected 

the completed surveys. This produced 142 surveys from one university and 170 surveys from 

another university for a total of 312 completed surveys. Respondents profile show that 49% 

are female, 51% are males, and 42.9% are between 18-20 years old, 39.1% are between 21-23 

years old, 13.5% are between 24-30 years old, and 4% are between 27-35 years old. Majority 

of respondents (71.3%) are from cities and the rest are from towns or small towns. 

Findings  

To Address the objective 1, we examined if the perception of gender-based drink stereotypes 

exits among millennials, we used one-sample t-test with test value = 0 to determine this for 

all, male and female respondents. Table 1 shows that, 13 out of 14 drinks are statistically 

different from zero, the midpoint of the scale, indicating existence of gender-based drink 

stereotypes among Turkish millennials. The results for men and women follow similar patters 

with some exceptions (Table 1). The four most masculine drinks perceived by all, men and 

women are beer, whiskey, protein drink, and energy drink, while the four most feminine 

drinks are diet coke, milk, wine and iced tea. It appears that the perceptions of these drinks 

follow similar patterns, suggesting that both sexes have similar perceptions regarding gender 

stereotypes of these drinks. Also, men seem to perceive more drinks as gender-neutral than 

women do.  
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Table 1. Perceptions of Gender-Drink Stereotypes for All, Men and Women (sorted by 

all respondents) 

Drink Items  

All Respondents  Men Women 

Mean p-sig. Mean p-sig. Mean p-sig. 

Beer 0.78 0.000 0.87 0.000 0.69 0.000 

Whiskey 0.75 0.000 0.73 0.000 0.78 0.000 

Protein drink 0.67 0.000 0.63 0.000 0.71 0.000 

Energy drinks 0.60 0.000 0.71 0.000 0.48 0.000 

Tea 0.22 0.000 0.01 0.909 0.44 0.000 

Soda 0.12 0.005 0.07 0.260 0.17 0.003 

Cocktails  -0.07 0.255 0.03 0.708 -0.17 0.041 

Water  -0.11 0.005 -0.26 0.000 0.05 0.250 

Fruit drinks -0.28 0.000 -0.39 0.000 -0.17 0.003 

Coffee -0.29 0.000 -0.46 0.000 -0.10 0.161 

Iced tea -0.29 0.000 -0.42 0.000 -0.17 0.006 

Wine -0.38 0.000 -0.25 0.012 -0.50 0.000 

Milk -0.40 0.000 -0.47 0.000 -0.33 0.000 

Diet Coke -0.79 0.000 -0.91 0.000 -0.66 0.000 

Scale: -2 Definitely feminine, 0=Gender neutral, & 2=Definitely masculine 

 

To determine if perceptions of gender-drink stereotyping significantly differ by respondent’s 

sex (objective 2), we conducted 2-sample independent t-test. The comparisons found a 

statistically significant difference between the perceptions of men and women for 7 out of 14 

drinks. The results show that diet coke, ice-tea, coffee and fruit drinks are perceived as 

feminine by both sexes; however, the women have statistically stronger perceptions of these 

drinks than those of men’s perceptions. Water has an interesting perception as such that 

women perceive it as a feminine drink and men perceive it as gender-neutral, and their 

perceptions are significantly different. These comparisons found some significant differences 

for some of the drinks, indicating that while their perceptions are in the same direction, the 

intensities of their perceptions are different.    
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To objective 3, we examined the respondents’ consumption tendencies of these drinks. One-

sample test with a test value = 0 for all respondents, men and women. Statistically significant 

(p<.01) results in Table 2 indicate that while respondents(millennials) collectively are likely 

to consume water, tea, fruit drinks, and coffee, they are unlikely to consume wine, cocktails, 

whiskey, protein drink, energy drink, beer, soda, and iced tea. Similar perceptions exist 

among men and women respondents. It is interesting to note that respondents have the 

strongest tendency not to consume all the alcoholic drinks. Finally, the comparisons of the 

consumption tendencies of these drinks by sex in Figure 2 found no significant differences 

between the tendencies of two sexes for all, but three drinks. This indicates that both men and 

women have similar tendencies regarding the consumption of these drinks. The exceptions are 

that women have a statistically stronger tendency of not consuming energy drinks, protein 

drinks and whiskey than men do.   
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Table 2. Consumption Tendencies of Drink for All, Men and Women (sorted by all 

respondents) 

   All Respondents Men Women 

  Mean p-sig. Mean p-sig. Mean p-sig. 

Water  1.34 0.000 1.25 0.000 1.42 0.000 

Tea 0.77 0.000 0.82 0.000 0.73 0.000 

Fruit drinks 0.43 0.000 0.32 0.004 0.54 0.000 

Coffee 0.33 0.000 0.20 0.078 0.45 0.000 

Soda -0.01 0.934 0.02 0.861 -0.03 0.767 

Milk -0.03 0.729 0.10 0.325 -0.14 0.186 

Iced tea -0.53 0.000 -0.41 0.000 -0.64 0.000 

Diet Coke -0.88 0.000 -0.94 0.000 -0.83 0.000 

Beer -0.94 0.000 -0.80 0.000 -1.08 0.000 

Energy drinks -0.99 0.000 -0.77 0.000 -1.21 0.000 

Protein drink -1.10 0.000 -0.87 0.000 -1.31 0.000 

Whiskey -1.18 0.000 -0.99 0.000 -1.36 0.000 

Cocktails  -1.19 0.000 -1.12 0.000 -1.25 0.000 

Wine -1.21 0.000 -1.14 0.000 -1.27 0.000 

Scale: -2 Very unlikely & 2=Very Likely  
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Discussion and Implications  

This study examined the millennials’ perceptions of drinks to determine the existence of 

drink-gender stereotypes and their consumption tendencies of these drinks. Results not only 

verify the findings of previous studies about gender perceptions related mainly to food 

products and to some drinks (George et al., 1988; McDonald, 1994; Ely et al., 1999; Wilsnack 

et al., 2000; Bove et al. 2003; Murphy et al., 2005; Sobal, 2005; McPhail et al., 2012), but 

also verify our expectations regarding the relationship between gender-based perceptions and 

consumption tendencies. The findings of this study provide some insights regarding Turkish 

millennials’ drink-gender stereotyping and their consumption tendencies of these drinks.  

First, these results show an existence of gender stereotyping of the drinks included in this 

study such that they are perceived as feminine, masculine and gender-neutral. These drink-

gender stereotyping exists for all respondents, men and women. Second, while both sexes 

have similar perceptions of drink-gender stereotyping with some exceptions, the comparisons 

found significant differences between perceptions of both sexes. The comparisons by sex 

show that each sex has stronger perceptions of gender identity of the drinks that are consistent 

with their gender, which is in line with the predictions of the self-congruity theory. It is very 

interesting that both sexes perceive energy drink as a masculine drink, but women’s 

perception is significantly stronger than men’s. . 

Concerning consumption tendencies of these drinks, the study found that the Turkish 

millennials, collectively or by each sex, indicate that they are likely to consume certain drinks 

and will not consume some other drinks. Since they indicated no preference for all alcoholic 

drinks, this could be due to being religious as Islam forbids alcohol, or they might not be 

telling the truth, which is not easy to determine. Finally, despite some conflicting results, with 

a holistic view toward all14 drinks, results indicate that both respondents’ sex and gender-

based drink perceptions have some expected effects on the consumption tendency. However, 

it appears that gender-based drink perceptions exert a greater influence on the consumption 

tendency than the sex of the respondents.  

Supporting the importance of gender-based drink stereotypes on consumption practices; these 

results show that the gendered characteristics of drink products can be an important 

determinant in drink product selection. In addition, the findings of this study could have 

important managerial implications for developing drink products to appeal to each gender, 

allowing effective segmentation and positioning of these drinks for each gender.  
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To our best knowledge, this is the first comprehensive study that has empirically 

demonstrated the role of gender-based drink stereotypes for both alcoholic and non-alcoholic 

drinks on consumption practices in Turkish millennials. But we should also mention some 

limitations. First, further research is needed to compare the results across other drink 

categories. Second, while millennials are considered as the most diverse generation with 

similar perceptions and values across genders and across-cultures, future studies can include 

religion as an important factor influencing consumption practices toward alcoholic drinks. 

Third, cross-cultural studies can reveal richer information, especially for the relationship 

between gender-based alcoholic drink stereotypes and consumption tendencies. The final 

limitation is that since food and drinks go together, future research that examines drink-

gender stereotype could provide a more holistic approach to food and drink industry and 

restaurant business.  

 



454 
 

İKINCI EL GIYSI SATIN ALIMINDA ALGILANAN RISKLERIN SATIN 

ALMA NIYETI ÜZERINE ETKISI 

THE EFFECT OF PERCEIVED RISK ON PURCHASE INTENTIONS IN SECOND HAND 

CLOTHING SHOPPING 

İrem ÇAKIR
1
 

Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU
2
 

Özet 

Türkiye’de yetersiz denetim ve düzenleme nedeniyle tüketicilerin temel haklar açısından 

savunmasız olduğu ikinci el giyim pazarında tüketiciler, yüksek riskler algılayabilmektedir. Pazar 

koşullarının iyileştirilerek pazar potansiyelinin artırılabilmesi için tüketicilerin algıladıkları risk 

türlerinin saptanması önemlidir. Bu bağlamda mevcut çalışmanın amacı, tüketicilerin ikinci el 

giyim sitelerinden alışverişlerine ilişkin risk algılarının satın alma niyeti üzerindeki etkisini 

ortaya koymaktır. Çalışmada finansal, sosyal, fiziksel, psikolojik risk, performans ve zaman riski 

ile satın alma niyeti arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Zaman riski dışındaki riskler artarken 

satın alma niyetinin düştüğü görülmekle birlikte, zaman riski artarken satın alma niyetinin arttığı 

bulunmuştur. Bunun yanı sıra ikinci el giyim sitelerinden alışveriş yapmayanların bütün risk 

çeşitlerinde alışveriş yapanlara göre daha yüksek risk algıladıkları ortaya konulmuştur. Alışveriş 

yapmayanların algıladıkları en yüksek risk fiziksel risk iken, alışveriş yapanların algıladıkları en 

yüksek risk performans riskidir. Demografik özelliklere göre algılanan risk ve satın alma niyeti 

farklılıkları da çalışma kapsamında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ikinci El Giyim, Performans Riski, Sosyal Risk, Psikolojik Risk, Satın 

Alma Niyeti 

Abstract 

Due to the insufficient controls and regulations in the online second-hand clothing market of 

Turkey, being vulnerable in terms of their basic consumer rights, consumers can perceive high 

risks. To improve market conditions and, thus, increase market potential, identifying the types of 
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risks perceived by consumers is important. The present study aims to examine the relationship 

between consumers’ purchase intentions and risk perceptions that arise during purchase from 

second-hand clothing websites. The findings reveal that statistically significant relationships 

between intentions and financial, social, psychological, performance and time risk. An increase in 

all types of risks, but for time risk, lead to a decrease in purchase intentions. Consumers who did 

not buy anything from second-hand clothing web sites significantly perceive higher risks 

compared to consumer who bought previously. While consumers who did not buy anything 

before perceive more physical risk, those who bought previously perceive more performance risk. 

The findings also include analysis of differences between consumers with different demographic 

profile in terms of purchase intentions and risk perceptions. 

Keywords: Second Hand Clothing, Performance Risk, Social Risk, Psychological Risk, 

Purchase Intention 

Giriş 

İkinci el (İE) ürün kullanımı, daha önce kullanılmış ve “geçmişi olan olan” ve “kültürel 

biyografiye” sahip eşyaların satış, hediye ve bağış yolu ile tekrar kullanılmasıdır (Gabbot, 1991; 

Parsons, 2005). Yeni dikilmiş bir giysinin zenginler için üretilen pahalı bir ürün olması nedeniyle 

halkın büyük kesimi için ulaşılmaz olduğu sanayi devrimi öncesi dönemlerde İE giyim pazarı, 

geniş halk kitleleri için ilk seviye perakende pazarı işlevi görüyordu (Frick, 2005). Bununla 

birlikte, 18.yy öncesinde İngiltere’de sadece düşük gelirlilerin değil, tüm halk kitlelerinin 

kendinden bir üstteki sosyal grubun İE ürünlerini müzayedelerle satın aldığı belirtilmektedir 

(Stabort ve Damme, 2010). Modern dönemde kitlesel üretimin ürün çeşitliliği ve bolluğunu 

artırarak kütlesel tüketimi olanaklı kılmasıyla, geniş tüketici kitlelerinin İE pazarına yönelik 

ilgisinin azaldığı ve alt sınıfların göstergesi haline gelen bu ürünlere yüklenen anlamların 

değiştiği görülmektedir (Lemire, 2005; Stabort ve Damme, 2010). Ancak bununla birlikte, ucuz 

olmaları nedeniyle prensip olarak, fakirlere hitap eden İE ürünlerin değişimini özellikle geç 

modern dönemde sadece ekonomik değil, kültürel ve sosyal faktörlerin de etkilediği, örneğin İE 

giysilerin değerli mallar olarak sosyal değişim işaretçisi olarak rol oynadığı belirtilmektedir 

(Palmer ve Clark, 2005; Damme ve Vermossen, 2009).  Tarihte İE tüketimi, mobilya, mutfak 

malzemeleri, yatak ürünleri ve hatta lüks ürünlerin yanı sıra erken modern dönem perakende 

pazarının en temel ürünü olarak giysilerde söz konusu olmuştur (Lemire, 2005). Günümüzde İE 
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giyime yönelik sadece ekonomik değil çok çeşitli motivasyonlarla artan tüketici ilgisi ile birlikte 

semt pazarları, İE kıyafet mağazaları, yardım kurumları ve internet siteleri gibi birçok perakende 

formatı ortaya çıkmıştır (Guiot ve Roux, 2010; Williams ve Paddock; 2003).  

İE giyim siteleri, önceden kullanılmış giyim ürünlerinin tekrar pazara sunulmasında rol 

oynamaktadır. Türkiye’de yetersiz pazar denetimi ve düzenlemesi nedeniyle tüketicinin temel 

haklar açısından savunmasız olduğu bu pazarda (Arsel, 2010), tüketiciler yüksek riskler 

algılayabilmektedir. İE giyime yönelik talep koşullarının iyileştirilmesi için tüketici risk 

algılarının analizi önemlidir. Ulusal literatürde bu pazara ilişkin tüketici çalışmaları arasında 

Pektaş ve Dengi’nin (2012) pazarın durumuna ilişkin çalışması ile İşçioğlu ve Yurdakul’un 

(2018) tüketici motivasyonlarına yönelik araştırması bulunmakla beraber, risk algıları açısından 

İE giyim talebini ele alan yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. İE tüketimine ilişkin 

araştırmaların uluslararası literatürde de yetersiz olduğu ifade edilmektedir (Guiot ve Roux, 2010; 

Stobart ve Damme 2010). Araştırmanın problemini, literatürde ikinci el ürün talebini etkileyen 

risk algılarına ilişkin literatürde yeterli bilgi bulunmaması ve pratikte belirsizlik ve risklerin 

yüksek olduğu ve denetimsiz olan çevrimiçi ikinci el pazarının potansiyel büyüklüğe ulaşmamış 

olması oluşturmaktadır. Bir yandan literatüre, diğer yandan da henüz gelişmekte olan pazar 

yapılanmasına veri sağlayabilmek amacı doğrultusunda, mevcut çalışmada İE giyim sitelerinden 

alışveriş yapan ve yapmayan tüketicilerin bu kanallardan alışverişe ilişkin risk algılarının satın 

alma niyetleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Demografik değişkenlerin 

ikinci el giysi satın alma niyetine etkisinin analizi de amaçlardan bir diğeridir.  Çalışmanın ilk 

bölümde İE giyim sitelerine yönelik risk algıları ve satın alma yapma niyeti hakkında kuramsal 

açıklamalar yapılmıştır. Sonraki bölümlerde araştırma metodolojisi ve bulguları, literatür 

doğrultusunda tartışılarak sunulmuştur. 

İkinci El Ürün Talebi ve Etkileyen Faktörler 

Daha önce başka birince kullanılmış ve tekrar pazara sunulan ürünlere ikinci el ürün 

denilmektedir (Appelgren ve Bohlin, 2015). Önceden kullanılmış bir ürün olması nedeniyle 

ekonomik olarak tasarrufa ya da ekolojik sürdürülebilirliğe katkısı açısından olumlu 

değerlendirilirken, geçmişe ve kültürel biyografiye sahip ürünler olması, kişiler arası bulaşma 

olarak ifade edilen (Belk, 1988; Roux ve Korchia, 2006; Banister vd., 2005) ve daha önceki 

kullanıcının ürünle ilişkili geçmişinin ürünle birlikte yeni kullanıcıya transferi olarak ifade 
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edilebilecek olgu ise bazen olumlu bazen de olumsuz değerlendirilmektedir. Antropologlarca 

mucizevi bulaşma olarak tanımlanan bu durum, kaynak bir kişi/nesnenin ve alıcı başka bir 

kişi/nesne ile doğrudan/dolaylı temasında kaynağın alıcıyı etkilemesidir (Rozin vd.,1993; 

Apicella vd., 2018; Argo vd., 2006).  Ayrıca kaynağın özünün temas koptuktan sonra da alıcının 

bir parçası olarak kalacağı düşünülmektedir (Rozin ve Nemeraff, 1990). Genişletilmiş benlik 

(Belk, 1988) kavramı, tüketicinin kimlik inşası, iletişimi ve müzakeresi ile kendi benliğini 

tanımlama süreçlerinde ürünü ve temsil ettiği anlamları yorumlayarak kendine mal ettiği ve 

benliğinin parçası haline getirdiği önermesine dayalıdır. Bir kişinin sahip olduğu ürünün başka 

biri tarafından edinilmesi, üründe maddeleşen anlamların da transferi olarak algılanabilmektedir. 

Önceki kullanıcı beğenilen biriyse bulaşma olumlu değerlendirilerek, İE ürün önemli parasal 

bedelle el değiştirebilmektedir. Önceki sahip bilinmiyorsa değişim alıcı tarafından risk olarak 

değerlendirilebilir. Banistier vd. (2005) önceden başkasına ait bir giysiyi giymenin kişinin benlik 

duygusunu besleyen bütünlük, farklılık ve tutarlılık duygularını tehdit edebildiğini belirtmişlerdir. 

Yüksek risk algılayan tüketici yıkama, tamir etme gibi yollarla bu ürünün geçmişini silmeye 

çalışmaktadır (Parsons, 2005).  

Günümüzde, İE giyimin özellikle batı ülkelerinde giderek yoğun bir ilgi görmeye başlaması 

(O’Reilly vd., 1984; Stobart ve Damme, 2010; Appelgren ve Bohlin, 2015; Solomon ve Rabolt, 

2004), yabancı birinden de alınsa kişiler arası bulaşma endişesinin azaldığına ve İE giyim 

alışverişi motivasyonlarının biçim değiştirdiğine işaret etmektedir. Tüketicilerin ucuz ürüne 

ulaşma isteği yanında kitleden farklı görünme, İE de olsa markalı ürünler ile gösteriş yapma, 

nostaljik imaj yaratma, ekonomik, doğal ve sosyal çevreye duyarlı tüketim gibi genel olarak 

ekonomik/fonksiyonel ve hedonik olmak üzere iki gruba ayrılabilecek motivasyonlar İE ürünlerin 

talebini etkilemektedir (örn. Stobart ve Damme, 2010; İşçioğlu ve Yurdakul, 2018; Yan vd., 

2015; Liang ve Xu, 2018; Roux ve Guiot, 2009). İE tüketim motivasyonları (a) ürünün 

fonksiyonel ya da kültürel / estetik (sanat, vintage, retro, kitsch) özellikli olmasına, diğer bir 

ifadeyle kutsal ya da sıradan olmasına (Belk vd., 1989), (b) söz konusu olan eskiliğin süresine, 

(c) ürünün kıtlığına ve (d) coğrafi orijinine göre değişiklik göstermektedir (örn. Cervellon vd., 

2012; Roux ve Korchia, 2006; Guiot ve Roux, 2010). Estetik ya da kültürel biyografisi 

bulunmayan kitlesel üretilmiş bir pantolonu satın alma motivasyonları fonksiyonel olabilirken, 

tarihi birinin önemli bir aktivitede giydiği pantolonu satın alma motivasyonu ürünün 

koleksiyonunu yapma olabilmektedir. Ya da kitlesel üretilmiş olsa da geçmiş modaya ait markalı 



458 
 

bir ürünü ya da eski kitsch ürünü satın alma motivasyonu ise ürünün kültürel biyografisinin yeni 

sahibinin imaja bulaşması olabilir. Ayrıca ürünün özellikli olup olmamasına göre, İE ürünü satın 

alma ve kullanma süreci ile algılanan riskler de farklılık gösterebilmektedir. Mevcut çalışma 

fonksiyonel nitelikteki İE giysilerin çevrimiçi sitelerden satın alımlarında algılanan riskleri 

incelemektedir.  

Risk Algılarının İkinci El Giyim Sitelerinden Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi 

Algılanan risk, kişinin karar sürecinde yanlış seçeneği seçmesi nedeniyle olumsuz sonuçlara 

katlanacağı beklentisi olarak tanımlanmaktadır (Solomon, 2017).  Algılanan riskin şiddeti ise, 

beklenen olumsuz sonuçların önemine bağlıdır (Mitchell, 1999). Algılanan risk tipleri finansal, 

fiziksel, psikolojik, sosyal riskler ile zaman ve performans riskidir (Stone ve Gronhaug, 1993). 

Finansal risk, tüketicinin finansal kayba uğrama beklentisi ile oluşmaktadır (Forsythe ve Shi 

2003, Mitchell, 1992). Ürünün önceden kullanılmış olması, beklenen performansı sağlamama 

riski yaratacağı gibi, performansın harcanan paraya değer olmayacağı beklentisi de risk algısı 

oluşturabilmektedir. İE ürünün niteliğine göre harcanan para değişken olabileceğinden algılanan 

finansal riskin şiddeti de değişken olabilmektedir. Örneğin hedonik motivasyonla alınan sanatsal 

ve dolayısıyla pahalı bir eşya söz konusu olduğunda algılanan finansal risk, bir yabancıdan alınan 

standart bir giysi için algılanandan yüksek olacaktır. Derbaix (1983) diğer ürünlere göre pahalı 

olan dayanıklı ürünlerde finansal risk algısının yüksek olduğunu bulmuştur. Çevrimiçi alışverişin 

kredi kartları ile yapılması da algılanan finansal riski artırmaktadır (Hong ve Yi, 2012; Forsythe 

ve Shi, 2003). 

Performans riski, ürünün beklenen işlevini yerine getirmemesine ilişkin risk algısıdır. İE 

giysilerin kaliteli, yıpranmamış, eski kullanıcılardan zamansal mesafenin kısa olması (Palmer ve 

Clark, 2005), istenilen boyutlarda ve şık (Winakar ve Martin, 1963), orijinal (Turunen, 2016) 

olması gibi özellikleri taşması beklenmektedir. Eski ve daha önce kullanılmış olmaları nedeniyle 

algılanan performans riskinin yüksek olması beklenmektedir (Kozup, 2017).  

Fiziksel risk, ürün kullanımının tüketici sağlığına zarar verebileceğine yönelik tehdit algısıdır. 

Elektronik, mekanik, kimyasal ürünler ile sağlıkla ilgili ürünlerde fiziksel risk algısı yüksek 

olabilmektedir (Derbaix, 1983; Kozup, 2017). İE giysinin daha önce başkaları tarafından 

kullanılmış olması kişiler arası kültürel bulaşma yanında fiziksel bulaşma yönünde de risk algısı 

oluşturmakta, bu nedenle “kir”den arındırılmaktadır (Palmer, 2005). Başkasının 
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dokunduğu/giydiği giysinin kirlenmiş olduğu ya da bulaşıcılık taşıdığına yönelik algılar iğrenme 

duygusuna ve dolayısıyla da satın almanın reddine neden olabilmektedir (Rozin vd., 1993; 

Na’amneh ve Al Husban, 2012; Argo vd., 2006). Özellikle başkasının teni ile temas derecesi 

yüksek olan iç çamaşırı, mayo- bikini gibi eşyaların hijyen endişeleri ile en az tercih edilen İE 

giyim ürünleri olması beklenmektedir (Chipambwa vd., 2016; O’Reilly vd.,1984).  

Psikolojik risk, ürünün kişinin benlik duygusu ile tutarlı olmaması gibi çok çeşitli nedenlerden 

dolayı tüketicinin psikolojik olarak rahatsızlık duyması ile oluşmaktadır (Stone ve Gronhaug, 

1993). Psikolojik risk, başkalarının eski kıyafetlerini giymenin tüketicide kendilerini değersiz ve 

daha az benzersiz hissetmeleri durumunda da söz konusu olabilmektedir (Roux ve Korchia, 2006; 

Roux, 2010). Satın alma sonucunda utanç, hayal kırıklığı, suçluluk duygusu gibi olumsuz 

duyguların yaşanabileceği beklentisi, tüketicilerde algılanan riski artırmaktadır (Forsythe ve Shi, 

2003). Stone ve Gronhaug (1993) çalışmalarında fiziksel, sosyal ya da diğer risklerin de 

psikolojik risk yaratabileceğinin dikkate alınması gerektiğini göstermişlerdir.  

Sosyal risk, tüketicinin sosyal statü ve saygınlığının zedelenmesi veya ürünün çevredeki insanlar 

tarafından beğenilmemesi ilgilidir (Kozup, 2017). Giysi gibi tüketicinin arayarak aldığı 

ürünlerde, psiko-sosyal risk yüksek bulunmuştur (Derbaix, 1983). Giysi tüketicinin kişilik ve 

sosyal rolünü diğer insanlara iletmek ve geliştirmek için kullandıkları en önemli ürünlerdendir. İE 

giysinin yoksulluğun göstergesi olarak düşünülmesi de tüketicide sosyal statüsünü ve saygınlığını 

kaybetme endişesi yaşayabilir (Palmer ve Clark, 2005, Watson, 2008). 

Tüketicilerin uygun İE sitesini bulma ve alışveriş sırasında ve sonrasında zaman kaybı 

yaşayacakları beklentisi zaman riskini oluşmaktadır (Forsythe ve Si, 2003; Hong ve Yi, 2012; 

Derbaix 1983). Satın alma ve tedarik süreci sırasında yaşanabilecek zaman kayıplarının yanında 

alınan ve özellikle de kullanılmış olan bir ürünün temizlenmesi, tamir edilmesi gibi süreçlerle 

işlemden geçirilmesi aynı zamanda zaman kaybına da neden olabilmektedir. 

Satın alma niyeti, müşterinin gelecekte satın alma yönündeki davranışa hazır olma durumunu ya 

da bu yöndeki planlarını kapsamaktadır (Mansour vd. 2014). Birey davranışını tahminlemeyi 

hedefleyen Nedenli Eylem Teorisi gibi bazı modeller, kontrol edilemeyen faktörlerin gerçek 

davranışın tahminini zorlaştırması nedeniyle, davranış yerine niyeti ölçmektedir. Fishbein ve 

Ajzen (2010) bir çok farklı bağlamda yaptıkları araştırmalarla, davranışı gerçekleştirmeye hazır 

olma durumu olarak tanımladıkları niyetin davranıştan hemen önce oluşan değişken olduğunu ve 
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davranışa karşı tutumun bir fonksiyonu olduğunu göstermişlerdir. Nihai satın alma kararının 

önemli bir göstergesi olarak literatürde incelenen satın alma niyetinin tüm risk algısı tiplerinin ile 

negatif ilişkili olduğu yönünde araştırmalar bulunmaktadır (örn. Kim vd., 2008; Mitchell vd, 

1999, Park vd, 2005). Buna göre tüketiciler daha fazla risk algıladıkça ya satın alma niyetleri 

ortadan kalkmakta ya da düşen niyetle birlikte satın alma yönünde davranışı ertelemektedirler. 

Demografik Özelliklerin İkinci El Giyim Sitelerinden Satın Alma Niyeti 

Üzerine Etkisi 

Düşük gelirli tüketiciler sınırlı finansal kaynakları sebebiyle, özellikli olmayan İE ürünleri tercih 

edebilmektedirler (Williams ve Paddock,2003; Williams ve Windebank, 2000). Ancak 

tüketicilerin İE ürün satın alma motivasyonları ekonomik değişkenlerin ötesine geçebilmekte ve 

belirli tüketiciler için merak ya da çevre bilinci ile özellikli ürünlere yönelik tercih de söz konusu 

olabilmektedir (örn. Roux, 2010). Genel görüşe göre İE giyim ürünleri düşük sosyo- ekonomik 

seviyede yer alan tüketiciler tarafından ekonomik sebeplerden dolayı, yüksek sosyo- ekonomik 

seviyede yer alan tüketiciler tarafından ise ekonomik değişkenler dışındaki sebeplerden dolayı, 

örneğin hedonizm, ekolojik kaygı vb., satın alınmaktadır (Michell ve Montgamery, 2008; 

Williams, 2003). 

Literatürdeki çalışmalar, İE giyim ürünlerine yönelik satın alma niyeti üzerinde etkili olan 

demografik faktörlerden bir diğerinin yaş olduğunu göstermektedir. Çevre bilinci ile büyüyen 

gençlerin diğer yaş gruplarına göre daha fazla İE giysi satın aldığı öne sürülmektedir (Na’amneh 

ve Al Husban, 2012; Yan vd., 2015: s.86). Ayrıca merak duygusunun, kendini diğerlerinden 

farklılaştırma ve kişisel gelişim kaygılarının gençken fazla olması gibi nedenlerle gençlerin, 

yaygın kanının tersine, nostaljik duygulara yetişkinlere göre daha yatkın olduğu bildirilmektedir 

(Holbrook, 1993; Cervellon vd., 2012).  Diğer yandan meşgul olunan işin İE talebine etkisi de 

gözlemlenmiştir; örneğin üniversite öğrencilerinin, çevreye karşı daha duyarlı olduklarından 

ekolojik kaygılarla İE tüketimine yöneldiği, diğer yandan da kısıtlı finansal kaynaklara sahip 

olmalarının da bu yönelimi etkilediği belirtilmektedir (Xu vd., 2014; Yan vd., 2015). Meşgul 

olunan işin tek başına değil, diğer demografik değişkenlerle etkileşimi dolayısıyla etkili olduğu 

düşünülebilir. Örneğin niteliksiz işlerle meşgul olan tüketicinin düşük gelir nedeniyle ekonomik 

motivasyonla talebi oluşabilirken, nitelikli işlerde çalışan tüketicinin yükselen eğitim seviyesi 

nedeniyle fonksiyonel olmayan motivasyonlarla İE talebinin oluşması olağan görülebilir.  
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Etik ve sürdürülebilir tüketimle ilgili çalışmalar eğitimli tüketicilerin yatkınlığını göstermektedir 

(Bray vd., 2011; Waight, 2013). Fonksiyonel ve ekolojik sürdürülebilirlik perspektifi ile İE 

tüketiminin de eğitimle benzer ilişkisi olabileceği gibi, yine nostaljik ve farklı görünme isteği gibi 

psikolojik motivasyonla oluşan İE talebinin eğitimle ilişkili olması beklenebilir. Na’amneh ve Al 

Husban (2012), eğitimli ve eğitimsiz tüketicilerin farklı motivasyonlarla İE tüketimine 

yönlendiğini ortaya koymuştur.  

Çalışmalar, kadınların erkeklere göre nostaljiye daha yatkın olduklarını göstermektedir 

(Holbrook, 1993; Cervellon vd., 2012). Ayrıca kadınların, moda giyim ürünlerine olan 

ilgilenimlerinin daha yüksek olması, İE giysi talebine daha yatkın olmalarını sağlamaktadır 

(O’Cass, 2000).  

Araştırmanın Metodolojisi 

Bu araştırma İE giyim sitelerinden alışverişe yönelik risk algılarının, satın alma niyeti üzerindeki 

etkisinin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler çevrimiçi anket formu vasıtasıyla ve 

kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Adresi sosyal medya platformlarında ve İE 

sitelerinde paylaşılarak görünürlüğü artırılan ankete katılım gönüllülük esasına göre 

gerçekleşmiştir. Risk algıları ve satın alma niyetini ölçen ifadeler Argo ve diğerleri (2006), 

Hassan ve diğerleri (2006) ile Roux (2010) çalışmalarından esinlenilerek oluşturulmuştur. Satın 

alma niyetini ölçen ifadeler ise Gefen ve Straub (2004), Hwang ve diğerleri (2011) çalışmaları 

kullanılarak geliştirilmiştir. Söz konusu ifadeler Likert ölçekle (1= Kesinlikle katılmıyorum 5= 

Kesinlikle katılıyorum) sorulmuştur. Soruların anlaşılırlığı için 20 kişi ile ön-test yapılmıştır. İE 

tüketimine ilişkin yeterli veri bulunmaması nedeniyle, anakütlenin büyüklüğü kompozisyonu 

bilinmemektedir. Araştırmanın çevrimiçi sitelerden İE giyim alışverişi hakkında olması 

nedeniyle, anakütle internet kullanıcılarını kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Belirsiz anakütle 

için eşit oranlar varsayımı ile %95 güven düzeyi ve %5 hata düzeyinde en küçük örneklem 

büyüklüğünün üzerine çıkılarak Kasım 2018’de 1342 kullanılabilir anket formu toplanmıştır. 

Bulgular 

Katılımcıların çoğunluğu kadın, 19-24 yaş gruplarında, bekar, öğrenci, lisans mezunu ve 6101 TL 

ve üzeri aylık hane gelirine sahiptir (Tablo 1). Anakütle hakkında yeterli bilgi olmaması 

nedeniyle oluşan örneklemin temsil kabiliyeti hakkında yorum yapılması zordur. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Profili 

  Frekans %   Frekans % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

  

1080 

262 

  

80,5 

19,5 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

  

122 

1220 

  

9,1 

90,9 

Yaş 

18 ve altı 

19-24 

25-30 

31-36 

37-42 

43 ve üzeri 

  

88 

846 

278 

73 

32 

25 

  

6,6 

63,0 

20,7 

5,4 

2,4 

1,9 

Meslek 

Kamu çalışanı 

Özel sektör 

Öğrenci 

Serbest meslek 

Emekli 

Ev hanımı 

Çalışmıyor 

  

116 

277 

780 

53 

9 

11 

96 

  

8,6 

20,6 

58,1 

3,9 

0,7 

0,8 

7,2 

Eğitim Düzeyi 

Okur-yazar 

İlkokul mezunu 

Ortaokul mezunu 

Lise mezunu 

Ön lisans mezunu 

Lisans mezunu 

Lisansüstü mezunu 

  

- 

- 

13 

346 

129 

723 

131 

  

- 

- 

1,0 

25,8 

9,6 

53,9 

9,8 

Gelir Düzeyi 

1600 TL ve altı 

1601- 2500 TL 

2501- 3400 TL 

3401- 4300 TL 

4301-5200 TL 

5201- 6100 TL 

6101 TL ve üzeri 

  

167 

190 

228 

152 

154 

126 

325 

  

12,4 

14,2 

17,0 

11,3 

11,5 

9,4 

24,2 

 

Katılımcıların İE giyim ürünlerini satın alma durumları ve en sık kullandıkları İE giyim satış 

kanallarına ilişkin veriler 784 katılımcı ile ve örneklemin %58,4’ünü oluşturan kısmının İE giysi 

satın almadığını, %41.6’sının ise satın aldığını göstermektedir. Örneklemin hem İE kıyafet satın 

alanları hem de satın almayanları temsil etme yeteneğinin yüksek olması nedeniyle bulguların her 

iki grup için de genellenebilir olması beklenmektedir. İE alışveriş kanallarının tercih yüzdeleri 

karşılaştırıldığında (Tablo 2) İE giysi almak için en sık kullanılan kanalın İE alışveriş siteleri, en 

az tercih edilenin ise İE giysi mağazaları olduğu söylenebilir. İE sitelerine ulaşmanın İE 

mağazalarına ulaşmaktan daha kolay olduğu, dolayısıyla zaman ve rahatlık açısından daha az risk 

taşıdığı öne sürülebilir. Diğer yandan İE siteden alışveriş yapmanın sosyal çevre tarafından daha 

az görünen bir davranış olması da, sosyal risk açısından bu sitelerin daha olumlu değerlendirilmiş 

olabileceğini gösterebilir. 
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Tablo 2. İkinci El Giyim Sitelerinden Alışveriş Yapma Alışkanlıkları 

  Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

  İkinci El Alışveriş Siteleri İkinci El Kıyafet Mağazaları 

Hiç 330 32,7 1084 80,8 

Nadiren 278 27,6 134 10,0 

Ara sıra 186 18,4 101 7,5 

Sık sık 129 12,7 17 1,3 

Çok sık 75 7,4 6 0,4 

  Semt pazarları Sosyal medya platformları 

Hiç 868 64,7 919 68,5 

Nadiren 242 18,0 184 13,7 

Ara sıra 180 13,4 175 13,0 

Sık sık 40 3,0 47 3,5 

Çok sık 12 0,9 17 1,3 

 

Katılımcıların İE giyim ürünlerine yönelik tercihleri incelendiğinde (Tablo 3) en fazla satın 

alınan ürünlerin sırasıyla üst giyim, dış giyim, çanta, aksesuar ve ayakkabı olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların bu ürünlerin satın alımını daha az riskli görürken, iç çamaşırı ve mayo-bikini gibi 

ürünlerin satın alımını daha riskli gördükleri anlaşılmaktadır. Literatürde (Chipambwa, Sithole ve 

Chisosa, 2016; O’Reilly vd.,1984) belirtildiği gibi iç çamaşırı ve mayo gibi ürünler algılanan 

fiziksel risk nedeniyle daha az tercih edilmiş olabilir. Diğer yandan gelinliğin de sosyal 

görünürlüğü fazla ve psikolojik açıdan da yüklü bir ürün olması nedeniyle İE satın alımı sosyal 

ve psikolojik açıdan riskli algılanmış olabileceği dikkate alınmalıdır. Çocuk giysisi satın alımının, 

ürünlerin eskimeden değiştirilmesi nedeniyle daha fazla gerçekleşmesi beklenirken ciddi anlamda 

düşük olması, katılımcıların İE satın alımlarını rasyonel faktörler dışındaki faktörlerin 

yönlendirdiğine işaret etmektedir. Diğer yandan düşük gelirli katılımcıların diğerlerinden daha 

fazla İE satın alımı yapmaları, rasyonel faktörlerden çok, sosyal ve psikolojik faktörlerin motive 

etmesiyle ucuz fiyatlı özellikli İE ürüne ulaşma isteklerini işaret etmektedir. 

Tablo 3. Satın Alınan İkinci El Giyim Ürünleri 

  Satın Alan 

Kişi Frekansı 

Satın Alan 

Yüzdesi 

  Satın Alan 

Kişi Frekansı 

Satın Alan 

Yüzdesi 

Üst giyim 426 31,7 Abiye kıyafet      64      4,8 

Dış giyim 331 24,7 Çocuk Kıyafeti      12      0,9 
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Çanta 330 24,6 İç çamaşırı       5      0,4 

Aksesuar 209 15,6 Gelinlik       5      0,4 

Ayakkabı 164 12,2 Mayo-bikini       5      0,4 

Alt giyim 135 10,1       

 

Likert ölçekle sorulan risk algısı ve satın alma niyeti ifadelerinin Skewness ve Kurtosis 

değerlerinin +1,5/-1,5 değerleri arasında (Tabachnick ve Fidell, 2015) olması dolayısıyla 

normallik koşullarını sağladıkları görülmüştür. Yapı geçerliliğinin test edilmesi amacı ile varimax 

rotasyonlu açıklayıcı faktör analizi kullanılmış, ayrıca içsel tutarlılık güvenirlik katsayıları 

hesaplanmıştır (Tablo 4). Ortak varyans (communality) değerleri düşük ifadeler çıkarıldıktan 

sonra hesaplanan KMO ve Bartlett değerleri faktör analizinin yeterliliğini göstermektedir. 

Toplam varyanstaki değişimin %82,36’sı açıklanmış olup, en yüksek oranların sosyal risk ve 

performans riski boyutlarına ait olduğu görülmektedir. Finansal risk ise diğerleri arasında bir 

faktör olarak yer almamıştır. Bu durum İE giyim sitelerinde giysilerin düşük fiyat ile sunulması 

nedeniyle finansal risk algılarının oluşmamasından kaynaklanmış olabilir. 

 Tablo 4. Risk Algısı Sorularının Faktör Analizi 

İfadeler (KMO=0,865, Bartlett=13122 p=0,000) 

Sosyal 

risk 

Perform

ans 

riski 

Zaman 

riski 

Fiziks

el risk 

Psikol

ojik 

risk 

İkinci el giyim sitelerinden satın aldığım kıyafeti 

giymem durumunda, sahip olduğum statü ve saygınlığı 

kaybedeceğimi düşünürüm. 

,922 ,013 ,084 ,030 ,174 

İkinci el giyim sitelerinden kıyafet satın almak, 

yoksulluk göstergesidir. 
,887 ,073 ,050 ,075 ,163 

İkinci el giyim sitelerinden satın aldığım kıyafeti 

giymem durumunda, çevremdeki insanlar tarafından 

beğenilmeyeceğimi düşünürüm. 

,885 ,025 ,117 ,036 ,222 

İkinci el giyim sitelerinde satılan kıyafetlerin, 

beklediğimden daha kalitesiz çıkmasından 

endişelenirim. 

,011 ,879 ,147 ,237 ,117 

İkinci el giyim sitelerinde satılan kıyafetleri boy, renk 

ya da kalıp açısından, beklediğimden farklı 

çıkmasından endişelenirim.   

,021 ,877 ,191 ,141 ,159 
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İkinci el giyim sitelerinden alışveriş yapıldığında, 

orjinal marka kıyafet yerine sahtesinin gönderilme 

riski vardır. 

,090 ,652 ,272 ,244 ,025 

İkinci el giyim sitelerinden alışveriş yapmam 

durumunda, ürünün zamanında teslim 

edilemeyeceğinden endişelenirim. 

,149 ,220 ,847 ,129 ,194 

İkinci el giyim sitelerinden satın aldığım kıyafetin 

iadesinin zaman alacağını düşünürüm. 
,082 ,332 ,790 ,254 ,065 

İkinci el giyim sitelerinde satılan kıyafetlerin, bulaşıcı 

hastalık taşımasından endişelenirim. 
,099 ,267 ,181 ,843 ,268 

İkinci el giyim sitelerinde satılan kıyafetlerin temiz ve 

hijyenik olmamasından endişelenirim. 
,026 ,454 ,266 ,764 ,114 

İkinci el giyim sitelerinden satın aldığım kıyafetin, 

önceki sahibinin negatif enerjisini taşımasından 

endişelenirim. 

,322 ,066 ,135 ,102 ,835 

İkinci el giyim sitelerinden kıyafet satın alma 

düşüncesi, beni gereksiz yere gergin yapar. 
,270 ,223 ,128 ,263 ,755 

Açıklanan Varyans 42,34 20,99 7,30 6,66 5,07 

Kümülatif Açıklanan Varyans 42,34 63,33 70,63 77,29 82,36 

Güvenilirlik 0,913 0,827 0,776 0,852 0,750 

 

İE giyim sitelerinden satın alma niyetine ilişkin faktör analizi sonuçları (Tablo 5) ifadelerin tek 

bir faktör altında toplandığını ve bu faktörün toplam varyanstaki değişimin %83,163’ünü 

açıkladığını göstermektedir. En küçük faktör yükünün 0,89 düzeyinde olduğu yapının geçerlilik 

ve güvenilirlik bakımından sorunu olmadığı tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Satın Alma Niyeti Sorularının Faktör Analizi 

İfadeler (KMO=0,817, Bartlett=4727 p=0,000) Satın Alma 

Niyeti 

Kıyafet alışverişi yapmam durumunda ikinci el giyim sitelerinden kıyafet satın 

alabilirim. 

,936 

İkinci el giyim sitelerinden kıyafet satın alma ihtimalim yüksektir. 
,913 

Kıyafet alışverişi yapmam durumunda ikinci el giyim sitelerine göz atabilirim. 

,904 

İkinci el giyim sitelerini arkadaşlarıma önerebilirim. 
,894 

Açıklanan Varyans 82,16 
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Güvenilirlik ,932 

 

İE sitelerinden alışveriş yapanlar ve yapmayanların algıladıkları risk düzeylerinin 

karşılaştırmasında (Tablo 6) alışveriş yapmayanların bütün risk türlerini daha yüksek algıladığı 

görülmektedir. İE sitelerinden alışveriş yapmayan tüketicilerin, algıladıkları en yoğun riskin 

fiziksel risk olduğu görülmekle birlikte, alışveriş yapan tüketicilerin algıladıkları en büyük riskin 

performans riski olduğu bulunmuştur. Faktör olarak sınıflanmamış olan finansal risk ifadeleri 

açısından bakıldığında “İE giyim sitelerinde satılan giysilerin ödediğim paraya değmeyeceğini 

düşünürüm” (t=-16,329 sd:1276,414 p=0,000), “İE giyim sitelerinden aldığım giysinin iadesinde, 

para iadesi zorluğunu yaşayacağımı düşünürüm” (t=-8,065 sd:1138,616 p=0,000) ve “İE giyim 

sitelerinde satılan giysilerin ekstra bakım ve onarım maliyeti yaratmasından endişelenirim” (t=-

10,109 sd:1340 p=0,000) ifadeleri açısından da alışveriş yapmayanların daha fazla risk 

algıladıkları görülmektedir. 

Tablo 6. Risk Algılarının Alışveriş Yapma Durumuna Göre Farklılıkları 

 Alışveriş Yapma 

Durumu 
Ortalama t 

Serbestlik 

Derecesi 

Anl. (2 

taraf) 

Performans riski 
Evet 3,7134 

-5,84 1340 ,000 
Hayır 4,0346 

Zaman riski 
Evet 3,1372 

-5,15 1340 ,000 
Hayır 3,4722 

Fiziksel risk 
Evet 3,4212 

-10,24 1340 ,000 
Hayır 4,0797 

Sosyal risk 
Evet 1,7192 

-3,93 1340 ,000 
Hayır 1,9622 

Psikolojik risk 
Evet 1,9932 

-13,08 1340 ,000 
Hayır 2,8575 

 

İE sitelerine yönelik risk algıları ve satın alma niyeti arasındaki ilişki korelasyon analizi ile 

incelenmiştir (Tablo 7). İE ürün satın almaya ilişkin algılanan performans riski, fiziksel ve 

psikolojik riski arttıkça satın alma niyeti istatistiki olarak önemli derecede düşmektedir. Bu bulgu 

literatür bulgularıyla tutarlıdır. Diğer yandan sosyal riskle satın alma niyeti arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir ilişki bulunamazken zaman riski ile satın alma niyeti arasında anlamlı pozitif 

ilişki bulunmuştur. Satın alma niyetinin arttığı durumlarda, tüketicinin zaman kaybetme riskini 

göze alarak, satın almaya devam ettiği yönde bir çıkarım yapılabilir. Tüketicilerin İE satın alım 
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süreçlerinde harcadıkları zamanı kayıp olarak nitelendirmemeleri ya da bu kaybı göze alarak 

satın alma niyeti geliştirmeleri mümkündür.  

Finansal riskin satın alma niyeti faktörü ile ilişkisinin analizine göre “İE giyim sitelerinde satılan 

giysilerin ödediğim paraya değmeyeceğini düşünürüm” (r=-0,269 sd:1342 p=0,000) ve “İE giyim 

sitelerinde satılan giysilerin ekstra bakım ve onarım maliyeti yaratmasından endişelenirim” (r=-

0,056 sd:1342 p=0,041) ifadeleri ile satın alma niyeti arasında negatif ilişki bulunmuştur. Ancak 

ürün iadesi durumunda para iadesi riski algılaması ile satın alma niyeti arasında ilişki 

bulunamamıştır. Katılımcıların bu sitelerde iadeyi olası görmeyerek satın alım yaptıkları, bu 

nedenle bu ifade ile satın alma niyeti arasında ilişkinin görülmemiş olduğu düşünülebilir. 

Tablo 7. Risk Algıları ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki 

 

Satın alma niyeti 
Performans 

riski 

Zaman 

riski 
Fiziksel risk Sosyal risk 

Performans riski -,196**     

Zaman riski ,056* ,564**    

Fiziksel risk -,138** ,639** ,551**   

Sosyal risk ,046 ,139** ,261** ,192**  

Psikolojik risk -,411** ,355** ,393** ,473** ,530** 

     N:1342  *p<0,05 ** p<0,01  

Algılanan risklerin satın alma niyeti üzerine yapısal etkisinin belirlenmesi için regresyon analizi 

yapılmıştır (Tablo 8). Bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonların 0,7’den küçük olması ve 

VIF değerleri de çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığını göstermektedir. Sosyal, fiziksel, 

psikolojik risk, performans ve zaman riski ile satın alma niyeti arasında %95 güven düzeyinde 

istatistiki açıdan anlamlı ilişkiler söz konusudur. Zaman riski dışındaki riskler artarken satın alma 

niyetinin düştüğü, fakat korelasyon bulgularına benzer şekilde zaman riski artarken satın alma 

niyetinin arttığı bulunmuştur. Tüketicilerin İE alışveriş süreçlerinde harcadıkları zamanı kayıp 

olarak nitelendirmemeleri ya da kaybı göze alarak satın alma niyeti geliştirmeleri mümkündür. 

Standardize katsayılar sırasıyla psikolojik, fiziksel ve sosyal risklerin satın alma niyetini 

etkilediğine işaret etmektedir. En az etkileyenin performans riski olması, tüketicinin İE giysiden 

çok fazla performans beklentisi olmadığına ve diğer açılardan daha fazla endişe duyduğuna işaret 

etmektedir. 
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Tablo 8. Risk Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi 

Model (F=29,284 

sd:5/1336 p=0,000 

R2=0,099)   Bağımlı 

Değişken: Satın Alma 

Niyeti 

Standardize 

Olmayan 

Katsayılar 

Standardize 

Katsayılar 

t Anl. Doğrusal 

Bağlantı 

İstatistikleri 

B Std. 

Hata 

Beta Tolera

ns 

VIF 

(Sabit) 2,801 ,142   19,77 ,000     

Sosyal risk -,201 ,035     -,176 5,68 ,000 ,702 1,424 

Performans riski -,167 ,046     -,131 3,65 ,000 ,525 1,904 

Zaman riski ,178 ,036      ,164 4,87 ,000 ,594 1,684 

Fiziksel risk -,225 ,040     -,212 -5,70 ,000 ,490 2,043 

Psikolojik risk -,287 ,035     -,283 -8,23 ,000 ,569 1,758 

 

Demografik değişkenlere göre İE satın alma niyeti farklılıklarına ilişkin bulgular kadınların 

erkeklere göre İE sitelerinden satın alma niyetinin daha fazla olduğu görülmektedir (t=4,674 sd: 

1340 p=0,000). Kadınların erkeklere göre nostaljiye daha yatkın olmaları ve moda giyim 

ürünlerine olan yüksek ilgilenimleri gibi nedenlerle (Holbrook, 1993; Cervellon vd., 2012; 

O’Cass, 2000) İE satın alımına daha yatkın olabilecekleri düşünülebilir. Medeni duruma ve yaşa 

göre yapılan analizlerde gruplar arasında önemli farklılık görülmezken, meşgul olunan iş 

açısından yapılan analizde öğrenci ve özel sektör çalışanı açısından anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiştir (F=3,195 sd: 6/1335 p=0,004). Ortalamalar incelendiğinde satın alma niyeti yüksek 

olanların emekliler ve literatürle tutarlı olarak öğrenciler (Xu vd., 2014; Yan vd., 2015) olduğu, 

en düşük olanların ise özel sektör çalışanları olduğu görülmektedir. Öğrencilerin İE satın alma 

tercihlerinin gerek ekonomik gerekse sosyal ve psikolojik motivasyonla oluştuğu öne 

sürülebilmekle beraber, bu konuda içgörü sağlayacak nitel araştırmalar yapılması önerilebilir. 

Aylık hane geliri açısından İE sitelerinden satın alma niyetinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur 

(F=3,553 sd: 6/1335 p=0,002); satın alma niyeti en fazla olan grubun düşük gelir seviyesi olan 

1600 TL ve altı aylık hane gelirine sahip tüketiciler olduğu görülmektedir. Bu bulgu, ekonomik 

tasarruf motivasyonu ile şekillenen İE satın alma davranışına ilişkin literatürü (örn. Yan vd.,2015; 

Williams ve Paddock,2003; Williams ve Windebank, 2000) desteklemektedir. Ancak bulgular 
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gelir seviyesi arttıkça satın alma niyetinin çok da düşmediğini göstermektedir. Bu sonuç daha üst 

gelir seviyesindeki satın alımların temel motivasyonunun her zaman ucuz fiyat değil, diğer 

yöndeki motivasyonlar olabileceği yönündeki literatürü desteklemektedir (örn. Roux, 2010; Roux 

ve Korchia, 2006). İE sitelerinden satın alma niyeti eğitim düzeyine göre farklılık göstermekle 

(F=3,416 sd: 4/1337 p=0,009) beraber, eğitimin niyet farklılıklarını belli bir örüntü ile 

açıklamadığı görülmektedir. Nitekim niyet ortaokul mezunlarında en düşük gerçekleşirken, 

lisansüstü mezunlarında da diğerlerinden düşüktür. Bulgu, eğitim düzeyine göre farklı 

motivasyonlarla İE giysi talebi olabileceği, bu nedenle eğitimli ya da eğitimsiz tüketiciler 

arasında satın alma niyeti açısından farklılık görülemeyebileceği yönündeki önerme (Na’amneh 

ve Husban, 2012) ile tutarlıdır. 

Sonuç 

Yetersiz denetim ve düzenleme nedeniyle tüketici tarafından belirsizlik ve risklerin yüksek 

algılandığı çevrimiçi ikinci el pazarının Türkiye’de potansiyel büyüklüğüne ulaşmamış olduğu 

önermesinden hareketle, araştırma amacı bir yandan henüz gelişmekte olan pazar yapılanmasına 

veri sağlayabilmek, diğer yandan da ikinci el ürün talebini etkileyen risk algılarına ilişkin 

literatürdeki boşluğu doldurmak olarak belirlenmiştir. Mevcut çalışmada İE giyim sitelerinden 

alışveriş yapan ve yapmayan tüketicilerin bu kanallardan alışverişe ilişkin risk algılarının satın 

alma niyetleri üzerindeki etkisinin incelenmektedir. Demografik değişkenlerin ikinci el giysi satın 

alma niyetine etkisinin de analiz edildiği bu çalışmada İE giyim ürünlerinin satın alımında en sık 

kullanılan kanalın İE ürün satan çevrimiçi siteler, en az tercih edilenin ise fiziksel mağazalar 

olduğu görülmüştür. Bunun sebebi, İE giyim mağazalarının az sayıda olup çok bilinmemeleri ve 

tüketicinin çevre tarafından görülmek istememesi olabilir. Sitelerde en fazla üst giyim ve sırasıyla 

dış giyim ve çanta satın alınırken iç çamaşırı ve mayo-bikininin çok tercih edilmemesi, iç 

çamaşırında fiziksel risk algısının yüksekliği ile açıklanabilir. İE giyim sitelerinden alışveriş 

yapmayanların bütün risk çeşitlerinde alışveriş yapanlara göre yüksek risk algıladıkları 

bulunmuştur. Alışveriş yapmayanların, en fazla algıladıkları riskin, fiziksel risk olduğu ve 

alışveriş yapanların da en fazla algıladıkları riskin performans riski olduğu tespit edilmiştir. 

Sosyal, fiziksel, psikolojik risk, performans ve zaman riski ile satın alma niyeti arasında anlamlı 

ilişkiler bulunmuştur. Zaman riski dışındaki riskler artarken satın alma niyetinin düştüğü 

görülmekle birlikte, zaman riski artarken niyetin arttığı bulunmuştur. Niyetin arttığı durumlarda, 

tüketicinin harcadıkları zamanı kayıp olarak görmemeleri ve zaman kaybetme riskini göze alarak 
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satın almaya devam ettiği düşünülebilir. Satın alma niyetini sırasıyla psikolojik, fiziksel ve sosyal 

riskler etkilerken, en az da performans riskinin etkilediği bulunmuştur. En az riskin performans 

konusunda olması tüketicinin İE giysiden çok fazla performans beklentisi olmadığına ve diğer 

açılardan daha fazla endişe duyduğu yönünde yorumlanabilir. Finansal riskle ilgili analizlerde 

giysinin finansal değeri ve bakım-onarım masraflarına ilişkin algılanan riskin satın alma niyetini 

düşürdüğü bulunurken, iade gerekliliği durumunda para iade riski algılaması ile satın alma niyeti 

arasında anlamlı ilişki olmaması tüketicilerin bu sitelerde iadeyi olası görmeyerek satın alım 

yaptıklarına işaret etmektedir.  

Ayrıca bulgular kadınların erkeklere göre İE giyim satın alma niyetlerinin daha fazla olduğunu 

göstermektedir. Bu bulgu halen faaliyet gösteren İE giyim sitelerinin daha çok kadınlara yönelik 

olması ile açıklanabilir.  Fakat genel olarak kadınlar daha yüksek bir satın alma niyeti 

ortalamasına sahip olsalar da erkeklerin düşük bir ortalamaya sahip olmadıkları tespit edilmiş 

olup, pazarın büyütülmesine yönelik pazarlama çabaları ile erkeklerin de alışveriş yapmaları 

sağlanabilecektir. İE giyim sitelerinden satın alma niyetinin en fazla düşük gelirli tüketicilerde 

olması, İE satın alma davranışında ekonomik tasarruf motivasyonunun önemini gösterirken daha 

üst gelir seviyesinde satın alma niyetinin çok da düşük olmaması temel motivasyonunun her 

zaman ucuz fiyat değil, diğer yöndeki motivasyonlar olabileceği yönündeki görüşü 

desteklemektedir. Bulgular, eğitim düzeyine göre farklı motivasyonlarla İE giysi talebi 

olabileceği yönündeki önermeleri desteklemektedir.  

Bulgular doğrultusunda İE giyim sitelerinde satışa sunulan kıyafetlere yönelik kalite, orijinallik, 

hijyen, ürünün yıpranmışlığına yönelik denetimlerin artırılması ve bu denetime ilişkin sertifika 

vb. güvence sağlayıcı fiziksel kanıtların sunulması önerilebilir. Ayrıca site içerisinde İE giyim 

ürünlerinin (varsa) öyküsüne yer verilmesi, önceki sahipleri ile ilgili kısa bilgiler aktarılması 

psikolojik riskin azaltılması anlamında fayda sağlayabilir. İE kıyafet kullanımı, ekolojik 

sürdürülebilirlik mesajları ile özendirilerek pazarın büyümesini sağlayabileceği de dikkate 

alınmalıdır. Hedef pazarın erkekleri daha fazla kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik 

pazarlama çabalarının pazarın büyümesine katkı sağlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Çalışma, çevrimiçi İE giysi satış sitelerinden alışveriş ile ilgili olduğundan veriler çevrimiçi anket 

formu ile toplanmıştır. Kolayda örnekleme yönteminin kullanılması çalışmanın genellenebilirliği 

yönünde önemli bir kısıt oluşturmaktadır. Gelecek çalışmalarda olasılıklı örneklemenin 
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kullanılması ve sadece çevrimiçi siteler değil, diğer İE satış ortamlarının da araştırması ile konu 

hakkında daha geniş kapsamlı sonuçlara ulaşılabilecektir. 
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Özet 

Dünya giderek daha fazla dijital alana taşınmakta, böylece hemen her şeyin tüketimi dijital 

ortamda mümkün olmaktadır. Bugün eğitimden sağlığa, sanattan eğlenceye kadar birçok hizmet 

dijital kanallar vasıtasıyla deneyimlenebilmektedir. Dijitalin belki de en çok ilişkilendirildiği ve 

çeşitli girişimlerin markalandırıldığı alanlardan biri de oyunlardır. Eğlence endüstrisinin önemli 

bir parçası olan dijital oyunlar küresel olarak artış göstermekte; büyüyen sektör ise konsol, kişisel 

bilgisayarlar, mobil cihazlar ya da web tarayıcıları gibi platformlar üzerinden çalışan video 

oyunlar, online oyunlar ve mobil oyunlar gibi oldukça interaktif araçlar sunmaktadır (Aleem vd., 

2018). Her ne kadar dijital oyunlar devasa gelir kaynağı olsa da, tüketim ve pazarlama 

perspektifinden incelendiği çalışmaların sayısı oldukça azdır (Kaimann vd., 2018). Buradan 

hareketle, bu çalışma; faydacı ve hazcı motivasyonların etkisiyle dijital oyun oynama düzeyinin 

“oyun tüketicilerinin” satın alma niyetlerine nasıl yansıdığını ampirik olarak incelemeyi 

amaçlamaktadır. 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Dünya giderek daha fazla dijital alana taşınmakta, böylece hemen her şeyin tüketimi dijital 

ortamda mümkün olmaktadır. Bugün eğitimden sağlığa, sanattan eğlenceye kadar birçok hizmet 

dijital kanallar vasıtasıyla deneyimlenebilmektedir. Dijitalin belki de en çok ilişkilendirildiği ve 

çeşitli girişimlerin markalandırıldığı alanlardan biri de oyunlardır.  

Eğlence endüstrisinin önemli bir parçası olan dijital oyunlar küresel olarak artış göstermekte; 

büyüyen sektör ise konsol, kişisel bilgisayarlar, mobil cihazlar ya da web tarayıcıları gibi 

platformlar üzerinden çalışan video oyunlar, online oyunlar ve mobil oyunlar gibi oldukça 

interaktif araçlar sunmaktadır (Aleem vd., 2018). Her ne kadar dijital oyunlar devasa gelir 

kaynağı olsa da, tüketim ve pazarlama perspektifinden incelendiği çalışmaların sayısı oldukça 

azdır (Kaimann vd., 2018). Buradan hareketle, bu çalışma; faydacı ve hazcı motivasyonların 

etkisiyle dijital oyun oynama düzeyinin “oyun tüketicilerinin” satın alma niyetlerine nasıl 

yansıdığını ampirik olarak incelemeyi amaçlamaktadır. 

Literatür Analizi  

Çevrimdışı ve çevrimiçi oyunlar ve sosyal ağlar üzerinden oynanan oyunlar şeklinde kategorize 

edilebilen dijital oyunlar, pazarlama iletişimi uygulamaları ile oyuncuya heyecan ve keyif verici 

duygular pompalanırken, çeşitli markalara ilişkin yerleştirilen örtülü mesajlar ile tüketicileri- 

dijital oyunları kişisel kullanım için tüketen oyuncuları (Aleem vd., 2018)- satın almaya 

güdülemektedir (Kuşay ve Akbayır, 2015). Özellikle bilinirliği düşük olan markalar için dijital 

oyunlara marka yerleştirmenin daha etkili bir yöntem olduğu belirtilmektedir (Sabuncu vd., 

2017). Marka iletişimindeki etkinliğine karşın, dijital oyunlar bilinçsiz ve aşırı oyun oynama gibi 

nedenlerle özellikle Çin, Kore ve Tayvan’da ciddi bir halk sağlığı sorununa yol açmasıyla 

eleştirilmekte; Türkiye’de ise bu konuya ilişkin sayısal bir veri bulunmamaktadır (Yalçın Irmak 

ve Erdoğan, 2015).  

Aleem vd.’ye (2018) göre, oyuncuların tercihlerine dair içgörüleri yakalamak için satın alma 

kararlarına etki eden faktörleri incelemek önem arz etmekle birlikte, bu konuda yapılan 

çalışmaların daha çok ilgilenim ve motivasyon odaklı yürütüldüğü dikkati çekmektedir (bkz. 

Schoenau-Fog, 2011; Bittner ve Schipper, 2014; Baabdullah, 2018; Wu ve Stilwell, 2018), çünkü 

dijital oyun tüketiminin en kritik öğesi ilgilenim ve motivasyondur (Schoenau-Fog, 2011). 
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Tauber’in de (1972) belirttiği gibi, tüketiciler bir ürün ya da hizmeti yalnızca “kullanışlı” olma 

özelliği için değil, yanı sıra, o ürünü tüketmekten dolayı elde ettiği tatminden, başka bir ifadeyle, 

hazdan dolayı da satın almaktadır.   

Faydacı ve hazcı motivasyon temel olarak şu şekilde ayrışmaktadır: Faydacı motivasyonda 

tüketici bir misyona ulaşmaya çalışmakta, elde edilen fayda ise satın alma sürecinin etkin bir 

şekilde tamamlanmasına bağlı olmaktayken; hazcı motivasyonda elde edilecek faydadan ziyade 

mutluluk, eğlence ve deneyim gibi hisler öne çıkmaktadır (Mikalef vd., 2013). Motivasyon 

konusunu dijital oyun bağlamında inceleyen Tekkurşun Demir ve Hazar’a (2018) göre, sırasıyla 

“başarı ve canlanma”, “merak ve sosyal kabul”, “oyun isteğinde belirsizlik” gibi faktörler 

oyuncular için önemli olmaktadır. Souza ve Freitas (2017) ise elektronik oyun tüketicilerinin 

motivasyonunda en etkili faktörlerin “eğlence, meydan okuma ve fantezi” olduğunu 

belirtmektedir. Davis vd. (2013) de diğer çalışmalara benzer şekilde, video oyun tüketiminde ve 

bunun satın alma niyetine dönüşmesinde hazcı motivasyonun faydacı motivasyona göre daha 

açıklayıcı olduğunu öne sürmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma, dijital oyun tüketiminde faydacı ve 

hazcı motivasyon unsurların etkisiyle “bağımlılık yaratma” gibi önemli bir sorun haline gelebilen 

dijital oyun oynama düzeyi ile oyuncuların oyundaki markalara ya da sponsorlara yönelik satın 

alma niyetleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Tasarım ve Yöntem  

Çalışmanın ana sorusu dijital oyun tüketicilerinin bir oyuna başlamalarını ve özellikle devam 

etmelerini teşvik eden hazcı ve faydacı motivasyon öğelerinin oyun oynama düzeyini nasıl 

etkilediği, bunun da oyuncuların satın alma niyetlerini ne yönde değiştirdiği üzerine kurulmuştur. 

Buna göre, araştırma verileri, yüz yüze anket ile toplamda 366 üniversite öğrencisinden 2019 yılı 

Şubat ayında kolayda örnekleme ile toplanmıştır. Yapılan ön değerlendirme sonucunda 58 

anketin eksik ve hatalı doldurulduğu anlaşılmış ve değerlendirmeye alınmamıştır. Kalan 308 

anket değerlendirilmiş ve bunlardan 83 katılımcı da dijital oyun oynamadığını belirttiği için 

analizlere dahil edilmemiştir.  

Ankette toplam 27 ifade yer almaktadır: İki ifade demografik özelliklere, üç ifade dijital oyun 

oynamaya, yedi ifade dijital oyun oynama düzeyine, dört ifade hazcı motivasyona, beş ifade 

faydacı motivasyona, altı ifade ise satın alma niyetine ilişkindir. Araştırmada kullanılan ölçeğin 
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hazcı ve faydacı motivasyonlarına ilişkin ifadeleri Mikalef vd.’den (2013), dijital oyun oynama 

düzeyine ilişkin ifadeleri Yalçın Irmak ve Erdoğan’dan (2015), satın alma niyetine ilişkin 

ifadeleri ise Wu ve Stilwell (2018) ile Hsieh ve Tseng’den (2018) uyarlanmıştır. Bu bağlamda, 

araştırma modeli aşağıdaki gibidir:  

 

 

 

 

Buna göre, eğlence, mutluluk, merak gibi hazcı motivasyon unsurlarının ve aynı şekilde somut 

fayda elde etme, puan ya da ödül kazanma gibi faydacı motivasyon unsurlarının da dijital oyun 

oynama düzeyini arttırması beklenmektedir. Yanı sıra, oyuncuların söz konusu motivasyon 

unsurlarının etkisiyle daha fazla ilgilenim içerisine girerek oyun oynama düzeylerini arttırmaları 

ve sonucunda satın alma niyetlerinde olumlu yönde bir değişim olması beklenmektedir. 

Dolayısıyla, çalışmanın hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur: 

H1:  Oyuncunun hazcı motivasyonu arttıkça dijital oyun oynama düzeyi artmaktadır. 

H2: Oyuncunun faydacı motivasyonu arttıkça dijital oyun oynama düzeyi artmaktadır. 

H3: Dijital oyun oynama düzeyi arttıkça satın alma niyeti artmaktadır. 

Bulgular ve Tartışma 

Çalışmanın dijital oyun oynama düzeyi ölçeğinin güvenilirlik düzeyi (Cronbach Alfa) 0.853, 

hazcı motivasyon boyutuna ilişkin güvenilirlik düzeyi 0.937, faydacı motivasyon ölçeğine ilişkin 

güvenilirlik düzeyi 0.910 ve son olarak satın alma niyetini ölçeğinin güvenilirliği ise 0.773 olarak 

çıkmıştır. Hair vd.’ne (2010) göre, genel kabul görmüş en düşük Cronbach Alfa katsayısı (0.70) 

dikkate alındığında araştırmada kullanılan ölçekler güvenilir düzeydedir. 

Çalışmanın demografik bulgularına göre, katılımcıların %66,7’si erkek, %33,3’ü kadın; %43,6’sı 

21-22, % 31,1’i 23-24, %20’si 19-20 yaş aralıklarındadır. Dijital oyun oynama süresi açısından 

%40,9’u 1-3 saat arası, %39,6’sı ise 1 saatten az oyun oynamakta; en çok oynanan dijital oyun 

Dijital oyun 

oynama düzeyi 
Satın Alma Niyeti 

Faydacı 

Motivasyon 

H1 

 H3 

  H2 

Hazcı Motivasyon 



480 
 

sıralamasında ilk oyun PUBG olarak belirtilmektedir (%41,8). İkinci ve üçüncü sırada belirtilen 

oyun adlarında ise ağırlıklar değişmekte ve diğer başlığı altında yoğunluk kazanmaktadır.  

Araştırma kapsamında toplanan verilerin normal dağılıma uygunluğu parametrik olmayan bir test 

olan Kolmogorov-Smirnov testi ile sınanmış, çalışmanın H1 ve H2 hipotezlerini test etmek için 

çoklu doğrusal regresyon kullanılmıştır. Regresyon modelinde bağımlı değişken olarak dijital 

oyun oynama düzeyi, açıklayıcı değişkenler olan hazcı motivasyon ve faydacı motivasyon ile 

ilişkilendirilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre Dijital oyun oynama düzeyi 

(DOOD) ile faydacı motivasyon (FM) arasında %27.1’lik ve DOOD ile hazcı motivasyon (HM) 

arasında %20,8’lik anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Regresyondan elde edilen sonuçlar Tablo-

1’de görülmektedir.  

Tablo 1. Regresyon Analizi Sonuçları (Çoklu, HM ve FM) 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-İstatistiği p Değeri  

Model: 𝐷𝑂𝑂𝐷𝑡 = 1,176 + 0,111 𝐻𝑀 + 0,177 𝐹𝑀 + 𝑢𝑡 

Sabit 1,176 0,254 4,635 0,000 

HM 0,111 0,066 1,673 0,096 

FM 0,177 0,056 3,185 0,002 

ANOVA F istatistiği 10,334 Durbin-Watson 2,068 

ANOVA F istatistiği p değeri 0,000 Tolerans Değeri 0,835 (HM ve FM) 

R
2 
(%) 7,07 VIF (Variance Inflation Factor) 1,197 (HM ve FM) 

Not: Testler %10 düzeyinde analiz edilmiştir.  

 

Yapılan ön testler ile varsayımların sağlandığı görüldüğünden regresyon analizi yapılmış ve elde 

edilen sonuçlara göre modelin açıklama gücünün %7,07 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ANOVA 

testine ait elde edilen F istatistiği ile genel olarak kurulan modelin anlamlı olduğu söylenebilir. 

DOOD değişkenini açıklamada HM (t-istatistiği 1,673; p değeri 0.096) ve FM (t-istatistiği 3,185; 

p değeri 0.002) değişkenleri %10 önem düzeyinde anlamlıdır. Dolayısıyla, H1 ve H2 hipotezleri 

reddedilememiştir. Oyuncunun hazcı ve faydacı açılardan oyunu oynama yönündeki 

motivasyonunun dijital oyun oynama düzeyini arttırması beklenen bir sonuç iken, FM 

değişkeninin (beta katsayısı 0,177) oyun oynama düzeyini HM değişkenine (beta katsayısı 0,111) 

kıyasla daha fazla etkilemesi dikkati çekmektedir. Çünkü dijital oyun literatüründeki genel bulgu 

oyuncuların hazcı motivasyonlarının yüksek etkisi üzerinde durmaktadır (Schoenau-Fog, 2011; 

Baabdullah, 2018; Tekkurşun Demir ve Hazar, 2018). Buna göre, oyuncuların dijital oyun 
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oynama düzeyini daha çok ödül, puan ya da para elde etme gibi faydacı unsurlar 

yönlendirmektedir. 

Dijital oyun oynama düzeyi arttıkça satın alma niyetinin artıp artmadığına yönelik yürütülen basit 

regresyon sonuçları ise Tablo-2’de gösterilmektedir. Sonuçlara göre modelin açıklama gücü 

%14,5’tir. Değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi de %38,6’dır. 

Tablo 2. Regresyon Analizi Sonuçları (Basit, DOOD) 

Değişkenler Katsayı Std. Hata t-İstatistiği p Değeri  

Model: 𝑆𝐴𝑁𝑡 = 1,175 + 0,441 𝐷𝑂𝑂𝐷 + 𝑢𝑡 

Sabit 1,175 0,161 7,282 0,000 

DOOD 0,441 0,071 6,242 0,000 

ANOVA F istatistiği 38,957 Durbin-Watson 2,049 

ANOVA F istatistiği p değeri 0,000 Korelasyon Analizi 

R
2 
(%) 14,5 DOOD-SAN %38,6 

Not: Testler %10 düzeyinde analiz edilmiştir.  

 

F istatistiği değeri ile kurulan model anlamlıdır. Buna göre, satın alma niyetini (SAN) açıklamada 

dijital oyun oynama düzeyinin (DOOD) %10 anlam düzeyinde etkisi olduğu görülmektedir (t- 

istatistiği 6,242; p değeri 0,000). Böylece H3 hipotezi reddedilememiştir. Düşük düzeyde de olsa, 

dijital oyunlarda geçirilen süre, oyuncuların oyundaki marka ya da sponsorlara yönelik satın alma 

eğilimini arttırmaktadır. Bu bulguya benzer şekilde, Bittner ve Schipper (2014), tüketicilerin 

geçmiş oyun deneyimleri arttıkça satın alma niyetlerinin de buna bağlı olarak arttığını 

belirtmektedir. Wu ve Stilwell de (2018) dijital dünyanın özellikle sponsorluk için sunduğu 

fırsatların pazarlama profesyonellerince dikkate alınması gerektiğinin altını çizmektedir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Oyun sektörü hem ekonomik olarak hem de oyuncuların ilgisi anlamında hızla büyümeye devam 

eden bir sektördür. Bu nedenle, oyun sektörü, her geçen gün daha fazla rekabete maruz kalan 

dijital oyun şirketlerinin ve ilgili markaların mesajlarını hedef kitlelerine iletmesi için etkili bir 

alandır. Diğer taraftan, marka farkındalığı oluşturma ve etkin satış geliştirme faaliyetleri için bu 

platformalar kullanılabilir. Yanı sıra, şirketler de oyunları tasarlarken hazcı motivasyondan çok, 

oyunların yararları ve işlevsellikleri gibi faydacı motivasyon bileşenleri üzerine 

yoğunlaşmalıdırlar. Bununla birlikte, satın alma niyetini etkilediği literatür tarafından doğrulanan 
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faktörlerin (Bittner ve Schipper, 2014; Baabdullah, 2018; Hsieh ve Tseng, 2018) farklı dijital 

oyun türlerine ilişkin sınanması elde edilen bulguları zenginleştirecektir.  

Sonuçların yalnızca üniversite öğrenimine devam eden öğrencilerden elde edilen bulgulara 

dayanması çalışmanın en önemli kısıtıdır. Bulguların, geleneksel demografik grupların ötesinde 

çeşitli demografilerden dijital oyun tüketicilerinde de test edilmesi önemlidir. Çünkü Internet 

Advertising Bureau UK’ye göre bilgisayar oyunların oyuncularının çoğunluğu kadınlardan ve 

beklendiği gibi 18 yaşının altındakilerden ziyade 44 yaşın üzerindekilerden oluşmaktadır (HBR 

Türkiye, 2014). 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Küreselleşme, dünya çapındaki yatırım, üretim ve pazarlama,  internet ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler, dünya seyahatlerindeki artış ve küresel medyanın büyümesini 

içeren bir dizi faktörden beslenmektedir (Ozsomer, Simonin, 2004; Steenkamp, Ter Hofstede, 

2002; Stremersch, Tellis, 2004; Van Everdingen, Aghina ve Fok, 2005, Alden, Steenkamp ve 

Batra, 2006). Kavramsal olarak ekonomik, siyasi ve kültürel yönleri ve etkileri ele alınmış olsa 

da, insanların yaşam tarzlarında ve algılarında oluşturduğu değişiklikler oldukça önemlidir (Nar, 

2015).  Küreselleşme üretim ve tüketim merkezli bakış açılarına dayalı olarak, grup ve bireylere 

aidiyet duygusu atfetmenin yanında çeşitli değer yargıları da yüklemektedir. Geleneksel 

toplumlarda “kazandığından daha azını harca” değeri hâkimken, küreselleşmiş tüketim 

toplumunda “tüket ve üstün ol, önce harca sonra ödemeye çalış, yetmezse bir çaresini bulursun” 

değeri yüklenmektedir (Özbey, 2018).  Özellikle dijitalleşme ile algılama ve kavrama tarzlarında 

önemli bir etki olduğu söylenebilir (Çıblak Coşkun ve Zöhre, 2014). Bu doğrultuda küresel 

tüketici kültürü olarak ifade edilen bir kavrama yönelme olmuştur (Alden, Steenkamp and Batra, 

2006). Günümüzde, hala azımsanmayacak kadar çok firma faaliyetlerini uzak pazarlara yayma 

yolları aramaktadır. Dolayısıyla bu pazarlarda başarılı olabilecek yolları aramaları oldukça 

doğaldır. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu, uzak pazarların kültürel, yönetimsel, coğrafi 
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özelliklerine, yeni tüketicilerinin davranışlarına ve özellikle küresel ve yerel markaları neden 

tercih ettiklerine yönelik derin bir bilgi elde etmekten geçmektedir (Naseem, Verma and Yaprak, 

2015).    

Kavramsal olarak yenilik, bireyin yeni olarak algıladığı ürün ve fikir olarak tanımlanmış ve ürün 

yeniliği ile ilişkilendirilmiştir (Köker ve Maden, 2012). Yenilik kavramının pazarlama alanında 

tüketiciler düzeyinde de tartışılması, 1970’lerden itibaren Rogers ve Shoemaker (1971), Midgey 

ve Dowling (1978), Hirschman (1980) gibi bilim insanlarının çalışmalarıyla  başlamıştır. 

1960’larda yeniliklerin yayılımı (Rogers, 1962) boyutuyla tartışılmaya başlanan tüketici 

yenilikçiliği 1970’lerde alanın öncü isimlerinden Rogers ve Shoemaker, (1971, 40) tarafından 

“bir bireyin yeni bir fikri, kendi sosyal sistemindeki diğer bireylerden göreceli olarak daha erken 

benimseme düzeyi” olarak tanımlanmıştır (Özkan,  Karataş Yücel ve Yücel, 2018) .  Rogers’ın  

yeniliklerin yayılımı çalışmasında  yenilik, psiko-sosyal olarak ele alınmış ve bireyler arasındaki 

yaygınlaşmasını inceleyen bir model geliştirilmiştir (Uzkurt, 2007). Marka tutumu, insanların 

izlenim ve deneyimlerine dayalı tepkilerinin toplamıdır. Dolayısıyla, tüketici davranışlarının 

temelini oluşturmaktadır (Erciş ve Yıldız, 2017).  

Literatürde, küresel tüketim uyumu, etnosentrizm, materyalizm ve kitlesel medya ve göçe maruz 

kalma arasındaki ilişki (Alden et.al., 2006), küresel tüketici kültürünün konumlandırılması 

(Alden et.al., 1999), tüketici yenilikçiliğinin ilişkili olduğu kavramların incelenmesi (Bartels and 

Reinders, 2011), küreselleşme, inanç ve değerler arasındaki ilişki (Cleveland, Laroche and 

Hallab, 2011) ve küresel markalara yönelik tutumlar ve tüketici küresel odaklılık arasındaki 

ilişkinin incelendiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, kısaca ifade edilen küresel tüketim 

odaklılık, tüketici yenilikçiliği ve marka tutumlarına dayalı tüketici gruplarını belirlemek ve 

analiz etmektir. Küresel tüketim odaklılık, tüketici yenilikçiliği ve küresel ve yerel marka tutum 

düzeyleri açısından farklılaşan pazar bölümlerine yönelik  firma uygulamalarının planlanması 

açısından önem taşıdığı ifade edilebilir.  

Literatür Analizi  

Küresel Tüketim Odaklılık (KTO) 

Küreselleşme, pazarlama yöneticilerine yeni fırsatları ve bunların yanı sıra bir takım tehditleri de 

oluşturan günümüz dünyasının pazar koşullarının önemli bileşenlerinden birisidir.  Sunulan 

fırsatlardan birisi, belirli yer, insanlar ve nesnelerle benzer anlamsal ilişkiye sahip olan küresel 
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tüketici bölümlerinin büyümesidir. Küresel pazar bölümlerinin büyümesine paralel olarak, pazar 

bölümü üyeleri için anlamlı olan küresel tüketici kültürü ve tüketimle ilgili paylaşılan semboller 

seti (ürün kategorileri, markalar, tüketim eylemleri vb.) ortaya çıkmıştır. Söz konusu sembollerin 

yaratılması, öğrenilmesi ve paylaşılmasında kitlesel medyanın rolü çok yüksektir (Alden, 

Steenkamp and Batra, 1999).  

Günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle tüketiciler açısından, tüketim kararı vermek karmaşık 

bir süreçtir. Özellikle tüketiciler, yerel ve küresel faktörlerin etkisine maruz kaldıkları için 

oldukça zorlanmaktadır. Burada yerel ve küresel ürünlere erişme olanağı olması bir fırsat 

oluşturmakta iken, ikisi arasında tercih yapma zorunluluğu bulunmaktadır (Nacar ve Uray, 2015). 

Küresel tüketim kültürü, küresel vatandaşlıkta insanların inanışlarıyla ve küresel köye katılma 

arzusu ile yakın ilişki içerisindedir. İnsanlar genellikle uluslararası ve bireysel ulusal kültürleri 

aşan olarak tanınan ürünlerin tüketimi yoluyla tüketiciler olarak yaşamlarında anlamlar bulmaya 

çalışırlar. Dolayısıyla küreselleşme tarafından üretilen ortak bilinç ve kültürel anlamlara dikkat 

çekilmektedir.  

Küresel odaklılık, bir bütün olarak kişinin paylaşılmış dünya bilinci ya da kısaca ortak küresel 

bilinci ifade eden bir kavramdır. Genel anlamda ele alındığında, dünya çapında uygulamaların 

yayılmasını, kıtalar arasındaki ilişkilerin genişlemesini, küresel ölçekte sosyal yaşam örgütlerini 

ve ortak bir küresel odaklılığa kayışı gösteren küreselleşme ile yakından ilgilidir. Küreselleşme 

özünde, bir bütün olarak dünya bilincinin yoğunlaşmasını ve yerel olarak konumlandırılmış 

olsalar da insanların sıra dışı dünyalarının önemli bir kısmının küresel olduğunu açıklar. 

İnsanların küresel odaklılığı, küresel süreç ve küresel kültürü özümsemelerinde yatmaktadır. 

Bunun aksine insanların yerel odaklılığı ise, yerel oluşumun eşsizliğine daha fazla önem 

atfedilmesini ele alır (Guo, 2013). KTO, çeşitli tüketim alanlarında küresel, yerel ya da melez 

(hybrid) tercihlere yönelik tutumu ifade eden bir kavramdır. KTO, materyalizm, kitlesel medya 

mesajları ve kitlesel göçe maruz kalınmasından olumlu etkilenirken, normatif etkiye duyarlılıktan 

negatif etkilenmektedir (Wetsjohn et.al., 2015). Küreselleşmenin bir sonucu olarak, tüketicilerin 

sahip oldukları talep, istek, tutum ve kültürel değerlerin birbirlerine yaklaşma eğiliminde 

oldukları ifade edilmektedir (Nacar ve Nuray, 2015).  
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Tüketici Yenilikçiliği (TY) 

Firmaların rekabet avantajı elde edebilmesinde ve varlığını sürdürebilmesinde önemli bir unsur 

olarak ön plana çıkan  yenilikçilik (Batory ve diğ.,2005), günümüzün pazar koşullarında 

işletmelerin kullanabilecekleri önemli yetenekler arasında sayılabilmektedir. Ancak işletmeler 

tarafından yeniliklerin oluşturulması kadar tüketicilerin bu yenilikleri benimseme süreçlerine 

yönelik stratejilerin kurulması da son derece önemlidir (Köker, 2012).  

Bir pazarlama kavramı olarak yenilik, kesin sınırlar içinde tanımlanamamaktadır. Geniş 

bağlamda "başarılı bir yaratıcı süreçle değişiklik yapılan şeye anlamlı değer katılmasıdır (Assink, 

2006, 217)” şeklinde tanımlanabilirken dar bağlamda “bir bireyin yeni olarak algıladığı ürün, 

hizmet ya da fikir (Uzkurt, 2007)” olarak tanımlanabilir. Yenilikçilik çeşitli açılardan ele 

alınması gereken kavram olduğundan firma yenilikçiliği, ürün yenilikçiliği, süreç yenilikçiliği ve 

tüketici yenilikçiliği şeklinde farklı açılardan tanımlamalar yapılabilmektedir. Firma 

yenilikçiliği; ‘firmanın hızlı bir şekilde yeni ürün geliştirme ve piyasaya sürme yeteneği, ürün 

yenilikçiliği; ‘bir ürünün yenilik düzeyi’ ya da ‘yeniliğe sahip olma’, tüketici yenilikçiliği; 

‘diğerlerinden daha hızlı bir şekilde yeni ürünleri satın alma eğilimi’ (Roehrich, 2004), süreç 

yenilikçiliği ise; ürünü üretme veya sunmanın yeni ya da değiştirilmiş yolları (Tekin vd., 2006)  

şeklinde tanımlanabilmektedir.  Yeni ürün benimseme süreci ile ilgili olarak yapılan araştırmalar 

(Aldàs-Manzano et.al., 2009, Park and Jun, 2003; Aldàs-Manzano et.al., 2009; Citrin, 2000)  

yenilikçiliği, tüm bireyler tarafından daha fazla veya daha az ölçüde sahip olunan bir kişilik 

özelliği olarak görmektedir. Dolayısıyla, herkes yaşamları boyunca, bireysel deneyimleri 

bağlamında yeni olan bazı nesneleri veya fikirleri benimseme eğiliminde olmaktadır. Yenilikçilik 

gibi bir özellik olmasaydı, tüketici davranışı statik bir ürün grubuna dair bir dizi rutin satın alma 

yanıtından oluşabilirdi (Citrin, 2000).  

Marka Tutumu (MT) 

Tüketiciler, belirli mal ve hizmetlere davranışsal tutumlar sergilemektedir. Bu nedenle, tüketici 

davranışları; pazarlamanın temel konusu ve insan tutumunun alt başlıklarından birisini 

oluşturmaktadır (Sarıtaş ve Duran 2017). Marka tutumu, ‘tüketicinin bir markayı bütünsel 

değerlendirmesi’ (Kudeshia and Kumar, 2017), ‘markayla ilgili izlenim ve tecrübelerin toplamına 

dayalı tüketici tepkileri’ olarak tanımlanabilir  (Erciş ve Yıldız, 2017). Bu, bir markaya yönelik 

tutumun markaya ilişkin tüketicilerin kendi algılamalarına dayalı olduğu anlamını taşımaktadır. 
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Dolayısıyla  tutumların, markaya yönelik tüketici davranışlarının tahmin edilmesinde güvenilir 

bir tahminleyici olduğu yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır (Liu et.al. 2012). İlgili 

tutumlar, tüketicilerin algıları ve davranışlarını doğrudan etkileyebilme özelliğine sahiptir 

(Sarıtaş ve Duran, 2017).   

Markaya yönelik tutum, marka sermayesinin değerlendirmesinde anahtar unsurlardan birisi 

olarak da değerlendirilmektedir (Liu et.al., 2012). Marka tutumu, bir ürünün markasının kişisel 

tanınması ve duygusal yönünü ifade eder. Marka tutumu, tüketicilerin çeşitli ürün deneyimlerine 

dayanarak belirli bir ürüne olumlu ya da olumsuz tepkileri şeklinde de açıklanabilmektedir. 

Araştırmacılar marka tutumu oluşturma sürecine etki eden çeşitli unsurları incelemektedir (Lee, 

Lee and Yang, 2017).  

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma, tanımlayıcı araştırma tasarımı şeklinde yapılandırılmıştır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak yapılandırılmış anket yöntemi kullanılmıştır. Anket maddelerinin 

yapılandırılmasında küresel tüketim odaklılık (Alden et.al., 2006) ve tüketici yenilikçiliği 

(Vandecasteele and Geuens, 2010) ve küresel ve yerel marka tutumu (Naseem, Verma and 

Yaprak, 2015; Spears and Surenda, 2004) çalışmalarından faydalanılmıştır. Örnekleme sürecinde, 

üniversite öğrencileri araştırma birimi olarak seçilmiştir. Örnek sayısına karar verilmesinde 

sübjektif yöntemlerden olan benzer çalışmalar yöntemi kullanılmıştır (Malhotra, 2007, Nakip, 

2006). Araştırma değişkenlerine ilişkin literatürde yer alan çalışmalardan örnek büyüklüklerinin 

(n=349 öğrenciler) (Vandecasteele and Geuens, 2010), (n=247 Kadın) (Alden et.al., 2006), 

(n=325 sosyal medya kullanıcıları) (Kudeshia and Kumar, 2017), (n=542 ABD ve İngiltere 

tüketiciler) (Prince et.al., 2016), (n=333 kadın ve erkek tüketiciler) (Lee, Lee and Yang, 2017), 

(n=391 öğrenciler) (Liu et.al., 2012) olduğu görülmektedir. Bu kapsamda bu çalışma için örnek 

hacmi 600 olarak seçilmiştir. Araştırma birimlerine kolayda örnekleme yöntemiyle anket formları 

ulaştırılmıştır. 600 katılımcıdan veri toplanmış ancak 59 form elverişsiz olduğu için elenmiştir. 

Toplamda 541 katılımcıdan elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Cevaplama oranı %90 

olarak belirlenmiştir. Küresel tüketim odaklılığın kitlesel medya ve göçe maruz kalma, 

materyalizm değişkenlerinden etkilendiği, etnosetrizm ve marka tutumlarını etkilediği (Alden 

et.al., 2006), küresel tüketim odaklılık üzerinde marka tutumlarının etkisi olduğu (Guo, 2013), 

marka tutumunun satın alma niyetini etkilediği (Kudeshia and Kumar, 2017), küresel marka 

tutumunun, müşteri ilgisi ve algılanan değeri etkilediği (Riefler, 2009) belirlenmiştir. Bu 
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çalışmada, ilgili değişkenler bazında tüketicilerin küme yapıları analiz edilecektir. Bu kapsamda 

araştırmada test edilecek araştırma hipotezi ise, şu şekilde ifade edilebilmektedir.  

H1: Bireyler, küresel tüketim uyumu, tüketici yenilikçiliği, küresel ve yerel marka tutumu 

açısından doğal kümelere sahiptir. 

Araştırma amacı doğrultusunda ölçülen değişkenlerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel 

analizlerden frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma analizlerin kullanılırken, yorumsal 

analizlerden açıklayıcı faktör analizi ile kümeleme analizinden yararlanılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma 

Tanımlayıcı Bulgular 

Çalışmada öncelikle katılımcılara ilişkin tanımlayıcı özelliklerin incelemesi yapılmıştır. 

Katılımcılarının %56’sı kadın ve %44’ü erkek, %14’ü 18-20 yaş arası, %72’si 21-23 yaş arası ve 

%14’ü 24 yaş üzerinde, %39’u 0-2000 TL, %39’u 2001-4000 TL ve %22’si 4000 TL ve üzeri 

aile geliri, %44’ü büyükşehir, %23’ü il merkez ve %33’ü ilçe/kasaba/diğer yerleşim yerlerinde 

yaşayan öğrencilerden oluşmaktadır. Tablo 1’de katılımcıların genel özelliklerine ait frekans ve 

yüzde analizleri gösterilmektedir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişken Kategori Fr. % 

Cinsiyet 
Kadın 305 56,4 

Erkek  236 43,6 

Yaş  

18-20 Yaş Arası 78 14,4 

21-23 Yaş Arası 387 71,5 

24 > Yaş Arası 76 14,1 

Gelir  

0-2000 TL 211 39,0 

2001-4000 TL 211 39,0 

4001> TL 119 22,0 

Yaşam Yeri 

Büyükşehir Merkez 236 43,6 

İl Merkez 125 23,1 

İlçe / Kasaba / Diğer 179 33,1 

 

Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri  

Katılımcılara ait demografik özelliklerin incelenmesinden sonra araştırma değişkenlerinin 

güvenilirlik değerleri ve madde toplam korelasyonları incelenmiştir. Güvenilirlik bir ölçme 

aracının birbiriyle tutarlığını, ele alınan oluşumu ölçmede türdeşliğini ortaya koyan bir 

kavramdır. Ayrıca madde toplam korelasyonları 0,25 değerinin üzerinde olması beklenen bir 

durumdur (Özdamar, 2002). Araştırmadaki ölçeklerde 0,25’den düşük madde toplam 
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korelasyonlarına sahip değişkenler silindikten sonra Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 

küresel tüketim odaklılık  ölçeğinde 0,79, tüketici yenilikçiliği ölçeğinde 0,86 ve marka tutumu 

ölçeğinde 0,85 olarak belirlenmiştir. Güvenilirlik analizinden sonra, açıklayıcı faktör analizi 

yürütülmüştür. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda her bir ölçeğe ilişkin faktör yük değerleri ve 

açıklanan varyans değerleri ve boyutlara ait iç tutarlılık oranları aşağıda tablo 2’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Boyutlar FL EV VE 
Item-to-Total 

Correlation 

Cronbach 

Alpha 

Küresel Tüketim Odaklılık 
   

    

YTE Yaşam Tarzı ve Eğlence 0.557-0.789 2.278 32.547 0.460-0.592 0,728 

KFT Kıyafet  0.677-0.763 1.713 24.473 0.305-0528 0,629 

 KMO: 0.809 / Bartletts Testi: 836.433 / p<0,01 

Tüketici Yenilikçiliği      

SMY Sosyal Müşteri Yenilikçiliği 0.670-0.806 3.219 16.943 0.415-0.625 0.751 

FMY Fonksiyonel Müşteri Yenilikçiliği 0.584-0.734 2.724 14.339 0.393-0.622 0.738 

HMY Hazsal Müşteri Yenilikçiliği 0.630-0.825 2.614 13.760 0.633-.0739 0.866 

BMY Bilişsel Müşteri Yenilikçiliği 0.617-0.782 2.414 12.756 0.501-0.607 0.783 

 KMO: 0.873 / Bartletts Testi: 3603.497 / p<0,01 

Marka Tutumu      

KMT Küresel Marka Tutumu 0.648-0.864 3.603 36.035 0.511-0.770 0.864 

YMT Yerel Marka Tutumu 0.782-0.892 3.325 33.250 0.665-0.822 0.899 

 KMO: 0.870 / Bartletts Testi: 3158.788  / p<0,01 

Notes: FL: Factor Loadings, EV: Eigenvalues, VE: % Variance Explained 

Açıklayıcı faktör analizi sonucunda, küresel tüketim odaklılığın iki boyutlu, tüketici 

yenilikçiliğinin dört boyutlu ve marka tutumunun iki boyutlu bir yapı sergilediği belirlenmiştir. 

Ölçeklere ilişkin KMO değerlerinin 0.809-0.873 değerleri arasında ve Bartlett’s değerinin 

anlamlı olduğu belirlenmiştir. Örneklem büyüklüğü açısından faktör analizi için veri yapısının 

uygun olduğu ifade edilebilir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2014). Ayrışım ve birleşim 

geçerliliğinin değerlendirmenin yöntemlerinden birisi de açıklayıcı faktör analizidir. Buna göre, 

benzer yapıyı oluşturan maddelerin almış olduğu faktör yüklerinin 0.50 ve üzeri olduğunda 

birleşim ya da 0.30’dan düşük almış oldukları faktör yükleri ise ayrışım geçerliliğinin 

sağlandığını göstermektedir (Bhattacherjee, 2012).  

Kümeleme Analizi Sonuçları  

Küresel tüketim odaklılığı, tüketici yenilikçiliği ve markaya yönelik tutumlar çerçevesinde 

katılımcıların ait oldukları ortak özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kümeleme analizinden 

faydalanılmıştır. Kümeleme analizi ile birimlerim benzerliklerini açıklamak ve söz konusu 
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benzerlikler kapsamında birimleri doğru kategoriler içerisinde sınıflandırmak amaçlanmaktadır 

(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2014). Küme sayısı, değişken açıklamalarının düşük, orta 

ve yüksek olarak ele alınması, kümelere atanan birimlerinin sayısal bakımdan yakın olması 

nedeniyle üç olarak kararlaştırılmıştır. Ayrıca  n>250 olduğu için hiyerarşik olmayan kümeleme 

analizi tekniklerinden ‘k-means’ kümeleme analizi kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin 

ortalamaların z skorları alınmış, küme merkezleri hesaplanarak her bir kümede yer alan birim 

sayıları ve birim özellikleri incelenmiştir. Aşağıda tablo 3’te son küme merkezlerine ilişkin 

değerler gösterilmektedir.  

Tablo 3. Son Küme Merkezleri 

Değişkenler Kümeler 
F  P 

Küresel Tüketim Odaklılık 1 2 3 

YTE Yaşam Tarzı ve Eğlence -0.07188 -0.78526 0.74534 165.74 0.000 

KFT Kıyafet 0.01655 -0.77330 0.64619 129.89 0.000 

Tüketici Yenilikçiliği      

STY Sosyal Tüketici Yenilikçiliği -0.64523 0.46557 0.24958 81.85 0.000 

FTY Fonksiyonel Tüketici Yenilikçiliği -0.78822 0.56308 0.30975 143.13 0.000 

HTY Hazsal Tüketici Yenilikçiliği -0.84821 0.60496 0.33416 180.85 0.000 

BTY Bilişsel Tüketici Yenilikçiliği -0.48349 0.47174 0.08170 47.97 0.000 

Marka Tutumu      

KMT Küresel Marka Tutumu -0.23089 -0.04053 0.26685 12.34 0.000 

YMT Yerel Marka Tutumu -0.25298 -0.11346 0.35157 20.13 0.000 

Kümelerdeki Birim Sayıları ve Yüzdesi 190 (%35) 162 (%30) 189 (%35)   

 

K-means kümeleme analizinde ANOVA değerleri değişkenlerin anlamlılığını test etmektedir. 

Analiz sonucunda tüm değişkenlerin anlamlı olduğu (p<0,05) ve küme çözümlemesine katkı 

sağladıkları görülmektedir. Küme çözümlemesi açısından en fazla katkıyı hazsal müşteri 

yenilikçiliği değişkeni sağlarken, en düşük katkıyı küresel marka tutumu yapmaktadır. Küme 

dağılımlarına ait son küme merkezleri incelendiğinde, katılımcıların 3 küme çözümü şeklinde 

gruplanarak anlamlı bir dağılım sergiledikleri belirlenmiştir. Küme çözümleri incelendiğinde; 

birinci kümede yer alan birimlerin küresel tüketim odaklılıklarının orta düzeyde olduğu ancak 

düşük düzeyde yenilikçilik, küresel ve yerel marka tutumları olduğu, ikinci kümede yer alan 

birimlerin düşük küresel tüketim odaklılıkları olduğu ancak yüksek düzeyde yenilikçiliğe 

sahipken, küresel ve yerel marka tutumlarının orta düzeyin biraz altında olduğu ve son olarak 

üçüncü kümede yer alan birimlerin yüksek düzeyde küresel tüketim odaklılığı, yüksek düzeyde 

yenilikçiliği ile  küresel ve yerel marka tutumlarının da yüksek olduğu belirlenmiştir.  
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Grafik 1. Küme Dağılımları 

Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde her alanda olduğu gibi iletişim ve ulaşım teknolojilerinin ileri seviyelere ulaşması ile 

birlikte insanlar farklı tüketim, eğlence, dekorasyon, yiyecek, giyinme ve barınma gibi kültürel 

özellikleri daha net bir şekilde takip edebilmekte ve kendini uyumlaştırabilmektedir. Dolayısıyla 

tüketicilerin küreselleşen yaşam tarzlarına yönelik algı ve tutumlarının bilinmesi önemli bir konu 

haline gelmiştir. Bu çalışma ile tüketicilerin küresel tüketim odaklılığı, tüketici yenilikçiliği ve 

markalara yönelik tutum özelliklerine göre tüketici kategorilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada, Öncelikle araştırma ölçeklerinin yapısal geçerliliği açıklayıcı faktör analizi 

yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, literatürde dört boyutlu incelenen 

küresel tüketim odaklılığın yaşam tarzı ve eğlence ve kıyafet olarak iki boyutlu; tüketici 

yenilikçiliğinin literatürle uyumlu olarak sosyal tüketici yenilikçiliği, fonksiyonel tüketici 

yenilikçiliği, hazsal tüketici yenilikçiliği ve bilişsel tüketici yenilikçiliği şeklinde dört boyutlu ve 

marka tutumlarının  küresel ve yerel marka tutumu olarak iki boyutlu bir yapı sergilediği 

belirlenmiştir. Yapıların belirlenmesinden sonra kümeleme analizi ile tüketici grupları 

açıklanmaya çalışılmıştır. K-means kümeleme analizi ile üç küme çözümü elde edilmiştir. Birinci 

küme, küresel tüketim odaklılıkları nötr olan, ancak tüketici yenilikçilik düzeyleri ve yerel ve 

küresel marka tutumları düşük olan tüketicilerden oluşmaktadır. İkinci küme çözümü ise, küresel 

tüketim odaklılıkları düşük, tüketici yenilikçilikleri ve yerel ve küresel marka tutumları nötr olan 
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tüketicilerden oluşmaktadır. Üçüncü küme çözümünde ise, küresel tüketim odaklılıkları, tüketici 

yenilikçilik düzeyleri ve yerel ve marka tutumları yüksek tüketicilerden oluşmaktadır. Kümeleme 

analizi pazar bölümleme incelemelerinde önemli analizlerden biri olarak görülmektedir.  

Bu araştırma kapsamında, küresel tüketim odaklılık, yenilikçilik düzeyleri ve marka tutumları 

değerlendirilen tüketicilere özgü uygulamaların planlanması uygulayıcılar açısından önem arz 

etmektedir. Diğer açılardan araştırmacılar gelecek çalışmalarda geleneksel ya da uyumlaştırılmış 

yaşam tarzları açısından tüketicileri incelemeye dönük çalışmalara ağırlık verebilirler. 

Uygulayıcıların faaliyetlerini planlama ve strateji formulasyonlarında tüketicilerin farklılaşmış 

ihtiyaçlarını küresel tüketim ya da yerel baskın özellikleri, yenilikçilik ve marka yönelik 

tutumlarını analiz ederek yönlendirmeleri başarı için anahtar nitelikte yer alabilmektedir.  
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İŞLETMELERİN LOGOLARINI DEĞİŞTİRME NEDENLERİ, 

YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARI: VAKIFBANK ÖRNEĞİ 

Ali AYCI
1
 

Özet 

Bir işletmenin yeniden markalaşması; marka isim değişikliği, marka estetiği değişiklikleri (renk 

paleti, logo vb.) ve marka konumlandırması değişiklikleri için kullanılmakta, bu değişim süreci 

görsel estetikten, pazar konumlandırmaya kadar farklı seçenekleri kapsamaktadır. Logonun, 

müşterinin işletmeye bağlılığı konusunda olumlu etkisi bulunmakta ve bu olumlu etki işletme 

performansını artırmaktadır. Logonun etkinliği; şekil, renk, boyut gibi unsurların ideal seçimine 

bağlı olup logo değiştirme kararında, logo değişiminin maliyeti ile değişimden beklentilerin 

ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekir. Bu çalışmada yeniden markalaşma kavramı çerçevesinde 

logo değişimiyle ilgili literatür araştırılmış,  köklü değişikliklerinin gösterimi olarak 2008 yılında 

logo değişikliğine giden Vakıfbank örnek olay olarak incelenmiş, Vakıfbank yetkilileri ile yarı 

yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Vakıfbank’ı yeniden yapılanma ve logo değişimine 

yönlendiren etkiler, değişimin metodolojisi ve sonuçları araştırılarak bulgulara yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yeniden Markalaşma, Logo Değişimi, Marka Kimliği 

Abstract 

Re-branding of a business includes brand name changes, brand aesthetics changes (color palette, 

logo, etc.) and changes in brand positioning. Researches show that the logo has a positive effect 

on the customer's loyalty to the enterprise and this positive effect increases the performance of a 

firm. In this study, the literature about the logo change within the framework of the concept of 

rebranding has been researched and Vakıfbank, which has changed the logo as the launch of the 

radical changes in 2008, has been examined as a case study and semi-structured interview has 

been held with the Vakıfbank authorized persons. The motivations that push Vakıfbank to 

reorganizing and logo change, the methodology and results of the change are explored and the 

findings are included.  

Keywords: Rebranding, Logo Redesign, Brand Identity 

                                                           
1
 KOSGEB, aliayci@gmail.com 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı   

Amerikan Pazarlama Derneği tanımına göre, marka "bir satıcının mal veya hizmetini diğer 

satıcılardan farklı olarak tanımlayan isim, terim, tasarım, sembol veya diğer özelliklerdir" (AMA, 

2014). Kuruluş tarihi eskilere dayanan, çok fazla ülkede faaliyet gösteren ve marka kimliğinin 

parçası olarak logosunu müşterilerinin hafızlarına kazımış olan işletmeler dahi dönem dönem 

değişikliğe gidebilmektedir. İşletmeler logolarını niçin ve nasıl değiştirir? Bu sorunun teorik ve 

ampirik çözümüne yönelik olarak öncelikle yeniden markalaşma ve logo değişimi hakkında 

literatür araştırılmakta, sonrasında yeniden markalaşma sürecini yaşayan, aynı zamanda farklı 

ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu bir işletme olan Vakıfbank örnek olay olarak ele 

alınmaktadır.  

1954 yılında, vakıf kaynaklarını değerlendirmek amacıyla kurulan Vakıfbank’ın Türkiye’de 

900’ün üzerinde şubesi ile birlikte, ABD, Kuzey Irak, Bahreyn’de de şubesi ayrıca yurt dışında 

üç bankada da iştiraki bulunmaktadır (Vakıfbank, 2019).  

Yoğun değişim baskısı hisseden Vakıfbank, kamuoyundaki algısına yönelik bir araştırma 

yaptırmış, Türk halkının Vakıfbank’ı bir kamu bankası olarak algıladığı ve yeterince aktif 

görmediği sonucuna ulaşmıştır (Capital, 2008). Değişimin ana fikri “müşteri ve pazarlama 

odaklı” banka imajını yerleştirmektir (Myekran, 2019). 

Literatür araştırması sonrası bu çalışmada Vakıfbank’ın yeniden yapılanma ve sonrasındaki 

kurumsal kimlik değişiminde dönemin karar vericileri olan Vakıfbank yetkilileri ile 

gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeye, son bölümde ise sonuç ve önerilere yer 

verilmektedir. Sonraki çalışmalarda logo değişikliğine giden işletmelerin müşterilerinin logo 

değişikliğine ilişkin algılarının farklı değişkenlerle birlikte araştırılarak, işletmenin amaçlarına 

ulaşıp ulaşmadığının analiz edilmesi ile logo değişimine ilişkin çok boyutlu modellerin 

geliştirilmesi akademisyenler ve uygulamacılar için faydalı olabilecektir.  

Literatür Analizi: Yeniden Markalaşma (Rebranding) ve Logo Değişikliği 

(Logo Redesign)  

Yeniden markalaşma; marka isim değişikliğini, marka estetiğini değiştirmeyi (renk paleti, logo 

vb.) ve marka konumlandırmasındaki değişiklikleri tanımlamak üzere kullanılmaktadır. 

İşletmeler; imajını modernize etmek, markasını kurumsal yapısı ile uyumlaştırmak, ana şirket 
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yapısından farklı bir kimlik oluşturmak, marka bilincini artırmak, marka algısını netleştirmek, 

markasını uluslararası uyumlu hale getirmek ve işletmesini/ürünlerini yurtdışına açma stratejisi 

ile yeniden markalaşmak isteyebilmektedir (Muzellec, Doogan ve Lambkin 2003: s.32). Yeniden 

markalaşma konusundaki araştırmalar, yeniden markalaşma girişimlerinde faydalar ve risklerin 

birlikte rol oynadığını göstermektedir (Zhao, Roger ve Voorhees, 2018: s.808). Yeniden 

markalaşmanın temel amacı organizasyondaki değişikliklere cevap verilmesi veya bir yeni imajın 

aktarılmasıdır (Muzellec ve Lambkin, 2006: s.819). Marka kimliğinde değişim ve marka stratejisi 

değişikliği olmak üzere iki temel boyutu olan  (Muzellec ve Lambkin, 2006: s.805; Zhao, Roger, 

ve Voorhees, 2018: s.797) yeniden markalaşma konusunda yapılan akademik araştırmalar 

ağırlıklı olarak işletme adı değişikliklerine odaklanmış, yeniden markalaşmanın diğer unsurları 

olan logo ve marka stratejisi değişikliklere yönelik çalışmalar nispeten sınırlı kalmıştır  (Zhao, 

Roger ve Voorhees, 2018: s. 807).  

Tablo 1. Yeniden Markalaşma Konusunda Ampirik Çalışmalar 

Yazar Metot Alan Temel Bulgular 

Horsky ve 

Swyngedou

w (1987) 

58 İsim değişikliği, 

Örnek olay 

çalışması 

İsim 

değişikliği 

İsim değişikliği özellikle endüstriyel ürünler 

üreten işletmelerde ve değişikliği öncesi 

performansı zayıf işletmelerde işletme 

performansını artırmaktadır. 

Koku (1997) 28 İsim değişikliği 

ve Trend Analizi 

İsim 

değişikliği 

Yatırımcılar diğer yönetim kararları ile 

birlikte yapılan isim değişikliklerine daha 

olumlu tepki vermektedir.  

Lee (2001)  114 “.com” isim 

değişikliği ve örnek 

olay 

İsim 

değişikliği 

“.com” isim değişikliği borsa fiyatlarını ve 

ticari faaliyetleri önemli ölçüde 

artırmaktadır.   

Hanson vd. 

(2009) 

95 Otel ve İkincil 

veriler 

İsim 

değişikliği 

Ölçek değiştirmeden gerçekleştirilen marka 

değişikliklerin finansal sonuçlar üzerinde 

anlamlı etkisi bulunmamaktadır. 

Kalaignana

m ve 

Bahadır 

(2013) 

105 İsim değişikliği 

ve örnek olay 

İsim 

değişikliği 

İşletme yapılanması ile isim değişikliği 

birlikte gerçekleştirilirse yatırımcılar daha 

olumlu tepki vermektedir.  

Kashmiri ve 

Mahajan  

(2015) 

180 İsim değişikliği 

ve örnek olay 

İsim 

değişikliği 

Reklam, pazarlama kapasitesi ile pazarlama 

üst düzey yöneticisi varlığı Borsaların, 

işletmelerin isim değişikliklerine olumlu 

tepki vermesini sağlamaktadır.  

Tsai vd. 

(2015) 

260 Otel, ikincil 

veriler  

İsim 

değişikliği 

Otellerin isim değişikliği, otellerin doluluk 

oranlarını %6.31 arttırmaktadır. 

Rani ve 

Asija (2017) 

41 İsim değişikliği, 

örnek olay 

İsim 

değişikliği 

Kurumsal isim değişikliği ortalama normal 

dışı olumlu geri dönüş ile ilişkilidir.  Pazar 

riski ve geçmiş karlılığı bu geri dönüşün 

belirleyicisidir.   

Agnihotri ve 

Bhattacharya 

(2017)  

415 İsim 

değişikliği, örnek 

olay 

İsim 

değişikliği 

Hintli yatırımcılar kurumsal isim değişikliği 

duyurularına olumlu tepki vermektedir.  
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Muzallec ve 

Lambkin  

(2006) 

166 Yeniden 

markalaşan işletme, 

örnek olaylar 

Belirtilmemi

ştir. 

Yeniden markalaşma marka unsurlarının 

inşasına yardım etmekte ve böylece marka 

imajını olumlu etkilemektedir.   

M’Sallem 

vd. (2009) 

383 Anket İsim 

değişikliği 

Kurumsal isim değişikliği, müşterilerin 

markayı değerlendirmesini 

değiştirmemektedir.  

Plewa vd. 

(2011)  

264 Anket Belirtilmemi

ştir  

Yeniden markalaşma sağlamak müşteri 

değeri ve tatminini arttırmaktadır.  

Ing (2012) 138 Anket  İsim 

değişikliği 

Müşteri davranışlarında yeniden 

markalaşmanın etkisi, yakın olunan markalar 

için daha fazladır.   

Machado vd. 

(2012)  

6 Bankada 467 

Müşteriye Anket 

İsim ve 

Logo 

Değişikliği 

Müşteriler marka birleşmesinden sonra 

yeniden markalaşma projelerine olumlu 

tepkiler vermektedir 

Tevi (2013)  Bir firmanın 141 

müşterisine anket 

Belirtilme 

miştir  

Yeniden markalaşma, müşterilerin yeniden 

markalaşan işletmeye davranışlarını 

etkilememektedir.   

Roy ve 

Sarkar  

(2015) 

İki Deney İsim ve 

Logo 

Değişikliği 

Yeniden markalaşma haberleri, markanın 

müşteri tabanlı marka değerine zarar 

verirken, daha zayıf kurulmuş markanın 

marka değerini güçlendirmektedir.   

Bolhuis vd. 

(2015) 

329 çalışan ve 442 

müşteri anketi  

Görsel 

kimlik 

değişlikleri  

Markanın görsel kimlik değişiklikleri 

modernlik, yakınlık, farklılığın arttırılması 

ile sonuçlanır.       

Bhattachhar

ya ve 

Agnihotri, 

(2017) 

415 Hintli yatırımcı İsim 

değişikliği 

Hintli yatırımcıların kurumsal isim 

değişikliği duyurularına olumlu tepki 

vermektedir. 

Zhao vd. 

(2018) 

101 sektörde 215 

yeniden markalaşan 

işletme İkincil 

verilerin analizi 

Belirtil 

memiştir 

Yeniden markalaşmaya ilişkin yatırımcıların 

tepkileri aynı değildir. Yatırımcılar daha az 

rekabetçi sektörlerde önemli marka kimliği 

değişikliklerine daha olumlu tepki 

vermektedir.  

Kaynak: Zhao vd.(2018: s.798)’dan geliştirilmiştir.   

Zhao vd.’nin, 215 yeniden markalaşma gerçekleştiren işletmede yürüttükleri çalışmanın 

sonuçlarına göre marka kimliği ve marka strateji değişikliklerinin sadece müşteri ve çalışanlar 

üzerinde değil hissedarlar üzerinde de büyük etkileri vardır ve yatırımcıların önemli bir kısmı 

marka kimliği değişikliklerine olumlu tepki vermektedir (Zhao, Roger, ve Voorhees, 2018: 

s.807). Yapılan araştırmalar logonun müşterinin işletmeye bağlılığı konusunda çok olumlu 

etkilerinin bulunduğunu ve bu olumlu etkilerin işletme performansını artırdığını göstermektedir. 

Bununla birlikte güçlü marka bağlılığı olan kişilerde logo değişimlerinin marka davranışı 

üzerinde olumsuz etkisi, markaya bağlılığı zayıf olan kişilerde ise logo değişiminin olumlu etkisi 

olmaktadır (Walsh, Winterich ve Mittal, 2010: s.80). İşletme yöneticileri özellikle uzun zamandır 

var olan marka adı, marka logosu veya diğer marka kimliğine ilişkin öğelerden vazgeçerken 

dikkatli olmalı, değişiklikler duyurulurken spekülasyona sebep olmayacak şekilde açık ve ikna 
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edici açıklamalara yer vermelidir (Zhao, Roger ve Voorhees 2018: s.809). Pimentel ve Heckler 

(2000), çalışmalarında, müşterilerin genellikle logolarda büyük değişiklikler istemediklerini 

bununla birlikte küçük değişiklikleri kabul edebildiklerini ortaya koymuşlardır.  

Miller, Merrilles ve Yekimova (2014: s.75), çalışmalarında yeniden markalaşmaya ilişkin 

literatürdeki 61 makalede 76 örneği incelemiş ve başarılı yeniden markalaşmanın önündeki 

engelleri; otokratik yaklaşım, paydaşların baskısı, vizyon darlığı, yetersiz araştırma ve 

müşterilerin yeteri kadar dikkate alınmaması olarak sıralamıştır.  

Bir markanın görsel unsuru; ürünü, ürün paketi ve logosudur. Logo, işletmenin müşterileri, 

ortakları ve çalışanları için en önemli görsel unsurdur (Park, Eisingerich, Pol ve Park, 2013: 

s.181). Amerikan Pazarlama Derneği tanımına göre Logo; “bir işletme, organizasyon veya marka 

için uzun süreli sembol olarak kullanılan grafik tasarımıdır” (AMA, 2018b). Halk ile işletme 

arasındaki iletişimde köprü olan logo, bir kişinin hayalinden ibaret olmayıp, özel analizlerin, 

geometrik şekillerin, renklerin, çeşitli işaret ve sembollerin uyumlu bir karışımıdır (Adîr, Victor 

ve Pascu, 2012: s.650). Şekil ve ses gibi semboller, dünyadaki insanlar tarafından paylaşılıp, 

etkisi evrensel görüldüğünden bu semboller tasarlanırken iyi ve kapsamlı çalışma gereklidir 

(Spence, 2012: s.50). Markanın sembolik ve fonksiyonel faydalarını yerine getirmeyen veya 

estetik memnuniyet sağlamayan logolar potansiyellerinden tam olarak yararlanamamaktadır 

(Park, Eisingerich, Pol ve Park, 2013: s.186). Logo, işletmenin mevcut unsurlarını yeni yüz 

olarak ortaya çıkarabileceği gibi, yeni ve bilinmeyen unsurlarını da ortaya çıkarabilen karmaşık 

tasarım faaliyetidir (Adîr, Victor ve Pascu, 2012: s.654; Jiang, Gorn, Galli ve Chattopadhyay, 

2016: s.721; Park, Eisingerich, Pol ve Park, 2013: s.187). İnsanlar modası geçmiş görünen bir 

logo gördüklerinde, logonun bağlı olduğu işletmeyi modern gelişmelerden uzak olarak algılarlar. 

Bu sebeple işletme logosunun en az beş yılda bir güncellenmesinin değerlendirilmesi gerekmekte 

olup logo değiştirmek için değişen marka kimliği, mülkiyet değişikliği, odaklanma değişimi ve 

müşteri memnuniyetinin sağlanması gibi gerekçeler olabilir  (Mahajan, 2014: s.210).  

İşletme ürünlerinin kalite ve değerinin garantisi olan logo; iyi yazılabilen (okunaklı), kolay 

anlaşılabilir (tutarlı), her boyuta uyarlanabilir (uyarlanabilen), tüm renklere kolayca 

kopyalanabilir (tekrar üretilebilir), hafızada kalıcı(kalıcı), uzun süreli ve kolayca tanınabilir 

düzeyde olmalıdır (Adîr, Victor ve Pascu, 2012: s.651). Logo değiştirirken; değişimin işletmeye 

getirisi ile geliştirilen logonun markanın mesajını nasıl aktaracağı ve sadece sadık müşterilerin 
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değil ilgililerin bu değişimi nasıl yorumlayacağı araştırılmalı, ilk logolar marka amacına daha 

uygunsa geri dönüş yapmamak için ısrar edilmemelidir  (Mahajan, 2014: s.214). 

Araştırmanın Amacı, Modeli ve Bulguları 

Bu araştırma ile 2008 yılında köklü bir değişime giden Vakıfbank’ın yeniden markalaşma 

içerisinde logo değişimine yönlendiren sebeplerin, yöntemin ve sonuçların araştırılması, literatür 

bulguları ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Marka kimliği içerisindeki logo seçimi ile ilgili 

öncü çalışmalar yürüten Muzallec (2006), yeniden markalaşma çalışmasının, marka değeri 

üzerindeki etkilerinin niteliksel ve niceliksel yönleriyle çok karmaşık bir konu olduğundan 

bahisle en iyi yöntem olarak bireysel örnek olay çalışmaları ile derinlemesine analiz edilmesini 

önermektedir (Muzellec ve Lambkin, 2006: s.813). Bu öneri doğrultusunda Vakıfbank örnek olay 

çalışması olarak ele alınmış, ikincil veriler araştırılmış, değişim sürecinde yer alan Vakıfbank 

yetkilisi ile iki, değişim döneminin genel müdürü ile bir kez yarı yapılandırılmış derinlemesine 

mülakat gerçekleştirilmiştir.  

Mülakat içerisinde ilk soru olarak logo değişim ihtiyacının nedenleri sorulmuştur. Yetkiliye göre 

logo değişimi köklü değişim ihtiyacının nihai sonucudur. Vakıfbank tüm bankacılık sektörünü 

etkisi altına alan 2000’li yılların ekonomik kriz ortamında önemli sıkıntılar atlatmış, uygulanan 

hatalı politikalar ve yaşanan krizin etkileriyle 2001 yılının başlarında öz kaynaklarını kaybeden 

Vakıfbank’a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kredi verilerek faaliyetlerine 

devam etmesi sağlanmıştır (Karaman, 2008).  

2003 yılından itibaren karlılığı yükselişe geçmiştir. 2005 yılında bankanın halka açılması ve 

başarılı bir arz süreci ile birlikte değişim ihtiyacı en üst düzeye ulaşmıştır (Vakıfbankyetkilisi, 

2019). Rakip bankalar incelenince süreçlerde değişim ihtiyacı ortaya çıkmış diğer bankalarla 

yoğun bir rekabet yürüten Vakıfbank için anlayış değişikliği ve anlayış değişikliğinin tanıtım 

yüzü olan Logo değişikliği gerçekleştirilmiştir. Maddi ve maddi olmayan kaynakları müsait olan 

Vakıfbank için büyük bir değişim süreci başlamıştır. Vakıfbank’ın iş yapma biçimleri, personel 

fonksiyonları ve müşteri odaklılık amaçları doğrultusunda yürütülen değişikliklerden sonra bu 

değişikliklerin lansmanı ve yerleştirilmesi amacıyla Logo değişimi, son aşama olarak 

gerçekleştirilmiştir” (Vakıfbankyetkilisi, 2019). İhtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılanma 

çalışmalarına başlayan Vakıfbank’ta teknolojik altyapıya 140 Milyon ABD Doları, kurumsal 

kimlik değişimi için ise 15 Milyon ABD Doları harcama yapılmıştır (Karaman, 2008). 
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Yapılan mülakatta logo değişimi ile sonuçlanan yeniden yapılanma çalışmalarında nasıl bir yol 

izlendiği, hangi engellerle karşılaşılmasının öngörüldüğü ve bu öngörülen engellere karşı nasıl 

önlemler alındığı sorulmuştur. Yeniden yapılanma süreci, banka çalışanları ve yabancı 

danışmanlık firması çalışanlarının katılımıyla oluşturulan çalışma grubu marifetiyle 

yürütülmüştür (Vakıfbankyetkilisi, 2019). İlk kritik aşama olarak ilgililerin ve çalışanların 

değişim sürecine ikna edilerek katılımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda yeniden 

yapılanma sürecinin ilk adımı olarak farklı pozisyonlardaki çalışanların katılımıyla çalışma grubu 

oluşturulmuş, şubelere gelen müşterileri ilk önce karşıladığı için güvenlik görevlilerinin dahi 

görüşleri alınmıştır. Yeniden yapılanma sürecinde siyasiler bilgilendirilip, yönetim kurulu üyeleri 

değişiklikler için ikna edilmiştir. Yeniden yapılanma süreçlerinin en önemli problemi olabilecek 

personel direncine karşı banka çalışanlarının bağlı olduğu sendikalarla yakın işbirliği yürütülmüş 

değişime karşı direnç en aza indirgenmiştir. Vakıfbank personeline yönelik tüm eğitim ve çalışma 

toplantılarında değişim süreci anlatılarak sorun ve çözüm önerileri dinlenip hem değişim sürecine 

katılımları sağlanmış hem de alınan görüş ve öneriler doğrultusunda çok ciddi değişiklikler 

gerçekleştirilmiştir.  

Vakıfbank iş yapma biçimlerindeki en önemli değişiklik olarak, iş ve süreç analizleri ile her 

potansiyel müşteri grubu için pazarlama grupları içerisinden çalışanlar belirlemiş ve müşterilere 

bizzat gidilmiştir. Bankacılık krizi sonrası önde gelen bazı bankalar yeniden yapılanma sürecine 

girmek istediyse de, personel direncinden değişimi başaramamıştır (Karaman, 2019). Genel 

Müdürün ve bazı yönetim kurulu üyelerinin bankanın alt pozisyonlardan başlayarak yükselmesi 

yönetimin banka dinamiklerinin farkındalığı ve çalışanların değişimi kabulü açısından oldukça 

önemlidir(Vakıfbankyetkilisi, 2019).   

Dönemin genel müdürüne değişim sürecinin başında kurumsal kimlik konusunda değişim 

ihtiyacının olup olmadığı sorulmuştur. Yetkili tarafından başlangıçta bankanın kurumsal 

kimliğinin verimsiz, etkin olmayan banka imajı verdiği ve farklı şubelerde farklı standartların 

olması, bütünü kapsayan kurumsal kimlik algısında sıkıntılara neden olduğu belirtilmiştir. En 

başta kimlik değişimi ihtiyacının farkında olunmasına rağmen kurumsal kimlik değişikliği 

ertelenerek öncelikle iş süreçlerinde üç yıl süren köklü değişiklikler yapılmıştır. İş süreçleri 

değişmeden sadece kurumsal kimlik çalışmaları yürütülmüş olsa temel problemlerin aynı 

kalırken sadece tabelanın değişmiş olacağı ifade edilmektedir (Karaman, 2019).  
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Dönemin genel müdürüne kurumsal kimlik çalışmasının banka tarafından tek başına mı 

yürütüldüğü, danışmanlık alındıysa nasıl bir yol izlendiği sorulmuştur. Yetkili tarafından iş 

süreçlerindeki yeniden yapılanma tamamlandıktan sonra değişimi anlatmak ve hissettirmek 

noktasında kurumsal kimlik çalışmasına ihtiyaç duyulduğu, kurumsal kimlik çalışmasını 

yürütecek işletme arayışına gidildiği ifade edilmiştir. Kurumsal kimlik çalışmaları ile ilgili 

araştırmalar kapsamında İngiltere merkezli işletmelerin çok başarılı olduğu görülerek, Türkiye’de 

de geçmişte kimlik değişimine giden bazı bankaların tercih ettiği ve olumlu sonuçlar aldığı, 

İngiltere kökenli bir işletme ile Vakıfbank kurumsal kimliğinin çalışılmasına karar verilmiştir. 

Altı ay sürecek kurumsal kimlik çalışmasına yönelik genel müdürlük personelinin yanı sıra 

şubelerden de personel ve yöneticilerin katılımıyla geniş katılımlı bir komite oluşturulmuştur. 

Kurumsal kimlik çalışması yapacak işletmenin kurumsal kimlik çalışması yapacağı işletmeyi 

tanıması büyük önem arz ettiğinden günlerce banka anlatılmış, bankanın vizyon ve hedefleri ile 

mevcut yapısı vb. konular günlerce konuşulmuştur. Sonrasında kurumsal kimlik çalışmasını 

yürüten işletme tarafından bankanın seçeceği hedeflere göre karar verilebilecek üç farklı imaj ve 

her imaj için logo önerisi sunulmuş, bu önerilerde logo’nun şekil ve rengi ile birlikte her tasarım 

için tadilat gereklilikleri de belirtilmiştir. Üç imaja bağlı üç logo da tutarlı, görünümleri güzel 

olmasına rağmen birisi değişiklik isteği ile oluşturulan komisyonda oybirliği ile seçilmiştir. 

Kurumsal kimlik içerisinde logo ve renkler işin son aşaması olup, “hedef bir müşterinin gözleri 

bağlı şubeye gittiğinde Vakıfbank şubesi olduğunu hissedebilmesidir”  (Karaman, 2019). Banka 

dışındaki tabelaların gece ışıkları yanınca nasıl, gündüz nasıl olacağı, banka içerisinde oturulacak 

masa, sandalye, banko yükseklikleri dahil ele alınmış olup kurumsal kimliğin detaylarını içeren 

ve kurumsal kimliğin anayasası olarak hazırlanan kitapçıkta şubelerde dolapların üstüne evrak 

koyulmaması gibi detaylara da yer verilerek tüm çalışanların uyması istenmiştir  (Karaman, 

2019). Kurumsal kimlik çalışmaları sırasında yeni şubelerin açılması ve tadilatı planlanan 

şubelerin faaliyete geçmesi geciktirilmiş, yeni kurumsal kimliğin duyurulması ile yeni şubeler ve 

tadilata hazır olan şubeler yeni kimliğe göre açılmıştır. Diğer şubelerin tadilat tarihleri geldikçe 

(şubeler için tadilat süresi genellikle 5 yıldır) tüm şubelerin kurumsal kimlik çalışmaları 

tamamlanmıştır. Logo değişimi sadece tasarımdan ibaret olmayıp, şubelerdeki tabelalardan, 

kullanılan antetli kağıtların değişmesine kadar farklı kalemlerde büyük harcamalar yapılmasını 

gerektirmiştir(15 Milyon ABD Doları). 
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Dönemin genel müdürüne yeni logo ve kurumsal kimliğin kaç sene güncel kalmasının beklendiği 

sorulmuştur. Yetkili, yazılı olmasa da kurumsal kimlik çalışmalarına ilişkin logo ve diğer 

tasarımların 20 yıl değişiklik yapılmadan sürdürülebileceğine inandığını belirtmektedir 

(Karaman, 2019).  

Dönemin genel müdürüne değişim sürecinin ana yöneticisi olarak logo ve kimlik değişiminde 

başarı unsurları sorulmuştur. Yetkiliye göre kurumsal kimlik değişimine gidecek işletmeler için 

temel faktör danışmanlık ve tasarım yapacak işletmenin seçimi olup bu işletmeler seçilirken 

geçmiş çalışmalarına bakılarak piyasa algısı iyi olan ve ilgili sektörde kendisini kanıtlamış 

işletmeler seçilmelidir. Kurumsal kimlik değişikliğine gidecek işletmeler tarafından danışman 

işletmeye mevcut durum tüm yönleri ile anlatmalı, hedef ve beklentiler doğru bir şekilde ortaya 

koymalıdır. Ayrıca başarı için finansal kaynakların yanı sıra çalışanların, yatırımcıların,  

müşterilerin ve diğer paydaşların desteği ile karar sürecine kurum içinden geniş katılım ve 

yönetimin tam desteği gereklidir  (Karaman, 2019).   

Banka yönetimi tarafından sarı/siyah logo yerine, yine farklı tondaki sarı renk ile beraber siyah 

yerine beyaz rengin kullanıldığı logo tercih edilmiştir (Vakıfbankyetkilisi, 2019). Vakıfbank’taki 

Logo değişiminin başarısındaki unsurlardan bir diğeri logo değişiminin neden yapıldığının çok 

iyi vurgulanması ve köklü değişikliklerin tanıtımı olarak yapılmasıdır. Yatırımcılar diğer yönetim 

kararları ile birlikte yapılan isim değişikliklerine daha olumlu tepki vermektedir (Koku, 1997: 

s.392). Vakıfbank’taki Kurumsal değişimin öncü simgesi olarak, 2008’de başvurulan ve koruma 

altına alınan logo, 16.06.2009 tarihinde tescil edilmiştir (MTO, 2011). Slogan olarak “Burası 

sizin yeriniz” ifadesi seçilerek müşterilerde sahiplenme duygusunun harekete geçirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Şekil 1. Vakıfbank Logosundaki Değişim 

Kaynak: MTO, 2011 
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Sevil ve Ustaoğlu (2015), çalışmalarında 200 katılımcıya uyguladıkları anketle Vakıfbank’ın da 

dahil olduğu çeşitli bankaların logoları ile ilgili algıları araştırmıştır. Vakıfbank logosu, 

katılımcılarda bankanın baş harflerini hatırlatmış, modern ve yenilikçi bulunmuş, kullanılan italik 

karakterdeki yazı tipi esnek, yeni ve modern bir banka algısı uyandırmıştır. Logoda kullanılan 

sarı renk aydınlığı, güneşi, ışığı çağrıştırarak bankanın yenilenen kurumsal kimliğine destek 

vermektedir. (Sevil ve Ustaoğlu, 2015: s.35). Vakıfbank’ın yeni logo çalışması genel olarak 

beğenilmekle birlikte logonun yeni renklerine yönelik farklı beklentiler ve eleştiriler de 

bulunmaktadır (Yalçın, 2019).  

Vakıfbank yetkilisine logo ve kimlik değişimi ile ilgili geri besleme alınıp alınmadığı ve gelen 

tepkiler sorulmuş olup, yetkiliye göre logo değişimi hedef kitlede merak uyandırmış, değişim 

sonrası insanlara Vakıfbank’ta nelerin değiştiğini tanıtma fırsatı sunmuştur (Vakıfbankyetkilisi, 

2019). Bununla birlikte logo değişikliğine yönelik olarak müşteriler, çalışanlar, ortaklar ve 

paydaşlardan, ciddi olumsuz eleştiriler gelmemiş ve logo değişikliğinin büyük faydaları 

görülmüştür (Vakıfbankyetkilisi, 2019). Vakıfbank'ın yeniden markalaşma çabaları içerisindeki 

kurumsal kimlik değişimi net kârına da yansımış, kurumsal kimliğini ve hizmet anlayışını baştan 

sona değiştiren Vakıfbank'ın 2008 yılı ikinci çeyrek net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%41 artmıştır (Karaman, 2008b). 

Sonuç 

İşletmeler; imaj modernizasyonu, marka bilincini artırılması, marka algısının netleştirmesi ve 

uluslararasılaşma gibi nedenlerle yeniden markalaşmaya gitmek istemektedir. Örnek olay olarak 

ele alınan Vakıfbank, kriz döneminde gerçekleştirdiği bir araştırma neticesinde, iş yapma 

biçimlerini değiştirmek ve sonrasında bu değişikliği kamuoyu ve müşterileri ile paylaşabilmek 

adında kurumsal kimlik değişikliği gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Müşteri gereksinimleri 

dışında rakiplerin iş yapma biçimleri, rekabet baskısı ve yatırımcı ortakların değişim baskısı 

yeniden yapılanmanın gerekçesini oluşturmaktadır. Vakıfbank’ın kurumsal kimlik değişimin 

başarısının arkasında zor durumda kalmış bir bankanın kendini yenilemesi için verilen serbestlik 

ve vizyon genişliği yatmaktadır. Yeniden yapılanma öncesi araştırmada müşterilerine gitmeyen 

hantal bir kamu bankası anlayışının çıkması ve bu anlayışı kırmak isteyen banka yönetiminin 

hedef kitle ile arasındaki yakınlaşmayı sağlamak adına “Burası sizin yeriniz” sloganını 

kullanmasının başarılı bir seçim olduğu söylenebilir. Logo değişiminin uyandırdığı merak ile 
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insanlara değişimin sadece tasarımdan ibaret olmadığını anlatma fırsatı doğmuş, köklü değişiklik 

altyapısı üzerine kurgulanan logo değişimi Vakıfbank için itici güç olmuştur.  

Taslak logo alternatiflerine müşteri ve çalışanlarının bireysel olarak görüşlerini alınmadan banka 

içerisinde oluşturulan çalışma grubu marifetiyle çalışılmıştır (Vakıfbankyetkilisi, 2019). Logo 

tasarımlarının çalışanlara ve müşterilerin de olduğu geniş kitlelere sorulması riskleri en aza 

indirerek aktif katılımı sağlamakla birlikte, ilk defa görmenin verdiği heyecan da iletişim 

anlamında önemli fırsatlar sağlayabilmektedir. Bununla birlikte logo değişikliği yapan firmaların 

detaylı bir analiz çalışması gerçekleştirerek yeni logo ile ilgili görüş/değerlendirmeleri alması ve 

işletme logo değişikliği amaçları ile mevcut durumu karşılaştırması gerekir. Bu değerlendirme 

sonucu farklı iletişim kanalları ve mesajları kullanmak suretiyle hedef kitledeki yeni logo ile 

verilmek istenen mesajı yineleyebilir, olumlu veya olumsuz oluşabilecek algıyı yönetebilir. Logo 

alternatifleri arasından seçilen 3 alternatif yönetim kurulu tarafından görsel açıdan 

değerlendirilmek suretiyle kesinleştirilmiştir (Vakıfbankyetkilisi, 2019). Bu noktada karar 

vericilerin kararlarını verirken görsellikle beraber hedef kitle, işletme genel amacı, logo değişimi 

ile planladığı kısa orta uzun vadeli hedefleri, logo tasarımlarından kullanılan renk, şekil, boyut 

gibi özelliklerin avantaj ve dezavantajlarının birlikte karşılaştırıldığı çok boyutlu değerlendirme 

listesine göre seçim yapmasının daha etkin olacağı düşünülmektedir. Bir taraftan değişim 

istenirken ve anlayış değişikliği vurgusu yapılırken diğer taraftan köklü banka imajından taviz 

verilmek istenmemiş logo renk ve şekil değişikliklerinde iş yapma biçimlerindeki köklü değişim 

uygulanmayarak bir önceki logoya sadık kalınmıştır. Müşteriler genellikle logolarda büyük 

değişiklik istememekte, küçük değişiklikleri kabul edebilmektedir (Pimentel, 2000). Vakıfbank 

logosunda da küçük değişiklikler yapılırken orijinalinden de çok uzaklaşılmaması riski en aza 

indirmektedir. 

Logo çalışmasında bazı işletmeler potansiyel olarak gördükleri ve harekete geçirmek istedikleri 

hedef kitleyi uyarmak için bu grupların öncelik alındığı logo ve slogan geliştirebilmektedir. 

Vakıfbank kurumsal kimlik değişiminde özellikle belirli bir müşteri grubunu etkilemeye yönelik 

değil, tüm topluma yönelik mesaj vermek arzusundadır (Vakıfbankyetkilisi, 2019). Vakıfbank’ın 

yeniden yapılanma ve kurumsal kimlik çalışmalarında dışarıdan profesyonel destek almasının da 

başarısına katkısı olmuştur. Yeniden markalaşma sürecindeki otokratik yaklaşım, paydaşların 

baskısı, vizyon darlığı, yetersiz araştırma ve müşterilerin yeteri kadar dikkate alınmaması gibi 

engeller (Miller, Merrilees ve Yakimova, 2014: s.275) marka kimliği değişiminde vakıfbank için 
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sorun teşkil etmemiştir. Vakıfbank’ta bankacılık krizleri sonrası değişim ihtiyacı, değişen 

yönetimin ekip halinde göreve gelmesi ve banka dinamiklerinin farkında olması, geçmiş hatalarla 

yüzleşmeye hazır olunması,  müşteriler, rakipler, pazar hakkında yürütülen detaylı araştırmalar ve 

başarılı halka açılmanın getirdiği finansal rahatlık yeniden markalaşma hedefine ulaşılmasına 

zemin hazırlamıştır.   

Çalışmada belirtildiği üzere Logo değişimi sadece görsel şekilden ibaret olmayıp amaçlar 

doğrultusunda oldukça maliyetli bir pazarlama iletişimi aracıdır. En önemli potansiyel 

maliyetlerden birisi de sadık müşterileri hayal kırıklığına uğramak ve işletmenin var olan imajına 

zarar vermektir. Profesyonelce yönetilen ve insan kaynakları temelli bir değişim felsefesi üzerine 

inşa edilen logo değişim sürecinin detaylı olarak ele alınması bakımından bu çalışmanın 

pazarlama literatürüne ve uygulamacılara yöntem konusunda katkı sağlaması beklenmektedir. 

Piyasa gereksinimlerini yerine getirmeyen, ürün ve hizmetlerinden dolayı rekabet avantajını 

yitiren bir işletmenin yapısal değişikliklere gitmeden sadece yeniden markalaşmaya giderek 

logosunu değiştirmesi başarısızlıkla sonuçlanabilecektir. Yeniden markalaşma girişimi fayda ve 

riskleri birlikte barındırmaktadır. İşletme yöneticileri, müşteri/marka/çalışan/yatırımcı 

denkleminde logonun en etkin araçlardan birisi olduğunun bilincinde olmalıdır. Yeniden 

markalaşmanın başarısı çalışan müşteri ve yatırımcıların değişimi anlaması ve kabul etmesiyle 

doğru orantılıdır. İşletme marka kimliğini ve özellikle logosunu niçin değiştirdiğini 

yatırımcılarına ve müşterilerine ve çalışanlarına çok iyi anlatmalıdır aksi halde bu değişim süreci 

faydadan çok zarar getirebilir. Mevcut durum ve beklentilerin çok iyi analiz edildiği, hedef 

pazarın, iletilecek mesajın net olarak belirlendiği ve değişim/yenilik hareketiyle birlikte paket 

olarak sunulan kimlik değişimleri işletmenin marka çabalarını başarıya ulaştıracaktır.  
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İLİŞKİSEL PAZARLAMA BOYUTLARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SHAMMOUT MODELI DEĞERLENDIRMESI 

THE INFLUENCE OF RELATIONSHIP MARKETING ON CUSTOMER LOYALTY 

EVALUATION OF SHAMMOUT’S MODEL 
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Özet 

Müşteri beklentilerindeki artış ve hizmet sektöründe gerçekleştirilen inovasyonlar, firmaların 

müşteriye yönelik bakış açısında büyük değişikliklere sebep olmuştur. Firmalar, müşteri bulma 

ve onları sürdürülebilir kılma problemine çözüm bulmak için ilişkisel pazarlamanın 

rehberliğinden faydalanmışlardır. İlişkisel pazarlama yaklaşımı, memnuniyetsiz müşteri sayısını 

azaltmak ve müşteri bağlılığını arttırmak ile ilgilidir. Çalışmada, otelcilik sektöründe müşteri 

memnuniyeti sağlamak ve oluşan memnuniyet sonucunda müşterileri uzun vadede elde tutmak 

için gereken ilişkisel pazarlama araçları ele alınmıştı.  

Araştırmada duygular ve ilişki kalitesinin; finansal, sosyal ve yapısal boyutlardan etkilenmesini 

ve müşteri bağlılığını etkilemesini ele alan Shammout modeli kullanılmıştır.. Araştırma 

İstanbul’da 5 yıldızlı bir otelde 234 İranlı müşterinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

temel amacı doğrultusunda ilişkisel pazarlamanın müşteri bağlılığı üzerindeki etkisini incelenmek 

için araştırma modeli yapısal eşitlik analizle test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar; ilişkisel 

boyutlar olarak ifade edilen finansal, sosyal ve yapısal boyutların, duyguları ve ilişki kalitesini 

etkilediği; duyguların ve ilişki kalitesinin de müşteri bağlılığı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.  
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Anahtar Kelimeler: İlişkisel Pazarlama, İlişkisel Bağlar, İlişki Kalitesi, Bağlılık, Shammout 

Modeli, Gelişmiş İlişkisel Pazarlama Modeli 

Abstract 

Increased competition, dynamism and complexity of the environment, Highlighted privat esector, 

growth of customer expectations and the emergence of new innovations in the service industry in 

Turkey, has created manyc hanges in organization alattitude to wards the customerand has 

informed of importance of customer. Issue of preservation and increase custome rloyalty 

considered as a strategic challenge for companies that concerned tomaintain and develop their 

competitive position in the market and cost a lotto perception and understand this issue and attain 

practical approach estoim prove it.One of these approaches is a known method as relationship 

marketing that limits dissatisfied customers and increases loyal customers. This research 

evaluates relationshipmarketing model in five-star hotels in Turkey.Therefore, relationship 

marketing developed model of Shammout in 2007 isselected. There quired data were collected 

through questionnaire and structural equation modeling (AMOS) was used for data analysis.The 

results showed that all relationship bonds except financial bonds by influencing the emotions and 

relationship quality can lead to customer loyalty. Finally, the Shammout model was approved. 

Keywords: Relationship Marketing, Relationship Bonds, Relationship Quality, Loyalty, 

Developed Model of Relationship Marketing 

Giriş 

Günümüzde toplumun, ekonominin, siyasetin, teknolojinin farklı alanlarında yaşanan hızlı 

değişim, müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini de değiştirmiştir. İstekler, kalite ve çeşit açısından 

geçmişe nazaran farklılaşmış, gelişmiştir. Tüm yaşananlar firmaların yönetim şeklini, kurumsal 

yapısını değiştirmiş ve firmaları dış çevreleri ile uyumlu hale gelmek zorunda bırakmıştır 

(Sefanian, 2006). Yoğun rekabetle karşı karşıya olan firmalar, yeni müşteri bulmanın zorluklarını 

da göz önünde bulundurarak mevcut müşterileri korumanın son derece önemli olduğunun farkına 

varmışlardır. Bu nedenle sadık müşteriler en önemli kâr kaynağı olduğunu bilen firmalar, 

müşterileri ile iletişimlerini sürdürülebilir kılmaya yönelik stratejiler benimsemektedirler. Bu 

doğrulta, en etkili yaklaşımlardan kabul edilen ilişkisel pazarlama yardıma yetişmektedir. 

İlişkisel pazarlama yaklaşımının odağında firmaların müşteri bulma ve onları sürdürülebilir kılma 
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konusu yer almaktadır. Bu yaklaşım memnun olmayan müşteri sayısını azaltmayı ve sadık 

müşteri sayısını arttırmayı hedeflemektedir (Bose ve Bansel, 2002). Özellikle hizmet sektörü söz 

konusu olduğunda müşteri memnuniyeti ve oluşturulan bağlılık oldukça önemli hale gelmektedir.  

Hizmet sektörlerinden biri olan otelcilikte de müşteriler ile kurulan kaliteli iletişim, sağlanan 

memnuniyet ve bu bağlı geliştirilen sadakat son derece önemlidir. Çünkü tüm bunlar aynı 

zamanda otel işletmelerinin sürekliliğini mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda araştırmada ilişkisel 

pazarlama boyutlarının müşteri bağlılığı üzerindeki etkisi otel sektörü açısından incelenmiştir.  

Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bilinen ilişkisel pazarlama tanımlarına ve 

Shamout’un geliştirdiği ilişkisel pazarlama modeline yer verilirken, ikinci bölümde araştırma 

modeli test edilmiş ve analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 

Teorik Çerçeve 

İlişkisel Pazarlama Kavramı  

İlişkisel pazarlama kavramı ilk olarak Leonard Berry (1983) tarafından ele alınmış, Christopher 

ve Ballantine (1991) ise ilişkisel pazarlama kavramının teorik ilkelerinin geliştirilmesinde büyük 

çabalar sarf etmişlerdir. Bu süreçte araştırmacılar ilişkisel pazarlamanın kavramsallaştırılmasında 

şu ilkeleri benimsemişlerdir: i) Firmalar, müşteriler ve tedarikçiler ile ilişkilerini 

sağlamlaştırmalı, başka bir deyişle sadece ticaret yapmanın değil iletişim yaratmanın da önemini 

göz önünde bulundurmalıdır. ii) Müşterilerin beklediği değeri maksimize etmeye 

odaklanılmalıdır. iii) Müşteriler ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin geliştirilmesine ve 

güçlendirilmesine, etkin insanların etkisiyle oluşan pazarlara ve içsel pazarlamaya odaklanmalıdır 

(Sefanian, 2006). Diğer bir ifadeyle ilişkisel pazarlama ticari anlaşmalar yerine ilişkisel 

anlaşmalara odaklanmaktadır.  

İlişkisel pazarlamanın oluşumu ve ilerleme aşamasında Nordrik ve Kranfild olmak üzere iki 

farklı akımın benimsendiği ve bunların kavramın gelişim sürecine katkı sağladığı ifade 

edilmektedir. Hizmet pazarlaması alanında kullanılan Nordrik Akımı (The Nordic School), 

hizmet pazarlamasının uzun vadeli ilişkisel yönlerini vurgularken (Bose ve Bansel, 2002); 

Kranfild Akımı (The Cranfield School) kalite yönetimi ve hizmet pazarlaması kavramı arasındaki 

entegrasyonu ve pazarlama ilişkilerinin doğasını incelemiştir (Egan, 2001). 
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Tüm bu süreçte farklı araştırmacılar ilişkisel pazarlama yaklaşımı farklı zaman dilimlerinde 

değişik şekillerde tanımlamışlardır.  Shamout ise 2007’de modellemiş olduğu ilişkisel pazarlama 

kavramında geçmişte yapılan bu tanımları şu şekilde özetlenmiştir: 

Tablo 1.  İlişkisel Pazarlama Tanımları 

Yazarlar Tanımlar 

Berry (1983) 
Uzun süreli firma-müşteri ilişkilerinin getirdiği faydalar üzerine artan bir ilginin 

oluşmasıdır.  

Jackson (1985) Müşteri ile karlı ve uzun vadeli ilişki kurmak ve sürdürmektir. 

Gronroos (1990) 

Müşteri ilişkilerinin oluşturulması, muhafaza edilmesi, arttırılması ve 

ticarileştirilmesinin yanı sıra, her iki tarafın yarar sağlayabilmesi için, uzun vadede 

müşteriyle; birbirini etkileyen, bireysel ve değer yaratıcı bağlantılar kurarak ilişkinin 

kuvvetlendirilmesidir.  

Christopher (1990) 
Müşteriyle uzun vadeli ilişki oluşturulması ve müşteri tatmininin sağlanmasında; 

pazarlama, müşteri hizmeti ve kalitenin bir arada sağlamasıdır.  

Morgan &Hant (1994) 
Bütün pazarlama faaliyetlerinin, başarılı bir ilişki oluşturma, geliştirme ve koruma 

yönünde olmasıdır.  

Palmer (1994) 
Alıcı satıcı ilişkisinde her zaman karlılığı artırmak için değer yaratan stratejilerin 

benimsenmesidir. 

Gummesson (1996) 
Network, ilişkiler dizisidir. Karşılıklı etkileşim ise ilişkiler ve network kapsamında 

yapılan faaliyetleri içerir. 

Parvatiyar & Sheth 

(2000) 

Ekonomik değeri artırmak ve maliyeti düşürmek için aracılar ve son tüketici ile 

toplumsal, işbirlikçi faaliyetler ve programlar içersinde olmaktır. 

Egan (2001) Müşteriyi elde tutmak, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve korumaktır.  

Kim & Cha (2002) 
Müşteriyi kazanmak,  iletişimi artırmak için pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve 

müşteriyi elde tutmaktır.  

Shammout’un İlişkisel Pazarlama Modeli 

İlişkisel pazarlama literatüründe yukarıdaki tabloda ifade edilen tanımlamalar gibi farklı ilişkisel 

pazarlama modellerinin oluşturulduğu görülmektedir (Morgan ve Hant, 1994; Reshid, 2003). 

Bunların yanında Shammout 2007 yılında söz konusu bu modelleri inceleyerek, daha gelişmiş 

olarak ifade ettiği kavramsal bir ilişkisel pazarlama modeli ortaya koymuştur.  Shammout’un 

modeline göre, duygular ve ilişki kalitesi finansal, sosyal ve yapısal bağlardan etkilenmekte ve 

müşteri bağlılığını etkilemektedir. 
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Şekil 1. Öngörülen Geliştirilmiş İlişkisel Pazarlama Modeli (Shammout, 2007) 

Modelde finansal, sosyal ve yapısal bağ değişkenleri “ilişkisel boyutlar” olarak ele alınmıştır. Bu 

boyutları ve modelde yer alan diğer değişkenleri kısaca şu şekilde ifade etmek mümkündür:  

İlişkisel boyutlardan ilki olan finansal bağlar; ürün ve hizmet sağlayıcıları, fiyat, indirim, bedava 

numune gibi ekonomik avantajları kullanarak müşteri bağlılığını sağlamaya ifade etmektedir. Bu 

amaç doğrultusunda firmalar, sadık ve devamlı müşterilerine iki yoldan finansal çıkar 

sağlayabilmektedirler: Devamlı olan pazarlama programları; bu programları uygularken, firmalar 

sadık müşterilerini ve yüksek meblağda alım yapan müşterilerini ödüllendirmektedir. Kulüp 

pazarlama programları; günümüzde birçok firma, müşterileri ile ilişkisini güçlendirmek için 

kulüp üyeliği programı uygulamaktadır. Diğer bir ilişki boyutu olan sosyal bağlar; Müşteri için 

değer artışına dayalı anlayışta firma, müşteri ile olan sosyal ilişkisini güçlendirmeye 

çalışmaktadır. Bunun için müşteri ile kişisel ve özelleştirilmiş iletişim kurulması gerekmektedir.  

(Rao ve Pery, 2002). Aynı zamanda sosyal bağlar; müşterilerin kendi ihtiyaçları için taleplerini 

dile getirmesi, kişisel problemlerinin çözülmesi, tebrik kartı gönderilmesi, özel günlerde 

hediyeler verilmesi ve sabit müşteriler ile fikir alışverişinde bulunmak için topluluk oluşturulması 

gibi ögelerden oluşmaktadır. Son ilişkisel boyut olan yapısal bağlar; ise Müşteri için değer 

yaratmanın başka bir yolu müşteri için özel ekipmanlar sağlamak veya işlemlerini kolayca 

yapmalarını sağlayacak iletişim teknolojilerini geliştirmektir. Lin (2003)’e göre yapısal bağlar, 

müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kurum tarafından önerilen yenilikçi hizmetlerden 

oluşmaktadır. Müşteri için kolay elde edilmeyecek katma değer sağlayan ve firma-müşteri 
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güçlendiren yapısal bağlar, müşteriler için değer yaratımını sağlamaktadır. Ayrıca firma, değişim 

maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle rekabetten korunabilmektedir (Liang & Wang, 2005).  

Shammout’un modelinde yer alan diğer değişkenlerden olan duygular; ruhsal bir uyarılma 

durumunu ifade etmekle birlikte, bilişsel değerlendirme süreci ile algılanmaktadır (Schachter ve 

Singer, 1962). Ayrıca duygu, bir olay veya düşüncenin bilişsel değerlendirmesinden kaynaklan 

ruhsal bir durumdur. Fizyolojik süreçlerle de ilişkili olan ve fiziksel olarak dile getirilebilen 

duygu, kişiye bağlı olarak farklılık göstermektedir (Bagozzi, 1999). Burada ifade edilen duygular, 

bir ürünün kullanımı sırasında ve/veya sonrasında ortaya çıkan bir yanıt olarak değerlendirmekte 

ve yine farklı deneyimlere ve ruhsal duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Diğer bir 

değişken olan ilişki kalitesi; müşteri ihtiyaçları, beklenti ve isteklerinin yerine getirilmesinden 

müşteri ile kurulan ilişkinin kuvvetine kadar genel bir değerlendirmeyi kapsamaktadır (Wong & 

Sohal, 2002). Bu nedenle istenen ilişki kalitesinin sağlanabilmesi için firmaların, son tüketici ile 

iletişimlerini kontrol edebilmeleri gerekmektedir. Bağlılık; ise başlangıçta ticari markalara 

bağlılık olarak ifade edilmiş, ilerleyen dönemde bir ürün veya hizmet için davranış niyetini 

belirleyen bir kavram olarak kullanılmaya devam etmiştir. Müşterilerin, devamlı müşteriler 

haline gelmesi için bağlığın sağlanması şarttır. Bu nedenle firmaların, müşterilerini olumlu bir 

tutum ve koruyucu bir davranış sergileyecek noktaya getirmek ve bunu sürdürmek için 

çabalamaları gerekmektedir (Geryanmaye, 2007: 24). 

Metodoloji 

Günümüzde müşteri bağlılığının firmalar için ne kadar önemli olduğunu herkes tarafından 

bilinmektedir. İlişkisel boyutların, duyguların ve ilişki kalitesinin müşteri bağlılığı üzerindeki 

etkisini incelemeyi amaçlayan bu çalışma İstanbul’un Beyoğlu Semtindeki 5 yıldızlı bir otelde 

234 kişinin katılımıyla, yüz yüze anket uygulaması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Anket 

formuna son şekli verilmeden önce, araştırma örneklemini temsil eden 20 kişi ile pilot uygulama 

yapılmış, belirlenen eksiklikler giderilerek anket formuna son şekli verilmiştir. Araştırma 

örneklemi, söz konusu otelde 1 yıl içeresinde en az 10 gün konaklayan ve en az 3 sene aynı oteli 

tercih eden müşterilerden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlar bu örneklem için geçerli 

olduğundan, diğer hizmet grupları, oteller ve şehirler için genelleme yapılması doğru olmaktadır.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik kat sayalarına bakılmış; İlişkisel boyutlar (finansal, 

sosyal, yapısal) için Cronbach's Alpha 0.86, ilişkisel kalitesini 0.88, bağlılığın 0.89 ve duyguların 
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0.79 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 ve AMOS 22 programı kullanılarak 

analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma amaçları doğrultusunda kurulan hipotezler aşağıdaki 

gibidir: 

H1: Finansal bağlar ilişki kalitesi üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

H2: Sosyal faktörler ilişki kalitesi üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

H3: Yapısal bağlar ilişki kalitesi üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

H4: Finansal bağlar duygular üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

H5: Sosyal bağlar duygular üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

H6: Yapısal bağlar duygular üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

H7: Duygular ilişki kalitesi üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

H8: Duygular müşteri bağlılığı üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

H9: İlişki kalitesi müşteri bağlılığını üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

Verilerin Analizi 

Katılımcıların demografik dağılımlarını görmek amacıyla yapılan istatistiki analizin sonucu 

aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler N % Demografik Özellikler N % 

 

 

 

Yaş 

 

18-26 

 

107 

 

46,9 

 

 

Gelir(TL) 

0-1500 62 27,2 

1501-

3000 

66 28,9 

3001-

4500 

59 25,9 

36-44 58 25,4 4501 ve 

üzeri 

41 18 

45-53 43 18,9  

Meslek 

Memur 23 10,1 

54 ve üzeri 20 8,7 Öğrenci 83 36,4 

Medeni 

Durum 

Evli  69 30,3 Serbest 

Meslek 

37 16,2 

Bekâr 159 69,7 Özel 

Sektör 

57 25 

 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 2 0,9 Emekli 7 3,1 

Ortaöğretim 17 7,5 Ev 

Hanımı 

1 0,4 

Lisans 155 68  

Diğer 

 

20 

 

8,8 Yüksek 

Lisans 

42 18,4 
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Doktora 12 5,3 

 

Cinsiyet 

Kadın 95 41,7 

Erkek 133 58,3 

malpoT 234 100 

 

Araştırma Modelinin Testi  

Araştırma modelini bir bütün olarak değerlendirilmeden önce kullanılan ölçeklere doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonrasında RMSEA, GFI ve CFI 

uyum indislerinin kabul aralıklarına bakılmasının yeterli görülmektedir (Yılmaz ve Varol, 2015). 

Elde edilen sonuçlar her bir ölçeğin uyum indislerinin kabul edilebilir aralıkta olduğunu 

göstermektedir.  

Gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizinde elde edilen model uyum değerleri şu şekildedir: 

İlişkisel Boyutlar x2/sd=2.29, RMSEA=0.07, GFI=0.88, CFI=0.89  

İlişki Kalitesi x2/sd=2.33, RMSEA=0.07, GFI=0.89, CFI=0.90  

Duygular x2/sd=2.27, RMSEA=0.07, GFI=0.90, CFI=0.93  

Bağlılık x2/sd=2.13, RMSEA=0.07, GFI=0.90, CFI=0.91  

Doğrulayıcı faktör analizi sonrasında önerilen araştırma modelinin bir bütün olarak test edilmesi 

amacıyla gerçekleştirilen yapısal eşitlik analizinde elde edilen yapısal model aşağıda gösterildiği 

gibidir. 
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Şekil 2. Yapısal Model 

Tablo 3. Standart İyi Uyum Ölçütleri ve Model İçin Hesaplanan Uyum Değerleri 

Uyum Ölçüleri İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum Model 

x
2
 - - 1810,06(df=751) 

x
2
/ s d  0<x

2
/ d f < 2 2 <x

2
/ s d <  3  2,410 

RMSEA 0< RMSEA <0,05 0,05< RMSEA < 0,08 0,072 

GFI 0,95 < GFI < 1,00 0,90 < GFI < 0,95 0,849 

CFI 0,97 <CFI< 1,00 0,95 <CFI< 0,97 0,953 

standart uyum ölçütleri Schermelleh-Engel vd., (2003); Schumaker&Lomax 2004;Yılmaz & 

Çelik ,2005; Bryne,2010 
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Analiz sonucu x2/ sd= 2.41 ve (p<0,05) bulunduğundan modelin geçerliliği kabul edilir sınırlar 

dâhilindedir. Modelin uyum indeks değerleri ise;  RMSEA= 0.072, GFI=0.84, CFI=0.95, olarak 

hesaplanmıştır. Modelin uyumuna ilişkin uyum ölçütü değerleri Tablo 4’de detaylı olarak 

verilmiştir. Bazı ilişkiler anlamsız olmasına rağmen bu değerler araştırma modelinin kabul 

edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir. 

Etkilenen Etki Etkileyen 
Standardize edilmemiş 

katsayılar 

Standardize edilmiş 

katsayılar 
t p 

Duygu <--- Finans ,211 ,175 1,939 ** 

Duygu <--- Sosyal -,094 -,102 -,978 ,328 

Duygu <--- Yapı ,638 ,588 5,425 ** 

İlişki 

Kalitesi 
<--- Finans ,219 ,249 2,955 ** 

İlişki 

Kalitesi 
<--- Sosyal ,197 ,291 2,047 

** 

İlişki 

Kalitesi 
<--- Yapı ,518 ,656 5,171 

** 

İlişki 

Kalitesi 
<--- Duygu ,075 ,103 1,232 

,218 

Bağlılık <--- Duygu ,140 ,175 2,578 ** 

Bağlılık <--- 
İlişki 

Kalitesi 
,812 ,739 7,741 ** 

AMOS ile elde edilen yapısal eşitlikler  R
2 

Duygu = ,17*Finans+,58* %39 

İlişki Kalitesi =,24*Finans+ ,29 Sosyal+,65 Yapı %67 

Bağlılık=,17*Duygu+ ,73* İlişki Kalitesi %71 

  **p<0,0 

Yukarıdaki görüldüğü gibi değişkenlere ait yol kat sayıları ve model uyum değerleri kabul edilir 

sınırlar içerisinde ve anlamlıdır. Sonuçlara bakıldığında finansal bağın (H1), sosyal bağın (H2) ve 

yapısal bağın (H3) ilişki kalitesi üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Benzer 

şekilde finansal bağ (H4) ve yapısal bağ (H6) duygular üzerinde anlamlı etkiye sahipken, sosyal 

bağ değişkeninin duygular üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür (H5). Duygu 

değişkeni ise müşteri bağlılığını etkilerken (H8), ilişki kalitesi üzerinde anlamlı etkiye sahip 

değildir (H7). Son olarak ilişki kalitesinin müşteri bağlılığı üzerinde güçlü bir etkisi olduğu 

görülmüştür (H9).   
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Sonuç 

Araştırmanın yapıldığı örneklemin büyük kısmını gençler oluşturmaktadır. Bu kişilerin çoğu 

lisans ve lisansüstü eğitime ve 1500 TL’nin üstünde gelir seviyesine sahiptirler. Elde edilen 

bulgular, ilişkisel boyutların ilişki kalitesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir. İlişki kalitesi de müşteri bağlılığı üzerinde etkili olmaktadır; başka bir deyişle, 

ilişki kalitesinin müşteri kararlarını etkilediği ve müşteri sadakatini belirlemede etkili olduğu 

görülmektedir. 

Önceki araştırmalar ilişkisel bağlar ile ilişki kalitesi arasında güçlü bir ilişki bulmasına rağmen, 

bu çalışmada, hizmet sektöründeki yöneticilerinin yüksek düzeyde ilişki kalitesi geliştirmek için 

yapısal bağların uygulanması konusunda sosyal ve finansal bağlara göre daha fazla çaba sarf 

etmesi gerektiğini göstermektedir. Bu da İranlı misafirlerinin yapısal bağlara finansal (yani, fiyat 

indirimleri) ve sosyal bağlara göre daha fazla güvendiklerini göstermektedir. Sadık müşterilerin 

(beş yıldızlı otellerde konaklayanlar) finansal teşviklerden daha az etkilenmektedir. Beş yıldızlı 

otellerin kullandığı yapısal bağların ilişkilerinin kalitesini artırmada çok önemli olduğu 

görülmektedir. Nitekim bunların her birinin etkisi de anlamlı olabilmektedir. İlişkisel bağlar 

müşterinin türüne göre şekillenebilmektedir. Daha az sıklıkta (10 geceden daha az) otelde 

konaklayan müşteriler fiyat söz konusu hale geldiğinde bu tür teşviklerden daha fazla 

etkilenebilmektedir (Shammout, 2007). Sonuçlar, işlevsel (yani finansal), sosyal bağlar ve ilişki 

kalitesi arasında anlamlı bir ilişki tespit etmekte; ancak yapısal olmayan (Smith 1998) araştırma 

sonuçları ile çelişmektedir.  

İkinci önemli faktör olarak duyguların, ilişkisel bağlar olarak ifade edilen yapı boyutları üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir ve müşteri bağlılığını bu boyutlar artırmaktadır. 

Farklı bir ifadeyle, otel müşterileri personeller ile olan iletişimlerinde pozitif duygular içeresinde 

olduğu sürece müşteri bağlılığı da artacaktır. Böylelikle, Sadık İranlı misafirlerin halihazırda 

finansal teşvikleri (yani indirimler veya kümülatif puanlar) olması gereken bir eylem olarak 

gördüklerinden bu tarz ekonomik tekliflerin duygularını etkilemeyeceği şeklinde bir çıkarım 

yapılabilmektedir. Tüketicilere yönelik değerli hizmetler ve bilgiler (yapısal bağlar altında 

önerilen), otelciler tarafından daha yoğun kullanıldığı zaman, tüketici duyguları 

etkilenebilmektedir. Bu nedenle, yapısal bağların avantajları, sadık İranlı misafirlerin otelcilerine 

duygusal tepkilerini etkilemekte ve böylece ilişkilerini güçlendirmektedir. Bu durum da, diğer 
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rakiplerin neden bu tür bonoları kolayca taklit edemediklerini yansıtabilmektedir, Ayrıca, ilişkisel 

pazarlama kavramında, ilişki kalitesinin müşteri bağlılığında en önemli unsur olduğunu ve 

duyguların bu konuda kilit önem taşıdığı vurgulanabilmektedir. Anderson ve Kumar (2006)’a 

göre, müşterilerin duygusal deneyimleri, ilişkisel pazarlama kavramında önemli bir faktör olarak 

yer almaktadır. Böylece müşteri bağlılığını belirlemek konusunda önemli bir tahmin edici unsur 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

Duyguların müşteri sadakatini etkileyen önemli unsurlardan biri olduğu araştırmanın 

çıkarımlarındandır. Destekleyen bir ifade ile İranlı müşterilerin otelcilerle olan ilişkilerinde nasıl 

hissettiklerine bağlı olarak daha sadık olmaları muhtemeldir. Böylelikle, İranlı misafirlerin otel 

zincirine pozitif olarak bağlı olduklarını hissettiklerinde bir otel zincirinde daha fazla kalma 

ihtimallerinin de yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır. Benzer bir eylem olarak Sherman ve 

arkadaşları (1997), bir mağazada alışveriş yapanların olumlu duyguları artarsa daha fazla ürün 

aldıklarını tespit etmişlerdir. Ayrıca çalışmanın sonuçları, sadakatin hem davranışsal hem de 

tutumsal bileşenleri içerecek şekilde daha iyi kavramsallaştırıldığını doğrulamaktadır. Yani İranlı 

misafirlerinin duyguları otelde daha fazla kalmalarını sağlayacak (davranışsal sadakat) ve büyük 

olasılıkla başka bir otel zincirine geçmelerine (tutumsal sadakat) de engel olacaktır. Bu yaklaşım, 

hem davranışlarla hem de tutumlarla ölçülen, duygular ve müşteri sadakati arasında anlamlı bir 

ilişki bulan çalışmaları destekelemektedir. Duyguların yalnızca gelecekteki müşteri satın 

alımlarını etkilemekle kalmayıp aynı zamanda kulaktan kulağa iletişime de yol açtığını, olumsuz 

duyguların şikayetçi davranışlara yol açabileceğini göstermektedir (Dick ve Basu, 1994; 

Liljander ve Strandvik, 1997; Bagozzi vd., 1999). Buradan yola çıkılarak ilişki kalitesinin güçlü 

bir sadakat belirleyicisi olduğu söylenebilmektedir. Sonuçlar, İranlı misafirlerin otelcilerle 

yüksek bir ilişki kalitesi düzeyine sahip oldukları ve sadık olma ihtimalinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. İlişki kalitesi, bir servis sağlayıcı ile müşterinin gelecekteki iletişiminin en iyi 

belirleyicisidir. Bu bağlam da, duygulara ek olarak, ilişki kalitesinin de müşteriler ve hizmet 

sağlayıcılar arasındaki ilişkinin geleceğini öngörmede önemli bir değişken olduğu 

doğrulanmaktadır. İlişkisel pazarlama müşteri bağlılığını oluşturan etkenleri belirleyip, onların 

sürdürülebilirlik kazanmasını sağlamakta ve bu şekilde rekabet avantajından yararlanmaktadır. 

Bu yönde hareket eden ilişkisel pazarlamanın müşteri bağlılığı yarattığı görülmektedir.  
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FARKLI REKLAM İÇERIĞINE MARUZ KALAN DENEKLERIN 

İŞLEVSEL, BILIŞSEL VE GENETIK YANITLARI ÜZERINDEN REKLAM 

ETKINLIĞININ ANALIZI 

Ayşe AKYOL
1
 

Oğuzhan DOĞANLAR
2
 

Çetin Hakan KARADAĞ
3
 

Zeynep Banu DOĞANLAR
4
  

Çağatay AKDOĞAN
5
 

Özet 

Reklam harcamalarının yıllık yarım trilyon doları aşması, reklam etkinliği konusunda yapılan 

çalışmaların önemini de artırmaktadır. Reklam etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalar 

incelendiğinde kan dokusu ve genetik üzerine bir çalışmamanın yapılmadığı görülmekte ve bu 

durum çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmada reklam etkinliği 

laboratuvar deneylerinden elde edilecek genetik yanıtlar ile değerlendirilerek, moleküler temelli 

biyolojik bir metodun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Pozitif kontrol ve deney gruplarına yaklaşık 

70 dakikalık bir film izletilmiş, ayrıca deney gruplarına film arasında 90 saniyelik bir reklam 

filmi izletilmiştir. Genetik yanıtlar için katılımcılardan film öncesinde ve reklamın gösteriminden 

2 saat sonra kan alınmış, bu kanlar RNA izolasyonu yapılarak cDNA elde edilmiştir. Sonrasında 

her bir bireyin gen ekspresyon değerleri hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmada 

kullanılan genlerin, reklamı seyreden ve seyretmeyen grupları birbirinden ayırabildiği gibi, iki 

farklı reklamı seyreden grupları da birbirinden ayırabildiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Reklam Etkinliği, Genetik, Hatırlama, Bellek  
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Abstract 

The fact that advertising expenditures exceeds half a trillion dollars annually increases the 

importance of the studies on advertising effectiveness. When the researches about advertising 

effectiveness are examined, it is seen that there is no study on blood tissue and genetics and the 

situation is the starting point of the study. In this study, it is aimed to develop a molecular based 

biological method by evaluating the genetic responses to be obtained from the laboratory 

experiments. A 70-minute film was shown to the positive control and experimental groups, in 

addition, a 90-second advertising film was shown to the experimental groups in the middle of the 

film. Blood samples were collected from the participants for genetic responses prior to the film 

and 2 hours after the advertisement. The RNA was isolated in blood samples and the cDNA was 

obtained. Gene expression values of each individual were then calculated. As a result of the 

analyzes, it is seen that the genes used in the research can distinguish between the groups that are 

watching and not watching the advertisements, and they can distinguish the groups that watched 

two different advertisements. 

Keywords: Advertising,  Advertising Effectiveness, Genetic, Recall, Memory 

Giriş ve Araştırmanın Amacı 

Reklam, tüketicilerin mal, hizmet veya fikirler hakkında olumlu duygu ve düşüncelere sahip 

olmasını sağlamak, onlarda istenilen tutum ve davranışları oluşturmak, mal veya hizmetleri satın 

almaya teşvik etmek için kullanılabilecek popüler iletişim biçimlerinden birisi olarak 

görülmektedir. Reklamların, kararsız tüketiciler üzerinde oldukça etkili olduğu, bu kişilerin karar 

alma süreçlerini hızlandırarak satın alma kararlarına yön verdiği bilinmektedir Reklam 

harcamalarına yapılan yatırımlara bakıldığında ise 2018 yılında söz konusu harcamaların 550 

milyar doları aştığı görülmektedir. Reklam harcamalarının bu seviyelere ulaşması, reklamlara 

yapılan yatırımların ne kadarının başarılı olduğu sorusunu ortaya çıkartmaktadır. Bu konuda 

işletme yöneticilerinin, reklam verenlerin ve reklam ajanslarının kaynakların etkin ve verimli 

kullanımı ile ilgili sorumlulukları oldukça artmaktadır. Özellikle teknolojik alanda meydana 

gelen değişimler toplumsal alanda da hızlı değişim ve gelişim sürecini beraberinde getirmekte, bu 

durum karar verme süreçlerinin daha kısa sürelerde ve titizlikle yürütülmesine sebep olmaktadır. 

Bu noktada pazarlama yöneticileri veya karar vericiler, hızlı ve doğru karar almalarına yardımcı 

olacak nitel ve nicel bilgilere ulaşabilmek için reklamların etkin ve verimli kullanılabilmesi 
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yönünde araştırmalara ihtiyaç duymaktadırlar. Reklamlar, satışları artırmak yanında işletmeler 

için sadık müşteriler yaratma potansiyeli taşıması nedeniyle bir yatırım kararı olarak 

görülmektedir. Günümüzün gelişmiş teknolojileri ve araştırma tekniklerinin kullanılması ve farklı 

disiplinlerin bir araya gelmesi, reklam etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalara destek vermekte ve 

farklı araştırma yöntemlerinin / tekniklerinin kullanılmasının önünü açmaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının uzun yıllardır kullanılmasına paralel olarak reklam etkinliği alanında 

çalışmalar yapılmasına rağmen, bilimsel araştırmalar son elli yılda bir birikim göstermektedir 

(Tellis, 2009: s.240). Reklam etkinliğini ölçmede en çok kullanılan yöntemlerden biri geçmiş 

satışlar ve reklam harcamalarının karşılaştırılarak değerlendirilmede bulunulduğu tarihsel 

yöntemdir (Karaçor ve Ceran, 2012: s.51). Bunun yanında reklam mesajı ile tüketici arasındaki 

etkileşimi değerlendirmek için iletişim etkinliğinin ölçülmesine yönelik geliştirilen AIDAS 

modelidir. AIDAS modelinde tüketicilerin dikkat (attention), ilgi (interest), arzu (desire), eylem 

(action) ve tatmin (satisfaction) aşamalarından sırasıyla geçtiklerini varsaymakta, her bir aşama 

ile ilgili bilgiler anket yoluyla tüketicilerden elde edilmektedir.  

Reklam etkinliğinin ölçülmesine yönelik yapılan çalışmalarda son zamanlarda deneysel 

laboratuvar çalışmalarının arttığı görülmektedir. Söz konusu deneysel çalışmalarda kullanılan 

yöntemlere bakıldığında ise Elektroansefalograf (EEG) (Wei vd., 2018; Dostantos ve Moreno, 

2018; Khushaba vd., 2013; Ohme vd., 2009) ve Eye Tracking (Zhang ve Yuan, 2018; Leiva vd., 

2018; Scott vd., 2016) yüz kasları analizi gibi yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Fakat söz 

konusu yöntemlerin bir kısmının tek başına kullanıldığında yeterli verileri sunamayacağı, 

reklamın belirli saniyeleri hakkında bilgi verirken reklamın geneli hakkında bir yorumlama 

imkanı sunmaması gibi dezavantajlara sahiptir. Söz konusu kısıtlamalar ve eleştiriler nedeniyle 

pazarlama araştırması insan zihninin mekanizmasını sözel ve davranışsal ölçütlerden daha derin 

ve kapsamlı yansıtacak ölçütlere ihtiyaç duymaktadır. Bir reklamın tanıttığı mal veya hizmetin 

hedef grup üzerinde etkili olabilmesi için öncelikle çok kısa süreli belleğe, daha sonra kısa süreli 

belleğe ve son olarak kalıcı belleğe ulaşmasıyla mümkündür. İnsan vücudu da dahil olmak üzere 

canlı organizmalar dışarıdan gelen uyarıları toplayacak çok güçlü reseptörler ile donatılmıştır. 

Dışarıdan gelen bu uyarıcılar / sinyaller bu reseptörlerce algılanmakta ve hücrede protein temelli 

bir sinyal oluşturmaktadırlar. Oluşan bu sinyal hücre çekirdeğine ulaştığında hücre bu sinyalin 

özelliğine göre spesifik yanıtlar oluışturmakta ve bu yanıtlar “gen ekspresyonu” olarak 

adlandırılmaktadır. Hücre ve dokularda oluşan bu faaliyetler kan dokusu ile belirlenebilmektedir. 
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Söz konusu bu işlemler milisaniyeler ile ifade edilen zaman zarfında gerçekleşmektedir. Bu 

nedenle diğer bilimsel metodlar ile ölçülemeyecek kadar küçük değişiklikler moleküler temelli 

biyolojik metodlar ile doğru bir şekilde ölçülebilmektedir.  

Reklam etkinliği ile ilgili yapılan deneysel araştırmalar incelendiğinde EEG ve Eye Tracking gibi 

yöntemlerin kullanıldığı fakat genetik ile ilgili bir çalışmanın olmadığı görülmektedir. Söz 

konusu çalışmada deneklere farklı reklam içerikleri izletilerek, anket yolu ile veriler elde 

edilecek, bunun yanında deneklerden alınacak kan örnekleri yoluyla da genetik yanıtlar üzerinden 

reklam etkinliğini ölçebilecek moleküler temelli bir test metodunun geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin hem ulusal hem de uluslararası 

alanda tamamen özgün bir materyal olması sebebiyle literature önemli katkı yapacağı 

düşünülmektedir.  

Reklam Etkinliği ve Reklam Etkinliğinin Değerlendirimesi 

Tüketicilerin ilgi çekici reklamlardan etkilendikleri bilindiği için pazarlamacılar farklı reklam 

türleri vasıtasıyla etkili iletişim yöntemleri aramaktadırlar. Bu nedenle pazarlama ve bilgi 

sistemleri hedef pazara ulaşmak için doğru reklam türlerini seçmede oldukça dikkatli 

davranmakta ve tüketicilerin tutumları üzerine yapılan araştırmalara yakın bir ilgi 

göstermektedirler. Tüketiciler bir reklama karşı olumlu duygular taşıdığında muhtemelen reklamı 

yapılan ürün hakkında sağlanan bilgiyi kabul edeceklerdir (Chang vd., 2016: s.538-539). Bununla 

birlikte yapılan araştırmalarda reklamdaki marka adının ürünle uyumlu olması reklamın 

hatırlanmasını arttırdığı (Lerman ve Garbarino, 2002: s.622); mizahi reklamların mizahi olmayan 

reklamlara göre hatırlanma performansı bakımından daha iyi olduğu (Cline ve Kellaris, 2007: 

s.55); ünlülerin kullanıldığı reklamların bellek ile ilgili beyin hareketliliğini arttırdığını (Chang, 

vd., 2016); duygusal reklamların daha çok hatırlandığı (Mehta ve Purvis, 2006: s.53-54) gibi 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar çerçevesinde reklam ile ilgili pek çok değişkenin bireyler 

üzerinde farklı etkiler yarattığı ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple farklı reklam mesajlarına, farklı 

reklam hikayelerine, farklı reklam içeriklerine sahip reklamların etkinliğinin ölçülmesi için pek 

çok farkı teknik kullanılmaktadır. Söz konusu tekniklerin bir kısmı şu şekilde sıralanmaktadır: 

 Tüketici Jürisi / Odak Grup Yöntemi: Reklamın hedef kitlesini nicelik bakımından temsil 

edebilecek nitelikteki katılımcı grubu ile yüz yüze görüşülerek reklamın dikkat çekiciliği, 

hatırlanabilirliği, ikna ediciliği gibi konularda bilgi toplamak üzere yapılan görüşmelerdir 
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(Kocabaş ve Elden, 1997: s.139). Fakat görüşmelerin doğal olmayan laboratuvar ortamında 

yapılması ve katılımcıların diğer katılımcılardan etkilenebilmesi nedeniyle söz konusu yöntemin 

birtakım dezavantajları mevcuttur. 

 Galvanometre – Galvanik Tepki Ölçer: Söz konusu yöntemde bireylerin, reklam 

izletilmeden önce ve izletildikten sonra avuç içi terlemesinin deride oluşturmuş olduğu elektriksel 

direnç ölçülmekte ve iki ölçüm arasındaki farka göre bireyin reklama karşı bir tepki vermiş 

olduğu düşünülmektedir (Kocabaş ve Elden, 1997: s.142).   

 Eye Tracking (Göz Takip Sistemi): Bu yöntemde katılımcıların söz konusu uyarıcının her 

bir elemanına ne zaman, ne kadar süreyle baktığı belirlenmekte ve göz bebeği büyüklüğünde 

meydana gelen değişimler de ölçülmektedir. Böylelikle bireylerin reklamda en çok nereye dikkat 

ettikleri, hangi bilgileri göz ardı ettikleri gibi bilgilere ulaşılabilmektedir (Omur ve Aydoğdu, 

2015: s.1297). Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu yöntemin genellikle basılı reklam ve 

web sitelerindeki hareketsiz reklamlar araştırmalarında kullanıldığı, televizyon veya internette 

yer alan hareketli reklamlarda pek kullanılmadığı görülmektedir. 

 Voice-pitch Analizi (Ses Perdesi Analizi): Söz konusu analiz bireyin reklam hakkında 

yorumlarının ses kaydına alınması temeline dayanmaktadır. Daha sonra ses kaydı bilgisayar 

ortamına aktarılarak ses perdesinde meydana gelen değişimler yorumlanmaktadır (Bovee ve 

Arens, 1989: s.206). 

 EEG (Electroencephelographic): Bireylerin hissetmiş olduğu her bir duygu parçası, 

beyinde elektrik akımlarının meydana gelmesini sağlamaktadır. Beyinde meydana gelen bu 

elektrik akımları kafa derisine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla ölçülebilmektedir. EEG ile 

beyin dalgalarında meydana gelen aktiviteler elektriksel yöntemler yoluyla izlenmekte, beynin 

hangi bölgesinin harekete geçtiği tespit edilmektedir. Böylelikle reklamların hangi sahnelerinin 

daha fazla dikkat çektiği, hangi sahnelerinin duygusal etki yarattığı gibi veriler elde 

edilebilmektedir (Yücel ve Çubuk, 2014: s.134). 

Sözü edilen teknikler bireysel olarak, bir grup içinde veya laboratuvar ortamında gerçekleştirilen 

birtakım reklam etkinliği ölçme teknikleridir. Söz konusu teknikler hızlı olması ve nispeten daha 

ekonomik olması avantajlarına sahip olmakla birlikte deneylerin laboratuvar ortamında 

gerçekleştirilmesi ve deneklerin deneye maruz kaldıklarını bilmesi gibi dezavantajlara da sahiptir. 

Söz konusu varsayımlar ve dezavantajlar nedeniyle pazarlama araştırması, insan zihnin 
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mekanizmasını sözel ve davranışsal ölçütlerden daha derin ve kapsamlı yansıtacak ölçütlere 

ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada reklam etkinliğinin öçülmesi noktasında yapılan araştırmalar 

incelendiğinde insan vücudunda meydana gelebilecek tüm süreçleri ve değişimleri sunabilme 

yeteneğine sahip kan dokusu ve genler ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı 

görülmektedir. İnsan vücudunda meydana gelen değişimlerin kan dokusu ve genetik ile ilgili 

işleyişi şu şekilde açıklanabilmektedir. 

Bellek ve Gen İlişkisi 

İnsanlar yaşadıkları mikroçevre ekosistemi içerisinde, bir günlük yaşam dilimi içerisinde birçok 

uyarıcıya maruz kalırlar. Ancak, insan beyni bu uyaranların birçoğuna cevap verememekte ve 

insanlar normal yaşam faaliyetlerine devam edebilmektedir. İnsanın bir uyarana tepki verebilmesi 

için bu uyaranın tanıdık olabilmesi, geçmiş tecrübeleri ile bir bağlantısının olması, ayrıca o an 

içinde bulunduğu durum ile bir ilgisinin olması gereklidir. Tüm bu işlemler beyin tarafından 

kontrol edilir ve doğrudan bellek ile ilişkilidir. 

Bir organizmanın ya da hücrelerin, bir bilgiyi depolama, saklama, sonrasında geri çağırabilme 

yeteneği “bellek” olarak tanımlanmaktadır. Başlangıçta özellikle psikoloji biliminin ilgi alanında 

olan bellek kavramı, günümüzdeki bilimsel gelişmeler ile nöroloji ve genetik bilim dallarının da 

önemli bir çalışma konusunu oluşturmaktadır. 

Bir uyarı bir organizmanın sensörleri vasıtasıyla algılandığında, öncelikle “çok kısa süreli bellek” 

veya diğer adıyla “duyusal bellek” devreye girer. Uyarılar ilk olarak burada filtrelenmektedir. Bu 

filtreleme kişinin yaşamsal tecrübeleri ile doğrudan ilgilidir ve eğer kişi gelen uyarılar ile daha 

önce kazandığı bilgi / tecrübeler arasında bir bağ kurmuyorsa yani uyarılara bir ilgi duymuyorsa 

burada gelen bilginin duyusal bellekte kalıcılığı 5 ile 30 saniye arasında değişmekte ve 

sonrasında ise tümüyle silinmektedir. Ancak oluşan uyarı kişinin ilgisini çektiğinde, sensörler 

daha fazla hassaslaşır ve duyusal hafızaya daha fazla bilgi girişi olur. Bu aşamadan sonra ilk 

filtrelemeden geçen bilgiler verilerin göreceli olarak daha fazla saklanacağı ve ikinci filtrelemeye 

tabi tutulacağı “kısa süreli belleğe” ulaşır. Çalışma belleği, görevle ilgili bilgileri kısa bir süre 

için aktif olarak tutabilen sınırlı bir sinir ağını temsil etmektedir (Baddeley, 1992; Miyake ve 

Shah, 1999). Bu tip bellek temel olarak ön yan korteks, ek motor alanı, premotor korteks, arka 

parietal korteks ve serebellum içeren fonksiyonel bir ağ ile karakterize edilmektedir (D'Esposito, 

2007). Kısa süreli bellek kişinin ilgisini çeken ve kişinin geçmiş bilgi / tecrübeleri ile bağ 



529 
 

kurduğu ya da o an gerekli olduğu istemsiz olarak değerlendirilen bilgilerin giriş yaptığı yerdir. 

Bu bellek bölümünde bilgiler en uzun 20 dakika süreyle depolanabilmektedir. Kısa süreli bellekte 

genellikle 7+2 kuralı geçerlidir, gelen uyarıların çeşidine göre 7 karakter ve / veya 2 nesne bu 

bellekte kısa süreli tutulabilmektedir. Ancak bu belleğin kodlama ve ilişkilendirme kapasitesi çok 

düşük olduğundan burada bilgiler bu kısa süre zarfında bile kolayca karıştırılabilir, ayrıca 

kaybolan bilgilerin geri dönüşümü imkânsızdır. Kısa süreli bellekte ikinci filtrelemeden geçen 

bilgiler uyarıların gücüne ve geçmiş bilgi / tecrübelerle ilişkisine bağlı olarak “uzun süreli 

belleğe” geçer. Uzun süreli bellek, geçmiş deneyimlerin uzamsal ve zamansal bağlamları (Squire 

ve Zola, 1998; Tulving ve Markowitsch, 1998) ile birlikte uzun süreli depolanmasına ve bilinçli 

olarak toplanmasına olanak sağlayan açık bir hafıza şeklidir. Uzun süreli bellek, bilgilerin 

kodlandığı, ilişkilerine göre sıralandığı, sonrasında geri çağrılabildiği kısaca kalıcı olarak 

depolandığı bölümdür (Papassotiropoulos ve Quervain, 2015). Uzun süreli bellek kritik olarak, 

medial temporal lob ve hafıza kodlama, birleştirme ve geri alma (Eichenbaum,2000; Cabeza vd., 

2008) işlemleri için önemli neokortikal bölgelere bağlıdır. Dahası, uzun süreli hafıza duygusal 

uyarılmadan etkilenmektedir. Duygusal olaylar için geliştirilmiş hafıza, hem tehlikeli hem de 

olumlu durumları hatırlamak için hayati önem taşımaktadır (McGaugh, 2013). Bilginin kalıcı 

belleğe geçişi ve burada depolanması, yeni aksonların oluşumu, belirli kimyasal reaksiyonların 

gelişimi, reseptörlerin oluşumu sürecinde etkili güçlü hücre içi ve dışı sinyal yolakları ile 

bağlantılı protein sentezine bağlıdır. Bu nedenle reklamlardaki uyarıcıların başarısı bellek 

kavramı açısından duyusal bellek, kısa süreli bellek ve kalıcı bellek üçlemesi üzerinde durularak 

araştırılmaktadır. 

Canlı organizmalar, tüm organ ve dokuları ile koordineli olarak hücresel boyutta dışarıdan gelen 

uyarıları toplayacak çok güçlü reseptörler ile donatılmıştır. Dışarıdan gelen sinyaller bu 

reseptörlerce algılanmakta ve hücrede protein bazlı ya da doğrudan kimyasal bazlı bir sinyal 

oluşturmaktadır. Oluşan bu sinyal çekirdeğe ulaştığında hücre bu sinyalin özelliğine göre spesifik 

bir yanıt oluşturmaktadır. Bu yanıt “gen ekspresyonu” olarak adlandırılmaktadır. Bir genin 

eksprese olması hücrede onlarca farklı yeni geni tetiklemekte ve oluşan bu sinyalizasyon sonuçta 

protein sentezi ve kimyasal sentez süreci ile devam etmektedir. Uyarı sona erdiğinde oluşan 

kimyasallar metabolitlere dönüştürülür ve gen ekspresyonu ürünleri olan mesajcı RNA’lar ve 

miRNA’lar ile yıkılmaktadır. Tüm bu süreç bazen milisaniyeler ile ifade edilen zaman 

dilimlerinde gerçekleşmektedir. Her bir yanıt spesifik özellikler gösterir ve primer adı verilen 
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anahtar markerler ile çok yüksek doğruluklarda kantite edilmektedir. Bu sebeple diğer bilimsel 

metodlar ile ölçülemeyecek kadar küçük değişiklikler moleküler biyolojik metodlar vasıtasıyla 

çok doğru bir şekilde ölçülebilmektedir. Özellikle son 10 yıl içinde bellek üzerinde yoğun bir 

şekilde çalışmalar yürütülmeye başlanmış ve özellikle son üç yılda bellek ve bununla ilgili genler 

üzerinde çok önemli veriler elde edilmiştir (Eichenbaum, 2000; Squire ve Zola, 1998; 

Papassotiropoulos vd., 2015). Gerek omurgalı gerekse omurgasız model organizmalar üzerinde 

yapılan çalışmalar, protein kinaz ve fosfataz, transkripsiyon faktörleri, büyüme faktörleri ve 

reseptör kompleksleri gibi gen ve sinyal moleküllerinin bellek gelişimi ve fonksiyonları üzerinde 

önemli olduğunu bildirmektedir (Kandel, 2001; Waddell vd., 2001; Dudai, 2002; Shobe, 2002; 

Tonegawa vd., 2003). Ancak 2014 ve 2015 yıllarında yapılan çalışmalarda bellek ve gen ilişkisi 

şu şekilde organize edilmiştir (Kaczmarek, 2000; Igaz vd., 2004; Lee, 2014; Papassotiropoulos 

vd., 2015):  

 Nörotransmiter / neropeptit ve ilişkili genler; asetilkolin, glutamat ve dopamin reseptörleri 

(unc grup, glr-6 ve dop-7 Drd3, Grinb, Grin2, Grm3, Grfa1, Htr2, Chrna1, Fgfr2, Glur1, 

Glur2, Nr2, Trk, Gabr, M1R vs.),  

 Peptit nörotransmiter ve insülin salgı molekülleri ile ilgili genler; lipocalin grup, insülin 

grup ve nöropeptit grupları (Vgf, Penk, Npy, Cartpt, Bdnf, Orexin, Nps, Igf2, Mch, 

Nociceptin vs.),  

 Sinaptogenezis genleri: agrin, neroligin ve nöreksinler,  

 Sinaps taşıyıcı grup genler: SNARE kompleksleri ve VGAT kompleksleri,  

 Sinaptik iskelet protein genleri; SHANK grup genler,  

 Kinaz ve fosfataz sinyal genleri; MAPK sinyal, PKA sinyal, Triozin kinazlar ve 

Fosfatazlar (Prkac, Akap13, Ptpn4, Mapk7, Camk grup, Erk1/2, Mek1/2, Pten, Step vs.),  

 G protein sinyali genleri; G protein alt grupları, GEP, GTP binding protein genleri ve 

RhoGAP gruplar,  

 İyon kanalları ve taşıyıcı proteinleri; potasyum, Innexin, Klor ve TRP kanal genleri,  

 cAMP/GMP sinyal yolağı; adenilat siklaz ve fosfodiesteraz,  

 Kalsiyum sinyalizasyonu; CAMK, kalponin ve Kalmodulin genleri,  
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 Transkripsiyon faktörleri; bZIP grup, ETS, STAT genleri (Nfil3, Fos, FosB, Stat3, Npas4, 

Crem, FosL2, c-jun, junB, junD, C/EBP, c-fos, Nf, Egr3, Foxo6 vs.)  

 Sinirsel migrasyon ve gelişiminden sorumlu genler; Hedgehog ailesi, Nidogen, Ephrin, 

Kadherin ve Pleksin ekspresyonundan sorumlu genlerdir.  

Hücre ve dokularda oluşan bu genetik faaliyetler sonucu oluşan ürünler, gerek bu ürünlerin yıkım 

sürecinde gerekse hücresel faaliyet sırasında önce hücre arası boşluklara, sonrasında kan 

dokusuna geçerler. İnsan vücudunda oluşabilecek tüm süreçlere ait parmak izleri ve çok önemli 

ipuçları sunabilen kan dokusu, moleküler teknikler ile analiz edilerek genomik veriler 

ölçülebilmekte ve yukarıda sayılan hücresel faaliyetler değerlendirilebilmektedir. Bu bilgiler 

ışığında çalışmanın amacı farklı reklam içeriklerinin etkinliğini ölçebilecek moleküler temelli bir 

test metodunun geliştirilmesidir.  

Araştırma Metodolojisi 

Bu çalışmada deneysel tasarım kullanılarak teorik bilgi yapısı geliştirilmekte, bununla birlikte 

teorik önermelerin de sınanmasına olanak sağlanmaktadır.  

Araştırma kapsamında, tamamı lisansüstü öğrenci olan, mümkün olduğunca aynı gelir grubundan 

toplam 48 gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. Gönüllülere çalışma hakkında bilgi verilmiş ve 

gönüllü onam formları imzalatılmıştır. Söz konusu çalışmada katılımcılar deney ve kontrol 

gruplarına rastgele bir şekilde dağıtılmış, deney gruplarına reklam filmi izletilirken kontrol 

grubuna reklam filmi izletilmemiştir. Deney öncesinde ve sonrasında deneklerden alınan kan 

örneklerinden elde edilen sonuçlar deney ve kontrol grupları arasında karşılaştırılmaktadır. 

Çalışmada reklamların denekler tarafından daha önce izlenmemiş olması gerekmektedir. Bununla 

birlikte kan dokusundan elde edilecek metabolik değerler inceleneceği için katılımcıların bir 

takım kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Söz konusu kriterlere bakıldığında öncelikle 

katılımcıların 18 yaşından büyük olmaları ve gönüllü onam formunu onaylamaları gerekmektedir. 

Bunun yanında katılımcıların kanser açısından şüpheli kisti bulunmamak, bilinen endokrin 

bozukluğu bulunmamak, daha önce böbrek, safra ve kolon cerrahi operasyonu uygulanmamak, 

mensturasyon ve / veya menapoz döneminde bulunmamak, gebe olmamak, emzirmemek gibi 

kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Söz konusu kriterleri sağlayan denekler rastgele bir şekilde 

deney ve kontrol gruplarına atanarak uygun deney ortamı oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında 

toplam 48 kişiden alınan kan örnekleri şu şekilde gruplanmıştır: 
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Grup 1: Negatif Kontrol: 48 denekten film izlemeden alınan kan örnekleri 

Grup 2: Pozitif Kontrol: Yalnız Film izleyenler (n=12) 

Grup 3: Deney Grubu I: Film+Reklam I (RI) izleyenler (n=18) 

Grup 4: Deney Grubu II: Film+Reklam II (RII) izleyenler (n=18) 

Pozitif kontrol ve deney gruplarına yaklaşık 70 dakikalık bir film izletilmiştir. Ayrıca deney 

gruplarına film arasında 90 saniyelik bir reklam filmi izletilmişken, pozitif kontrol grubuna film 

arasında herhangi bir reklam izletilmemiştir. Gönüllülerden deneye başlamadan önce ve reklam 

filmi izletildikten 2 saat sonra (pozitif kontrol grubunda filmin tam yarısından 2 saat sonra) 5 cc 

EDTA’lı tüpe kan alınmıştır. EDTA’lı tüpler -80°C’ soğutucu blokla soğutulan kan taşıma 

çantalarına alınmış, vakit geçirilmeden laboratuvara getirilmiş ve -80°C’de derin dondurucuda 

saklanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Çalışma kapsamında belirlenen ve qRT- PCR array çalışmalarında ∆∆Ct metodu ile elde edilen 

ekspresyon değerlerinin ortalamaları arasındaki fark tek yönlü ANOVA ile belirlenmiş ve 

ortalamaların girdiği gruplar çalışma verilerinin durumuna göre Duncan testi ile saptanmıştır. 

Parametrelerin birbiriyle ilişkileri Pearson korelasyon testi ile hesaplanmış, regresyon 

analizlerinde en iyi eğri tahmin metodu (Best fit curving estimation) yöntemi kullanılarak 

öncelikle ilişkiyi en iyi açıklayan eğri tahmin edilmiş, sonrasında bu eğri kullanılarak 

parametreler arasındaki regresyon analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen tüm 

değerler, ayrıca bu değerlerin birbirlerine oranları temel bileşen analizine (Principal Component 

Analysis, PCA) tabi tutulmuştur. Burada eigen vektörler ve faktör loading değerleri belirlenmiş, 

ayrıca bu ışınların etkisi altında hücrelerin 3 boyutlu koordinat ekseninde dağılımları ortaya 

konulmuştur. Çalışmada istatistik analizler XL-STAT demo (Addinsoft, ABD) ve SPSS 20, 

Üniversite Lisanslı (IBM, ABD) programları ile yapılmış, p ≤ 0.05 olarak kullanılmıştır. Çalışma 

kapsamında Array analizlerinde Array Mining software kullanılmış, veriler logaritmik 

transformasyon sonrası eBayes ve pearson korelasyon yöntemi ile analiz edilmiş, genlerin 

hiyerarşik gruplarının belirlenmesinde hiyerarşik kluster analizi kullanılmıştır. 
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Araştırmanın Bulguları 

Çalışmada analizlerde kullanılacak gen ekspresyonlarının belirlenmesi için öncelikle aynı 

kişilerin negatif kontrol genetik parametre değerleri ve aynı kişilerin deney sonrası genetik 

parametreleri kullanılarak her bir bireye ait gen ekspresyonları belirlenmiştir. Sonrasında deneyde 

sadece filmi seyreden kişilerin gen ekspresyon değerlerinin deney grubuna etkisini ortadan 

kaldırmak için, bu grup değerleri 1 kabul edilmiş ve tüm ekspresyon değerleri, relatif kat artış 

olarak yeniden hesaplanmıştır. 

Bu işlem sonrasında öncelikle, kullandığımız genetik parametrelerin, yalnız film seyreden pozitif 

kontrol grubu, film sırasında farklı reklamlara maruz kalan deney grupları örneklerinde ayırt edici 

bir karakter oluşturup oluşturmadığı test edilmiştir. Bu kapsamda elde edilen tüm gen 

ekspresyonları ve bu ekspresyonlara ait relatif kat artış değerleri temel bileşen analizine tabi 

tutulmuştur. Yapılan temel bileşen analizinde, sırasıyla % 35.67 ve % 13.89 kümülatif varyans 

değeri veren ve varyans toplamı % 49.56 olan ilk iki faktör kullanılmış ve bu faktörlere göre 

kontrol ve deneme gruplarında yer alan bireylerin koordinat sistemi üzerinde dağılımları 

gösterilmiştir. Yapılan analizde tüm bireylerin koordinat sistemi üzerinde 3 farklı küme 

oluşturduğu belirlenmiştir. Özellikle kontrol grubu bireylerin birinci faktörün etkisinden 

kurtuldukları ve ikinci faktörün etkisi altında X negatif bölgede toplandıkları gözlemlenmiştir. 

Deneme grubunda yer alan bireylerin % 31.5’i yine kontrol grubu ile aynı kümede yer almıştır. 

Reklam 1 (RI)’i seyreden deney grubu özellikle birinci faktör etkisi altında X +:Y- bölgede 

kümelenmiş, ancak toplam 14 adet örneğin 2 adedi, X:Y pozitif bölgede yer almıştır. Bunun 

yanında Reklam 2 (RII)’yi seyreden deney grubu bireylerinden 8 adedi X:Y pozitif kümede yer 

almış, hem diğer deney grubu örneklerinden hem de kontrol örneklerinden net bir şekilde 

ayrılmıştır (Şekil 1).  

Temel bileşen analizinde elde edilen sonuçlar, deney grubunda yer alan toplamda 15 kişiden elde 

edilen gen ekspresyonlarının, sadece film seyreden pozitif kontrol grubu gönüllülerinden elde 

edilen gen ekspresyon değerleri ile popülasyon üzerinde istatistik olarak farklı olmayan bir etki 

oluşturduğunu göstermiştir. Bu kapsamda popülasyonun negatif kontrol, reklamdan etkilenmeyen 

(nötr grup), RI izleyen ve bellek aktivasyonu olan grup, aynı şekilde RII izleyen ve bellek 

aktivasyonu olan grup olmak üzere 4 ana gruba ayrıldığı belirlenmiştir. 
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Şekil 1. Kontrol ve Deney gruplarında gönüllülerden alınan kan örneklerinde, 

Neurotransmitter / neuropeptide reseptor-ilişkili gen sinyali, Peptide neurotransmit /insulin 

ilişkili genler, Synaptogenesis, Synaptic vezikül fonksiyonları ilişkili genler, 

Kinase/phosphatase sinyali, G Protein-Coupled Reseptör sinyali relatif gen ekspresyon 

değerleri kullanılarak yapılan başlıca bileşen analizine ait eigen vektörler, vektörleri 

oluşturan parametreler, ilk 2 faktöre göre oluşturulan koordinat sistemi ve örneklerin 

dağılışları. 

Çalışma kapsamında deney ve kontrol gruplarından alınan kanlardan elde edilen ekspresyon 

değerlerinin reklam etkinliği üzerindeki ayırt edici etkisi ve seyredilen reklamların algı, bellek ve 

ödül mekanizmalarının aktifleşmesinden sorumlu sinyal yolaklarındaki durumlarının ortaya 

konulması, ayrıca bundan sonra yapılacak analizlerde kullanılacak grupların belirlenmesi için 

yapılan temel bileşen analizi sonuçları, qRt-PCR array çalışmalarında kullanılan popülasyonun 

ayrımı ve gen etkisi sınıflandırmasında daha hassas sonuçlar veren bayesian ve pearson 

korelasyon etkisi altında Heatmap analizi ile kontrol edilmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Kontrol ve Deney gruplarında gönüllülerden alınan kan örneklerinde, 

Neurotransmitter / neuropeptide reseptor-ilişkili gen sinyali, Peptide neurotransmit /insulin 

ilişkili genler, Synaptogenesis, Synaptic vezikül fonksiyonları ilişkili genler, 

Kinase/phosphatase sinyali, G Protein-Coupled Reseptör sinyali relatif gen ekspresyon 

değerleri kullanılarak yapılan Heat map analizi. Tüm veriler Log (x+1) transformasyonuna 

tabi tutulmuş, pearson korelasyon etkisi altında, bir milyon çekirdek generasyon 

kullanılarak Bayesian analizi ve hiyerarşik sınıflandırma yapılmıştır. C: Pozitif kontrol, 

Nötr: reklam sonrası transkripsiyonel fark olmayan grup; BIC: Bayesian cluster 1 tümü RI 

seyreden orta düzey transkripsiyon etkisi oluşan grup; BIIC: Bayesian cluster 2, RII (n=5), 
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RI (n=2) seyreden yüksek düzey transkripsiyon etkisi oluşan grup ( C1-12: kontrol, R1-

18:RI seyreden, R19-36:R2 seyreden). 

Çalışma kapsamında tüm transkriptomik markerlar kullanılarak tüm popülasyon üzerinde yapılan 

heatmap analizinde Şekil 2’de görüldüğü gibi güçlü bir sağ ve sol asimetresi göze çarpmaktadır. 

Özellikle pozitif kontrol olarak kullanılan yalnızca film seyreden gruptan elde edilen 

transkriptomik basal seviyeler yapılan bayesian analizinde ısı haritasının tümüyle sağ bölümünde 

kümelenmiş ve net bir şekilde ayrı bir bayesian klusterı oluşturmuştur. Sol tarafa gidildikçe, RI’i 

seyreden 4 denek, ayrıca RII’yi seyreden 11 deneğin, pozitif kontroldeki basal transkripsiyon 

seviyelerinde bir gen ekspresyon profili sergilediği bu sebeple de yapılan bayesian analizinde 

kontrol ile aynı klusterda yer aldığı belirlenmiştir. Bu grup reklamdan etkilenmeyen, başka bir 

deyişle, algı, ödül ve bellek biyomarker yolaklarındaki genlerin aktivasyonu açısından en alt 

seviyede yanıt veren grup olmuştur. Bu sebeple bu grup nötr grup olarak belirlenmiştir. Reklamın 

bu kişilerde akılda kalıcılığı olmadığı, bu kişilerin reklamda gösterilen ürüne ilgi duymadıkları, 

aynı zamanda yeni sinaps oluşumları olmaması, çok düşük dopamin ekspresyonu sebebiyle 

beğeni oluşturmadıkları, transkripsiyon faktörlerinin çok düşük seviyelerde yer alması, bu 

sebeple uzun süreli hafızayı oluşturmaya yetecek seviyede bir protein ekspresyonu olmaması 

sebebiyle reklamın hatırlanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.  

Yapılan analizde nötr grubunu güçlü bir transkriptomik yanıt ile BIC grubu takip etmiştir. Bu 

grubun tamamı birinci reklamı seyreden gruptur. Toplam 14 kişi bu grupta yer almış, İki ana 

bayesian grubunda, Kontrol ve Nötr grubu komşu klusterda kümelenmiş ancak istatistik olarak 

önemli seviyede diğer her iki gruptan ayrılmıştır. Deney grubunda 2 adet RI seyreden, 5 adet RII 

seyreden denek, en güçlü transkriptomik yanıtı vermiş, birlikte bir bayesian klusterı oluşturarak 

ısı haritasının en sol bölümüne yerleşmiştir. Bu grup bakılan tüm genetik parametreler açısından, 

en yüksek relatif gen ekspresyon değerleri veren grup olmuştur. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, öncelikle temel bileşen analizinde ayrılan, sonrasında 

yapılan heatmap analizi ile doğrulanan Kontrol, Nötr, BIC ve BIIC olmak üzere 4 ana grup, ve 

Neurotransmitter / neuropeptide reseptor-ilişkili gen sinyali ve yapılan heat map analizinde 

istatistik olarak fark oluştuğu belirlenen seçilmiş genlerin relatif gen ekspresyon değerleri 

kullanılarak incelenmiş ve farklı reklam içeriklerinin kontrol ve deney gruplarındaki etkileri, 
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relatif kat artış değerleri üzerinde yapılan tek yönlü ANOVA ve Duncan testi (P≤0.05) 

kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Neurotransmitter / neuropeptide reseptör-ilişkili gen sinyali 

Neurotransmitter / neuropeptide reseptör grupları beyinde bir uyarana karşı ilk habercilerdir. 

Doğrudan çalışan bellek (working memory) olarak adlandırılan birinci ve ikinci grup kısa süreli 

hafıza ile ilişkilidir. Çalışma kapsamında bu yolak, acetilkolin, glutamat ve dopamin reseptörleri 

ve bu reseptörlere bağlı aşağı yönde oluşan hücre sinyalleri ile çalışılmıştır. Önemli olarak 

görülen 12 gene ait gen ekspresyon verileri Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3. Kontrol, Nötr, BIC ve BIIC gruplarında Neurotransmitter / neuropeptide reseptör 

gen sinyalizasyonuna ait gen ekspresyonlarının relatif kat artış değerleri. Tüm veriler 

GAPDH mRNA ekspresyonu ile normalize edilmiştir. Veriler ortalama±SH,Kn=12, 

Nötr=15, BICn=14,BIICn=7. Yeşil ve kırmızı ile gösterilen değerler istatistik olarak 

farklıdır, tekyönlü-ANOVA, Duncan test; P≤ 0.05 
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Çalışmada asetil kolin reseptörü CHRNA1 (1.7 kat) ve cholinergic receptor, nicotinic, beta 2, 

CHRNB (8.3 kat; P=0.0001) kontrol ve nötr gruplarında istatistik olarak fark göstermezken, RI 

ve RII izleyen gruplarda önemli seviyede artmıştır. Benzer durum yine nikotinik bir reseptör olan 

CHNRA1’ de görülmüş, sadece film izleyen gruba kıyasla RI ve RII gruplarında sırasıyla 3.4 ve 

2.1 kat artış göstermiş, oluşan bu fark istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.0001). 

Neurotransmitter / neuropeptide reseptör sinyalinde ikinci grup glutamat reseptörleridir. 

Çalışmada reklam sonrası glutamate decarboxylase (GADL1) gen ekspresyonu her iki reklam 

seyreden grupta sırasıyla 1.4 ve 2.2 kat (P=0.01) istatistik olarak önemli seviyede artmış, bununla 

birlikte glutamat reseptör GRIN2a tüm reklam seyreden gruplarda istatistik olarak azalmış, 

GRM5 ise yalnız RII seyreden grupta 1.5 kat olarak anlamlı seviyede artmıştır. Reklam filmi 

seyreden gruplarda dopamin reseptörü 2 haricindeki tüm reseptörler (DRDs) ve bu reseptörlere 

bağlı olarak artış gösteren cerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF) reklam gruplarında 

istatistik olarak anlamlı seviyede artış göstermiştir. 

Farmakolojik veriler hem muskarinik hem de nikotinik asetilkolin reseptörlerinin yeni hafızaların 

kodlanmasında rol oynadığını açıkça göstermektedir. Asetilkolinin geri bildirime göre afferent 

girişin gücünü arttırdığı, teta salınımlarına katkıda bulunduğu, sürekli tekrarlanan etkiler için 

içsel mekanizmaları harekete geçirdiği ve sinapsların modifikasyonunu arttırdığı gösterilmiştir. 

Bu etkiler, farklı kortikal yapılarda farklı kodlama tiplerini geliştirmektedir (Hasselmo, 2006). 

Bellek fonksiyonunun nikotinik geliştirilmesine yönelik davranışsal kanıtlar kısmen, afferent 

girişinin, belleklerin kodlandığı kortikal yapılara geliştirilmesinden kaynaklı olduğunu 

göstermektedir. Somatosensory korteksin talamokortikal dilim preparasyonlarında (Gil vd., 

1997), nikotinik reseptörlerin aktivasyonu talamik girişi arttırdığı rapor edilmiştir, ancak bu 

artışın uyarıcı geri besleme sinapslarını geliştirmediği, bunun yanında medial dorsal talamik 

girdide, prefrontal kortekse nikotinik glutamaterjik iletimin arttığı ortaya konulmuştur (Gioanni 

vd., 1999). Bu etkiler, kodlama sırasındaki duyusal girdinin kortikal spiking aktivitesi üzerindeki 

etkisini artırdığına yönelik önemli kanıtlar sunmaktadır, çünkü özellikle piramidal hücrelerin 

muskarinik depolarizasyonunun neden olduğu afferent girişine spiking cevabının arttırılması ve 

spike frekansı konaklama yerindeki indirgemelerin azalmasıyla eşlik etmektedir (Hasselmo ve 

McGaughy, 2004; Patil ve Hasselmo,1999). Bu durum kısa süreli duyusal hafızada aynı zamanda 

çalışan bellek oluşumunda her iki reseptör grubunun önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Neurotransmitter / neuropeptide reseptör-ilişkili gen sinyalindeki en önemli molekül dopamin 

olarak bilinmektedir. Dopaminin hipokampal fonksiyonu modüle etmedeki rolüne dair kanıtların 

çoğu, hayvanlarda anatomik ve elektrofizyolojik çalışmalardan gelmektedir. Orta beyin dopamin 

nöronları gelen uyarıları ve oluşan yanıtları doğrudan hipokampüse ve çevresindeki MTL 

kortekslerine yansıtır (Samson vd., 1990; Shohamy ve Adcock, 2010). Deney hayvanları üzerinde 

yapılan çalışmalar, hipokampal sinapslarda etkili olan dopaminin sadece uzun süreli hafıza 

güçlendirme için değil, öğrenme ve hafızanın temel bir hücresel modeli olan (Shohamy ve 

Adcock, 2010), aynı zamanda uzun süreli hafızaların davranışsal kalıcılığı için gerekli bir öncü 

olduğunu göstermektedir (O’Carroll vd., 2006; Rossato vd., 2009). 

Dopamine’in reklam ve pazarlama stratejilerinde tarafımızca en önemli rolünün ödül ve hatırlama 

mekanizmasındaki işlevi olduğu düşünülmektedir. Bilimsel çalışma bulguları dopamin 

salınımının motivasyonel olarak önemli olay ve davranışlara işaret ettiğini göstermektedir. 

Anahtar bulgular, ödül alan primatlarda dopamin içeren orta beyin nöronlarının bir dizi seminal 

nörofizyoloji etkiler oluşturduğunu kanıtlamaktadır (Rossato vd., 2009). Bu çalışmalarda, bir 

maymun bir işaret (örneğin bir ton) ile tahmin edilen bir ödül (örneğin meyve suyu) alır. 

Maymun beklenmedik bir şekilde bir ödül aldığında, Dopamin nöronları genellikle bir fazik 

cevap olarak adlandırılan bir aktivite patlamasıyla yanıt verir. Bununla birlikte, en önemlisi, 

cevap basitçe bir ödül raporu değildir: önceki deneyime dayanarak ödül tamamen beklendiğinde, 

nöronlar ödüle değil öngörü tahtasına tepki verir. Ayrıca, ödül beklendiğinde ancak gelememesi 

durumunda nöronlar, temel tepki oranlarının altında inhibe edilir. Bu nedenle, dopamin 

nöronlarının fazik tepkileri gözlemlenen ve beklenen ödül arasındaki farkı ayırt edebildiği 

düşünülmektedir. Hesaplamalı modeller, bu tür ödül öngörme hatalarının sürüş öğrenmedeki 

önemini vurgulamış ve son birkaç yıl içinde, işlevsel manyetik rezonans görüntüleme çeşitli 

ödülle ilgili davranışlarda bulunan insanlarda benzer bulguları ortaya çıkarmıştır (Daw ve Doya, 

2006). Bu çalışmalar orta beyin dopamin nöronlarının ve striatal hedeflerinin hem 

ödüllendirmede hem de tahmin etmeyi öğrenmede merkezi bir rol oynadığını göstermektedir 

(Shohamy ve Adcock, 2010).  

Bu bilgiler ışığında, çalışmada sadece film seyreden gruptan elde edilen gen ekspresyon değerleri 

bazal seviye olarak alındığında, filmle birlikte RI ve RII’yi seyreden Nötr olarak belirlenen 

grupta, gerek asetilkolin, gerek GABA ve nikotinoik reseptörlerin aktive olmadığı, bu sebeple bu 

kişilerin reklamı bir uyaran olarak algılamadığı düşünülmüştür. Bu durum Dopamine sinyaline 
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yansımış, DRD1 reseptörü haricinde Nötr grubu herhangi bir şekilde uzun süreli bellek ve ödül 

mekanizmasını tetikleyen dopamin sinyali de oluşturmamıştır. Ancak RI ve belirgin olarak RII’yi 

seyreden BIC ve BIIC gruplarında, güçlü bir Neurotransmitter / neuropeptide reseptör-ilişkili 

sinyal oluşmuş, bu gruptaki denekler güçlü bir şekilde RI ve RII uyaranlarına yanıt vermişlerdir. 

Özellikle bu yanıt reseptörden hücre içi yönüne doğru molekülleri etkilemiş ve seyrettikleri 

reklamın kısa süreli duyusal hafızaya ulaştığını, bu deneklerde bir algı oluştuğunu göstermiştir. 

Ayrıca bu algıyı alan nötr grubu dışında kalan, RII ve RI’i izleyen deneklerin önemli bir 

bölümünde ödül mekanizması da aktif hale geçmiştir. Bu kapsamda reklamın bu deneklerde bir 

etki oluşturduğu düşünülmektedir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde; 

- Çalışma kapsamında seçilen genlerin, yalnız reklam filmi seyreden grupla, filmle birlikte 

reklam seyreden grupları % 95’lik güven aralığında istatistik olarak anlamlı seviyede ayırt 

edebildiği belirlenmiştir. 

- Aynı zamanda bu genlerin, reklamdan etkilenmeyen bir grubu çok net bir şekilde 

tanımlayabildiği, bunun yanında aksiyon içerikli bir araba markasını tanıtan, ayrıca cinsel objeleri 

kullanarak bir araba jant markasını tanıtan iki adet reklam etkisini de ayırt edebilecek nitelikte 

olduğu gözlemlenmiştir. 

- Çalışma sonuçları göz önüne alındığında RI’in daha çok kişi tarafından algılanabildiği, bu 

kişilerin öncelikle algılarını reklama yönelttikleri, sonrasında duyusal hafıza, bunu takip eden 

çalışan bellek ve sonrasında uzun süreli bellek mekanizmalarını aktifleştirerek bu ayrımı 

yapabildiği belirlenmiştir. 

- RII’nin daha az kişi tarafından algılandığı, ancak RI’de mevcut iki denek haricinde, RII’yi 

seyreden ve algılayan tüm diğer deneklerde RI’e kıyasla çok daha güçlü bir algı ve takip eden 

beyin sinyalizasyonu oluştuğu görüldü. Aynı zamanda BIIC grubunda ödül mekanizmasının 

istatistik olarak anlamlı seviyede tetiklendiği belirlenmiştir. 

- Bunlara ilaveten Neurotransmitter / neuropeptide reseptör grubunda, GRM5, SLCA3, 

DRD5 ve DRD3 relatif gen ekspresyon seviyelerinin bir arada iki farklı reklamın denekler 
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üzerindeki etkinliğinin ayırt edilmesinde kullanılabilecek güçlü biyobelirteçler olabileceği 

belirlenmiştir. 

- Bu tip çalışmalarda temel bileşen analizinin güçlü bir analiz olmasına karşın, faktör 

güçlerini ve aynı zamanda eigen vektör yönelimlerini net olarak ayırt edemediği, bunun yerine 

çok daha güçlü sınıflandırma yapabilen, bayesian, parsimony ve monte carlo analizini takiben 

likelihood gibi analizlerin kullanılabileceği, heatmap analizinin hiyerarşik sınıflandırma, pearson 

korelasyon ve bayesian analizlerini birarada kullanılarak başarılı bir çoklu korelasyon analizi 

yapabildiği gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak çalışma kapsamında kullanılan genlerin reklam etkinliğinin analizinde 

kullanılabilecek biyomarkerlar olduğu ve çoklu biyomarker mantığı ile analiz edildiğinde 

nöromarketing uygulamalarında, ayırt edici ve denekler hakkında çok önemli veriler 

sağlayabilecek yüksek teknoloji ürünü önemli bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. 
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BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN (MINDFULNESS) SÜRDÜRÜLEBİLİR 

TÜKETİM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

A RESEARCH on MINDFULNESS in THE CONTEXT of SUSTAINABLE CONSUMPTION 

Burcu İNCİ
1
 

Ahu ERGEN
2
 

Özet 

Bilinçli farkındalık ile geçmiş ya da geleceğe değil “şimdiki ana” odaklanmak ve farkındalık 

geliştirmek mümkündür. Son yıllarda disiplinler arası araştırmalara konu olan bilinçli farkındalık, 

sürdürülebilir tüketimle de ilişkilidir. Bilinçli farkındalık daha az tüketmeye yol açan bireysel 

değerlerin ortaya çıkmasına neden olurken, diğer yandan dış etkenlere daha az itibar etmeyi 

sağlar.  Bireyin hem kendisiyle hem de evrenle güçlü bir bağ kurarak “anlamlı bir yaşam 

sürmesine” neden olur. Nörobilim, psikiyatri, psikoloji ve eğitim alanlarında sıkça ele alınan 

bilinçli farkındalık kavramı, pazarlama literatürü için oldukça yeni bir konudur. Ancak özellikle 

sürdürülebilir pazarlama açısından kavramın son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 

çalışmada bilinçli farkındalık, sürdürülebilir tüketim perspektifinden ele alınmıştır. Konuyla ilgili 

henüz kapsamlı bir ulusal pazarlama literatürü bulunmadığı için öncelikle kavramsal bir çalışma 

gerçekleştirilmiş, araştırmacılar ve uygulayıcılara önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, Bilinçli Farkındalık Ölçekleri, Sürdürülebilir 

Tüketim, Sürdürülebilir Pazarlama 

Abstract 

It is possible with mindfulness to focus on “present moment” instead of past or future and 

develop awareness. Mindfulness, the subject of interdisciplinary researches recently, is related to 

sustainable consumption.  Mindfulness causes individual values leading less consumption, on the 

other hand it provides giving less credit for external factors. Besides, it causes “living a 

meaningful life” by allowing the individual to establish a strong bond with both oneself and the 

universe. Mindfulness concept that is studied frequently in neuroscience, psychiatry, psychology, 
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and education fields; is a quite new subject for marketing literature. However, this concept is 

extremely important regarding sustainable marketing, especially. In this study, mindfulness is 

approached with a sustainable consumption perspective. There is not an extensive national 

marketing literature on this issue yet, so a conceptual research is done primarily, suggestions are 

given to researchers and practitioners.  

Keywords: Mindfulness, Mindfulness Scales, Sustainable Consumption, Sustainable 

Marketing 

Giriş 

Pek çok araştırma amaçsız ve uçuşan zihinlerin (geçmiş ve gelecekte yaşayan zihin) mutlulukla 

ilişkilerinin daha az olduğunu, “şimdi ve burada” olabilenlerin ise daha mutlu insanlar olduklarını 

göstermektedir. Kökleri Budist felsefeye dayanan bilinçli farkındalığın özünde, maksatlı olarak 

ve yargısızca şimdiki ana dikkat etmek yatmaktadır. Bilinçli farkındalıkla ilgili ilk çalışmaları 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesi Mindfulness Merkezi’nde Prof. Dr. 

Jon Kabat Zinn gerçekleştirmiştir (https://mindfulnessinstitute.com.tr, Erişim:02.03.2019).  

Bilinçli farkındalık dikkati özel bir şekilde, şu anda ve mümkün olduğunca tepkisel olmadan, 

yargılamadan ve açık yüreklilikle yönlendirmek suretiyle geliştirilebilir (Alidina, 2017: s.9). 

Armstrong’a (2015: s.18)’a göre bilinçli farkındalık; yaşanan deneyimin farkına vararak, 

duygusal, fiziksel ve bilişsel özle ilişki geliştirmeye yarayan çok yönlü bir bilinç kalitesidir. Daha 

az yargılayıcı olmayı, iç ve dış uyaranlara daha az tepkisel yaklaşmayı, bir objeye daha fazla 

dikkat toplayabilmeyi sağlamaktadır. 

Bu çalışmada bilinçli farkındalık alanında yapılmış araştırmalara ilişkin bir durum saptaması 

yapılarak, bu alandaki eğilimlerin sürdürülebilir tüketimle ilişkisini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda bilinçli farkındalık ve sürdürülebilir tüketim kuramsal çerçevede ele 

alınmıştır. Konuyla ilgili ulusal pazarlama literatüründe az sayıda çalışma bulunduğu için katkı 

verici olacağı düşünülen çalışmanın ilk bölümünde bilinçli farkındalık kavramının kapsamı ve 

uygulamaları ele alınmış, nasıl ölçümlenebileceğine ilişkin ölçekler sunulmuştur. Daha sonra, bu 

çalışmanın ana amacı doğrultusunda sürdürülebilir tüketim ve bilinçli farkındalık ilişkisi 

irdelenmiştir. Sonuç bölümünde ise pazarlama disiplini açısından sürdürülebilir tüketimin ve 

bilinçli farkındalığın önemi vurgulanmış, gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. 



548 
 

Bilinçli Farkındalık Kapsamı, Uygulaması ve Ölçümü 

Bilinçli Farkındalık Kavramı 

Psikoloji alanında bilinçli farkındalık kavramı, “yargılamadan ve farkına vararak mevcut anı 

dikkate almak” şeklinde tanımlanmaktadır (Bravo, Pearson ve Kelley, 2018: s.258). Atalay’ın 

(2018) “Mindfulness - Şimdi ve Burada” adlı eserinde bilinçli farkındalığın sadece fark etmek 

değil, fark ettiklerimizi bilinçli bir akıl, sevgi ve şefkat dolu bir kalple algılamak olduğu 

vurgulanmaktadır. Kavram için genellikle “bilinçli farkındalık” kullanılırken Prof. Dr. M. Zihni 

Sungur “yargısız farkındalık” ifadesini kullanmaktadır (Alidina, 2017).  

Doğuya ait meditasyon geleneklerinden kaynaklanan bu kavram, Batı kültüründe de artan şekilde 

tartışılmakta ve uygulanmaktadır. Pek çok insan bilinçli farkındalık için yeterli kapasiteye sahip 

olsa da zaman içinde değişebilir ve bu farkındalıktan uzaklaşabilir. Farkındalığın meditasyon 

uygulamaları yoluyla geliştirilmesi, Doğunun spiritüel geleneklerinde, özellikle Budizm’de köklü 

bir geçmişe sahiptir. Düzenli olarak yapılan farkındalık meditasyonu uygulamaları, mutsuzluğu 

azaltmakta ve farkındalık, iç görü, bilgelik, şefkat ve ağırbaşlılık gibi olumlu nitelikleri 

geliştirmektedir. Son birkaç on yıl içinde, sağlık ve diğer alanlardaki araştırmacılar, farkındalığın 

gelişmesinin Batılılar için de faydalı olabileceğini savunmaktadırlar. Bu nedenle farkındalık 

uygulamaları, bazen spiritüel kökenlerinden ve geleneksel meditasyondan bağımsız olarak 

öğrenilebilecek bir beceri olarak da kavramsallaştırılmaktadır (Baer vd., 2004: s.191).   

Bilinçli farkındalık, şefkat ve empatiyi artırarak sosyal ilişkileri ve öznel iyi olma halini 

güçlendirmekte, bireyin daha tatmin edici ve anlamlı amaçlara hizmet etmesinin yolunu 

açmaktadır. Kınay (2013: s.19-21) bilinçli farkındalıktaki temel tutumları şu kategorilere 

ayırmaktadır: 

 Yargılayıcı olmama: Birçok insanın genellemeler içeren yargıları, etiketlemeleri ve 

sınıflandırmaları vardır. Bu alışkanlık kişilerin diğer insanları, olayları, duyguları vb. 

objektif şekilde algılayamadan otomatik tepkiler vermelerine neden olmaktadır. Bu 

durumun farkında olup böyle davranmamaya çalışan insanlar ise stres seviyelerini daha 

iyi kontrol altında tutabilmektedirler. Burada önemli olan bir diğer konu ise kişinin kendi 

yargılarını da yargılamamasıdır. Bu yargıların farkında olmak yeterlidir. 
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 Sabır: Sabır burada zihni sürekli planlar ve beklentiler ile meşgul edip strese girmek 

yerine her şeyin bir zamanı olduğunu kabul etmek anlamındadır. Geleceğe çok 

odaklanarak yaşayan insanların gerçeklikle bağları kesilmektedir. Aslında en çok 

odaklanılması gereken zaman, şimdiki zamandır. 

 Acemi Zihni: İnançlar, kültür, toplumsal ve kişisel değerler gibi değişkenler algılamada 

sapmalar yaratabilmektedir. Çocuklar ise yetişkinlere kıyasla bu değişkenlerden çok daha 

az etkilendikleri için olayları yargılardan bağımsız şekilde algılayabilirler. Acemi zihni, 

bir çocuğun merakıyla çevredekileri ve yaşananları ilk kez yaşıyormuş gibi algılamak 

anlamına gelmektedir. 

 Güven: İnsanın ruh sağlığı için kendisine ve hissettiklerine temel bir güven duygusunun 

olması gerekmektedir. Bu nedenle bu duyguyu geliştirmek meditasyonun önemli bir 

parçasıdır. Böylece insan, bir otoriteye bağımlı olmadan kendi istek ve düşüncelerine göre 

seçimler yapabilir ve kendi olmanın sorumluluğunu alıp kendine güvenebilir. 

 Çabasızlık: İnsanlar genellikle planları, amaçları ve beklentileri için çabalamaktadırlar. 

Bilinçli farkındalığı olan insanlar ise hiçbir şey için çabalamayıp, bunun yerine gözlem 

yaparlar, duygu ve düşüncelerin geçişini izlerler. 

 Kabul: Bilinçli farkındalık sayesinde her şeyi olduğu gibi kabul edebilen insanlar 

kendilerini daha iyi hissetmektedirler. Çünkü korku, endişe, üzüntü, depresyon, fiziksel 

ağrı veya ilişkilerdeki güçlükler gibi düşünce, duygu ve durumları kabullenmemek de 

beraberinde farklı problemler getirmektedir.  

 Oluruna Bırakmak: İnsanlar bazen zihne gelen olumsuz düşünceler, duygular ve 

durumlardan kurtulmak için onlarla savaşmaktadırlar. Bilinçli farkındalık sahibi insanlar 

ise, bu savaşa hiç girmemekte ve oluruna bırakma deneyimini yaşamaktadırlar. 

İnsanlar her gün yerine getirdikleri davranışların ufak ayrıntılarıyla ilgili bilinçli bir farkındalık 

halinde olmayabilirler. Pek çok araştırma, çoğu günlük kararın ve davranışın otomatik olarak 

devreye girdiğini göstermektedir (Bargh ve Chartrand, 1999). Çok miktarda bilgiyi işleyen ve 

aklında tutan insanın, bilişsel süreçlerin kapasitesi sınırsızdır. Ne var ki, verimli olabilmek için 

insanlar kestirmelere ve stratejilere ihtiyaç duyar, onlardan destek alır. Kararlar, tüm seçeneklerin 

sonundaki ödüllerin ayrıntılı bir değerlendirmesi sonucu değil, akla en kolay gelen seçeneği 
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seçerek (Kahneman ve Tversky, 1996, 2000) ya da bir otorite figürünün tavsiyesine (Cialdini, 

2000) uyarak alınmaktadır. Kimi zaman da bu kestirmeler bireyi kötü yola sürükler, yanlış 

kararlar almaya ya da sürdürülebilir olmayan veya sağlıksız tercihler yapmaya götürür. Bilinçli 

farkındalık ile az da olsa kestirme düşüncenin (bir nevi düşünme noksanlığı) üstesinden 

gelinebilir ve tercihlere daha fazla dikkat edilebilir (Amel vd., 2000: s.15-16).  

Bilinçli Farkındalığın Uygulanması  

Bilinçli farkındalık uygulamaları genellikle nefes çalışmalarına katılarak ve hiçbir anlam 

yüklemeksizin tüm deneyimleri (hisler ve düşünceler gibi) kabul ederek mevcut anı aktif şekilde 

gözlemlemeyi içeren “farkındalık meditasyonu” ile gerçekleştirilir. Böylelikle, yargılamak yerine 

sistematik olarak kabul etme ve böylece şefkat, ağırbaşlılık ve farkındalık gibi faydalara vakıf 

olmak mümkün hale gelir (Mantzios vd., 2018: s.833). Doğru nefes alarak, yoga ve meditasyon 

uygulayarak ya da çeşitli bilişsel terapi teknikleri kullanılarak da bilinçli farkındalığı hayata 

geçirmek mümkündür (Atalay, 2018). Bilinçli farkındalık temelli terapiler; sigara içme, aşırı 

yeme, uyuşturucu kullanımı gibi sağlıkla ilişkili konularda insanlarda davranış değişikliği 

yaratmak için giderek artan şekilde ve başarıyla kullanılmaktadır (Jenkins ve Tapper, 2014: 

s.510).  

Batı tarzında tipik bir bilinçli farkındalık eğitimi, yaygın olarak Jon Kabat-Zinn’in çalışmasını 

baz almaktadır (haftalık Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı-MBSR). Program 

sonraları, Segal, Williams ve Teasdale tarafından, tekrarlayan depresyon tedavisine yönelik 

düşüncelere vurgu yapacak şekilde revize edilmiştir. Bu da Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel 

Terapi (MBCT) olarak bilinmektedir (Armstrong, 2015: s.18). Kabat-Zinn ve arkadaşları 

Budizm’in diğer formlarından, özellikle de Zen Budist meditasyonundan da etkilenmişlerdir. Her 

ikisi de modern kavramlarla yeniden düşünülmüştür. Bu modernleşme Budizm’in, MBSR ve 

MBCT gibi tekniklerle din, spiritüel ve etik içerikten uzaklaşarak daha bilimsel ve somut 

kavramlarla açıklanıp sunulur hale gelmesine neden olmuştur (Samuel, 2016: s.47).  

Bilinçli farkındalık kavramı orijinalinde klinik bağlamda araştırılırken son yıllarda davranışsal 

araştırmaya, toplumsal alanlara ve eğitime doğru genişlemiştir (Stanzus vd., 2017: s.7). 

Toplumun refahı için adalet, sağlık, eğitim alanlarında ve işyerlerinde kullanılması önerilmiş olan 

bilinçli farkındalık; pek çok profesyonel spor kulübü, şirket, eğitim kurumu hatta kimi ülkelerin 
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ordularında ve parlamentolarında dahi kurum ve kuruluş mensuplarına eğitim olarak 

verilmektedir. 

Bilinçli farkındalık, “o anlık bir durum” ve “bir kişilik özelliği” şeklinde ikiye ayrılarak da 

incelenmektedir. “O anlık bir durum” olarak insanlar, daha az veya çok bilinçli farkındalığa sahip 

olma konusunda cesaretlendirilebilirler. Bu durumda geçici bir farkındalık ortaya çıkmaktadır ve 

bu tür bir farkındalığı laboratuvar ortamında veya internet üzerinden bilgisayar ortamında 

manipüle edip ölçmek mümkündür.  “Bir kişilik özelliği” olarak bilinçli farkındalık ise süreklilik 

arz eden şekilde farkındalığa sahip olma eğilimini ifade etmektedir. Bu kişilik özelliği yüksek 

olan insanlar, gündelik hayatlarında daha “farkında” olarak düşünür, davranır ve dikkat 

gösterirler.  Bilinçli farkındalığın bu türü, kişilik ölçekleri kullanılarak ölçülmektedir (Meier vd., 

2017: s.22). 

Bilinçli Farkındalığın Ölçümü 

Brown ve Ryan, 2003 yılında günlük hayattaki şimdiki an deneyimine yönelik dikkat ve 

farkındalığı ölçen 15 maddelik Bilinçli Dikkat ve Farkındalık Ölçeğini (The Mindful Attention 

Awareness Scale-MAAS) geliştirmişlerdir. Cevaplayıcılar bu ölçek üzerinden, ne sıklıkla 

otomatik pilotta hareket ettiklerini, zihinlerinin ne derece meşgul olduğunu (dalgınlıklarını) ve 

şimdiki ana ne derece dikkat ettiklerini derecelendirmektedirler (Baer vd., 2014: s.192). 

MAAS’nin Türkçeye uyarlama çalışması Özyeşil vd. (2011) tarafından gerçekleştirilmiştir. Türk 

kültürüne uyarlanan ölçeğin yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu 

görülmüştür. 

Buchheld, Grossman ve Walach tarafından şimdiki anın yargısızca gözlemlenmesini değerleyen 

ve olumsuz deneyimlere açıklığı ölçen The Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) ise 2001’de 

oluşturulan 30 maddelik bir ölçektir. Bu ölçek, bilinçli farkındalık meditasyon inzivasındaki 

katılımcılara uygulanarak geliştirilmiştir. Deneyimli meditasyon uygulayıcılarının kullanımına 

uygundur. Toronto Bilinçli Farkındalık Ölçeği (Toronto Mindfulness Scale-TMS) ise Bishop vd., 

tarafından 2003 yılında geliştirilmiş 10 soruluk tek faktörlü bir ölçektir. Katılımcılar öncelikle bir 

meditasyon egzersizini tamamlar ve ardından egzersiz esnasında ne derece farkında olduklarını 

ve deneyimlerini ne kadar kabul ettiklerini derecelendirirler (Baer vd., 2014: s.192). Bu ölçek 

daha sonra Lau vd. (2006: s.1467) tarafından 13 sorulu ve iki faktörlü hale getirilmiştir. 
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Baer vd. tarafından 2006 yılında geliştirilen ve Türkçe’ye Kınay (2013) tarafından uyarlanan Beş 

Boyutlu Bilinçli Farkındalık Ölçeği (Five  Facet Mindfulness Questionnaire-FFMQ) ise şu 

boyutları ölçmektedir: (i) farkındalık ile davranma (örneğin, “faaliyetler arasında onlara 

gerçekten dikkat göstermeksizin koşuştururum”), (ii) içsel deneyimleri yargılamama (örneğin, 

“algılarımı doğru veya yanlış şeklinde değerlendirme eğilimdeyim”), (iii) içsel deneyimlere 

tepkisizlik (örneğin, “duygularımı onların içinde kaybolmadan izlerim”), (iv) tanımlama 

(örneğin, “benim doğal eğilimim deneyimlerimi kelimelere dökmektir”) ve (v) gözlemleme 

(örneğin, “kasıtlı olarak hislerimin farkında kalırım”) (Bravo vd., 2018: s.258). FFMQ 

ölçeğindeki farkındalık ile davranma faktörü, kişinin gündelik faaliyetlerle uğraşırken tamamen 

şimdiki anda kalabilme yeterliliğini değerlendirdiğinden, dikkat dağılmasının tam tersidir. İçsel 

deneyimleri yargılamama faktörü, kişinin düşünce ve duygular gibi içsel deneyimlerini 

yargılamak yerine kabul ederek tepki verme yeterliliğini ifade etmektedir. İçsel deneyimlere 

tepkisizlik faktörü, kişinin otomatik tepkiler göstermeden içsel deneyimlere dikkat verme 

ölçüsünü ifade etmektedir. Tanımlama faktörü, kişinin düşünce ve hislerini kelimelere dökme 

yeterliliğini ölçmektedir. Gözlemleme faktörü, bir bireyin psikolojik ve fiziksel deneyimlerdeki 

farkındalığını yansıtmaktadır. Psikolojik deneyimler duyguların düşünce ve davranışı nasıl 

etkilediğini içerirken fiziksel deneyimler yeme ve içme gibi gündelik faaliyetlerle ilgilidir 

(Beshara vd., 2013: s.26).  

Cardaciotto vd. (2008) tarafından geliştirilen Philadelphia Bilinçli Farkındalık Ölçeği (The 

Philadelphia Mindfulness Scale-PHLMS) ise, farkındalığın “ayrımsama” ve “kabul” boyutlarını 

ölçmektedir. Ayrımsama boyutu, geçmiş ve gelecekteki olaylardan çok mevcut deneyimlere 

odaklanarak deneyimin bütününü kesintisiz bir biçimde gözlemlemeyi içerdiği için bilinçli 

farkındalığın davranışsal yönüyle ilgilidir. Kabul boyutu ise yargılamamayı, kabul etmeyi, 

deneyimlere açıklığı, başkasının deneyimine karşı merhametli olmayı ve anlık farkındalıkların 

yönetilmesini içermektedir (Çelik ve Kocabıyık, 2018: s.131-132). PHLMS’nin Türkçeye 

uyarlama çalışması Çelik ve Kocabıyık (2018) tarafından yapılmıştır ve sonuçlar bu ölçeğin Türk 

kültüründe bilinçli farkındalığı değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu ortaya 

koymuştur. Ayrıca, Conte vd. (1996) tarafından geliştirilen Psikolojik Farkındalık Ölçeği 

(Psychological Mindedness Scale), Ghorbani vd. (2008) tarafından geliştirilen Bütünleştirici 

Kendilik Farkındalığı Ölçeği (Integrative Self Awareness Scale) ve Lau vd. (2006) tarafından 
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geliştirilen Toronto Bilinçli/Bilgece Farkındalık Ölçeği (Toronto Mindfulness Scale) Türkçeye 

çevrilmiş, geçerlik ve güvenirlik analizleri Şahin ve Yeniçeri (2015) tarafından yapılmıştır. 

Bilinçli farkındalık yapısını ölçmek için her ne kadar çeşitli öz değerlendirme araçları mevcutsa 

da bunların çoğu Batılı örneklemler üzerinden geliştirilmiştir. Bu nedenle Batılı olmayan 

kültürlerde bilinçli farkındalık ölçümü için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı 

gidermek için Çatak (2012: s.603), 10 maddeli Revize Edilmiş Bilişsel ve Duyusal Bilinçli 

Farkındalık Ölçeğinin (Cognitive and Affective Mindfulness Scale-Revised/CAMS-R) 

psikometrik özelliklerini, Türkiye’den klinik olmayan iki örneklem kullanarak iki farklı çalışma 

ile araştırmıştır. CAMS-R’nin psikometrik özellikleri, ilk çalışmada üniversite öğrencilerinden 

oluşan 265 kişilik bir örneklem üzerinde incelenirken, ikinci çalışmada beyaz yakalı kamu 

çalışanlarında oluşan 88 yetişkinden veri toplanmıştır. İki çalışmanın sonuçları da Türk CAMS-

R’nin kabul edilebilir düzeyde içsel tutarlığa sahip olduğunu, ölçeğin yakınsak ve eş zamanlı 

geçerlilik içerdiğini göstermiştir. Türkiye’de yapılan CAMS-R ölçümleri; bilinçli farkındalık ile 

depresyon, kaygı ve algılanan stres arasında anlamı ilişkiler ortaya çıkarmıştır.  

Sürdürülebilir Tüketim ve Bilinçli Farkındalık İlişkisi 

Sürdürülebilir Tüketim Kavramı 

Sürdürülebilirlik; 1987 yılında yayınlanan, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 

Komisyonunca hazırlanan Bruntland Raporu (Ortak Geleceğimiz) ile iş dünyasında ve siyasette 

önemli bir başlık haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez, Brundtland 

Raporu’nda "Bugünün gereksinimlerini; gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama 

yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma" olarak tanımlanmış ve bu tarihten itibaren 

yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır (www.mfa.gov.tr, Erişim:01.03.2019). 

Devlet politikaları, çevre dostu işletme uygulamaları, eğitim programları ve inovasyonlar 

sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Bunların yanında, göz ardı edilmemesi gereken daha 

düşük maliyetli bir alan vardır ki, o da bireylerin sürdürülebilir davranışlarıdır. Birçok gelişmiş 

ülke; vatandaşlarının sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak bireysel tüketim davranışlarını 

destekleyen politikalar izlemekte ve bunu sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin merkezine 

yerleştirmektedir (Osbaldiston ve Schott, 2012). Dünya üzerindeki sera gazı emisyonunun üçte 

birinden gıda üretimi ve tüketimi sorumludur (Vermeulen vd., 2012). Daha detaylı bakıldığında, 

gıdayla ilgili sera gazı emisyonunun yüzde 45’i gıda üretimi, kalan yüzde 55’i ise depolama, 

http://www.mfa.gov.tr/
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hazırlama, tüketim ve nakliye kaynaklıdır.  Gıda sektörünün olumsuz ekolojik etkisini azaltmak 

için, üretimdeki değişimlerin yanı sıra tüketici davranışını da değiştirmek gerekmektedir (Reisch 

vd., 2013; Hunecke ve Richter, 2018). Bu noktada sürdürülebilir tüketim önem kazanmaktadır.  

“Temel ihtiyaçları karşılayan ürünlerin kullanımını ve daha iyi yaşam kalitesini sağlarken, doğal 

kaynakların ve toksik malzemelerin kullanımını minimize eden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 

tehlikeye atmayan tüketim” (OECD, 2002) olarak tanımlanan sürdürülebilir tüketim davranışları 

farklı sınıflandırmalara tabii tutulmaktadır. En yaygın olanları ise organik, yerel üretilmiş ürünler 

satın almak, yerel mağazadan satın almak, sprey tüplü ürünlerden kaçınmak, kompost yapmak, 

camı geri dönüşüme götürmek, yeniden kullanmak, geri dönüştürülmüş kağıt ürünleri satın 

almak, adil ticaret ürünleri satın almak, daha az ambalajlı ürünleri tercih etmek, alışverişte plastik 

poşet yerine uzun ömürlü alışveriş çantaları kullanmak, suyu ve elektriği tasarruflu kullanmak, 

kullanılmayan eşyaları bağışlamak ve enerji tasarruflu ürünler kullanmaktır. 

 

Şekil 1. Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Küp Modeli 

Kaynak: Geiger, S. M., Grossman, P., & Schrader, U. (2018). “Mindfulness and 

sustainability:Correlation or causation?”. Current Opinion in Psychology. s:22’den uyarlanmıştır. 

Sürdürülebilir tüketim davranışı, “gelecek nesillerin ekolojik ve sosyo-ekonomik koşullarını 

tehlikeye atmaksızın yaşamın farklı alanlarındaki ihtiyaçları; ürün ve hizmetleri satın alma, 

kullanma ve imha yoluyla tatmin etmektir”. Bu tanıma uyan potansiyel davranışlar Şekil 1’deki 

küp modelinde dört boyutta ele alınmaktadır (Geiger vd., 2018: s.20):  
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1. Sürdürülebilirlik boyutu: Hem sosyo-ekonomik hem de ekolojik boyutu içermektedir. 

2. Tüketim evresi: Sadece satın almayı değil kullanım ve imha süreçlerini de kapsar. 

3. Tüketim alanları: İnsanların yiyecek, konut, ulaşım, giyecek vb. farklı yaşam alanlarında 

ihtiyaçları mevcuttur.  

4. Etki: Sürdürülebilir tüketim davranışının anlamlı bir şekilde ölçülebilmesi için son derece 

önemli bir boyuttur. Davranışsal ölçekler sürdürülebilir tüketimin özünü yakalamak için 

ekolojik ve sosyal olarak en etkili davranışlara odaklanmalıdır. 

Küp modeli, konuyu sistemli hale getirmesi ile sürdürülebilir tüketim davranışına yönelik 

disiplinler arası araştırmaları, araştırmacılar ve karar vericiler için daha karşılaştırılabilir ve meta 

düzeyde sonuçlara ulaşılabilir hale getirmektedir (Geiger vd., 2018, s.29). 

Bilinçli Farkındalıkla Tüketmek 

Bilinçli farkındalık ile tüketim “tüketicinin tüketim deneyimine ve eylemine verdiği bilinçli ve 

sürekli / uzun süreli dikkatin miktarı” olarak tanımlanmaktadır (Brunneder ve Dholakia, 2018: 

s.4). Bilinçli farkındalıkla tüketimi bir örnekle açıklamak gerekirse; yorgun ve aç bir tüketicinin 

uzun bir iş günü sonunda eve geldiğini ve mutfak tezgahında bir paket patates cipsi gördüğünü 

düşünün. Şayet tüketici bilinçli bir farkındalık içinde değilse, açlığından (içsel uyaran) etkilenir 

ve bir paket cipsi (dışsal uyaran) düşünmeden tüketir. Aksine, şayet tüketici bilinçli farkındalığa 

sahipse, cips yeme arzusuna hemen teslim olmak yerine, açlıkla ilgili vücudundaki 

duyumsamaları, açlığını bir paket cipsle tatmin etme arzusunu ve açlıkla ilgili diğer alışkanlık 

haline gelmiş davranışlarını gözlemleyebilir. Tüketici, açlığı doğal bir fenomen olarak 

gözlemleyerek durumu daha fazla kabullenir. Suçluluk ya da kendini yargılama ortadan kalkar. 

Tüketicinin vücudundaki duyumsamalara, onları kabul ederek odaklanma becerisi onun 

alışkanlıklara göre reaksiyon göstermesi yerine, bu gibi durumlara daha net ve üzerinde 

düşünerek tepkiler vermesine neden olur. Bu “üzerinde düşünme” sayesinde tüketici bir elma gibi 

daha sağlıklı alternatifleri keşfetmeye açık hale gelebilir. Bilinçli farkındalıkla tüketim süreci, 

yiyecek tercihini yapmakla son bulmaz. Tercihin ardından, tüketici yemek deneyiminden aldığı 

zevkin ve doyduğunda yemeyi bırakmanın farkındalığını yaşamaya devam eder. Süreç yiyeceğin 

atığının ya da ambalajının bilinçli bir farkındalıkla imhasıyla son bulur (Bahl vd., 2016: s.7).  
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Bilinçli farkındalıkla yapılan tüketim sadece dikkat etmek değil aynı zamanda nasıl dikkat 

edildiğiyle de ilgilidir. Şimdiki anı, tam dikkat vererek, kabul ederek, yargılamadan, şefkatle ve 

esnek bir zihinle kabul etmektir (Bahl vd., 2016: s.8). Örneğin, bilinçli farkındalık ile tüketenler 

ürün içeriklerindeki zararlı maddeleri okur ya da ürünün ambalajını yeniden kullanım için inceler 

(Amel vd., 2000: s.16-17). 

Bahl vd. (2016)’ne göre, bilinçli farkındalık yoluyla insanların otomatikleşmiş ve alışkanlığa 

dönüşmüş alışveriş davranışları azalırken, psikolojik esneklikleri ise artmaktadır. Bilinçli tüketim 

yapmaya başlar ve gezegenle nasıl uyum içinde yaşayacaklarına dair yepyeni hatta bazen radikal 

fikirlere daha açık olurlar. Bilinçli farkındalık içindeki tüketici daha uzun süreli keyif alacağı 

ürünlere ve yavaş tüketime meylederek satın aldıklarından alacağı zevki uzatmak isterken, aşırı 

tüketimi ve atığı da azaltır. Bahl vd. (2016: s.2)’ne göre tüketim kaynaklı sorunların en büyük 

nedeni olarak şuursuzca (farkındalıktan uzak) davranışlar görülmektedir. Milyonlarca modern 

tüketici dürtüler, alışkanlıklar, bağımlılıklar, zorlamalar ve önyargılı kararlar sisi içerisinde sanki 

uyurgezer gibi dolaşmaktadır. Ekolojik krizin toplumla doğaya yönelik sonuçları, bireysel 

tüketim davranışında bir değişim zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Araştırmalar bilinçli 

farkındalığın sürdürülebilirliğe yönelik davranış değişimi için potansiyel taşıdığını işaret ederek, 

bilinçli farkındalık ve ekolojik davranış arasında ilişkiler olduğunu göstermektedir (Hunecke ve 

Richter, 2018). 

Bilinçli Farkındalığın Sürdürülebilir Tüketime Katkısı 

Sürdürülebilir davranışların benimsenmesinde yeni teknolojiler ya da yönetimler yeterli 

olmamaktadır. Daha geniş kapsamlı bir kültürel dönüşüme ihtiyaç vardır. Bu kapsamda insanın 

içsel boyutları ve bunlarla ilişkili dönüşümlerin rolü her geçen gün araştırmacıların daha fazla 

ilgisini çekmektedir. Örneğin nörobilimdeki ilerlemeler, bilinçli farkındalığın sürdürülebilirlik 

için yeni kapılar açabileceğini öne sürmektedir (Wamsler ve Brink, 2018: s.55). Diğer yandan 

Şekil 2’de önerilen modeldeki iyi olma hali, değerler, empati, şefkat, sürdürülebilir davranış ve 

bilinçli farkındalık arasında ilişkiler olduğunu destekleyen bilimsel araştırmalar mevcuttur 

(Ericson vd., 2014).  
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Şekil 2. Bilinçli Farkındalık, Değerler, Empati/Şefkat, Iyi Olma Hali Ve Sürdürülebilir 

Davranış Arasındaki Öne Sürülen Ilişkiler 

Kaynak: Ericson, T., Kjønstad, B. G., & Barstad, A. (2014). Mindfulness and sustainability. 

Ecological Economics, 104, 73-79. s.75’den uyarlanmıştır. 

Şekil 3’te bilinçli farkındalık ve sürdürülebilirliğin ilişkili olduğu yönler bireysel ölçekten küresel 

ölçeğe doğru sistematik hale getirilmiştir ve bir çerçeve hazırlanmıştır. Bilinçli farkındalığı 

sürdürülebilirlik biliminin içine konumlandıran bu çerçeve, kavramın daha iyi anlaşılmasına 

yardımcıdır ve sürdürülebilir adımlar atmak için insanları harekete geçirmede kullanılabilir 

(Wamsler vd., 2017: s.152). Bilinçli farkındalığın; sürdürülebilirlik boyutlarından i) sübjektif iyi 

olma hali, ii) maddi olmayan temel değerlerin etkinleşmesi, iii) sürdürülebilir tüketim davranışı, 

iv) insan-doğa bağlantısı, v) eşitlik ve sosyal aktivizm ve vi) iklim değişikliğine yönelik esnek, 

düşünerek tepkiler vermede olumlu etkileri vardır (Wamsler vd., 2017: s.143). 
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Şekil 3. Sürdürülebilirlikte Derinlemesine Bilimsel Araştırma, Uygulama Ve Eğitim 

Çerçevesi  

Kaynak: Wamsler, C., Brossmann, J., Hendersson, H., Kristjansdottir, R., McDonald, C., & 

Scarampi, P. (2018). Mindfulness in sustainability science, practice, and teaching. Sustainability 

science, 13(1), s.152’den uyarlanmıştır. 

Geiger vd. (2018) ise bilinçli farkındalık yoluyla güçlendirilebilecek beş sürdürülebilir davranışı 

aşağıda özetlemiştir (Şekil 4): 

1. Rutinleri bozmak: Bilinçli farkındalık otomatikleşmiş (otomatik pilottaki) düşünme 

süreçlerine engel olarak bir farkındalık sağlar. İnsanların bilinçsizliklerinin farkına 

varmalarına, potansiyel sürdürülebilir olmayan tüketim rutinlerini kırmalarına yardımcı 

olur. 

2. Tutum ve davranış uyumu: Sağlık davranışları alanında yapılan bazı çalışmalar, beyan 

edilen tutumların davranışa dönüşmesi ile bilinçli farkındalık arasında ilişki olduğunu 

göstermektedir. Bilinçli farkındalığın sürdürülebilir davranış boşluklarını azaltmada da 

etkili olabileceği düşünülmektedir. Günlük deneyimlerle ilgili kişinin kendi kendine 

algıladığı dikkat eksikliğinin, tutum-davranış ayrılığının artması ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur. Dikkat eksikliğinin tersi olduğu için bilinçli farkındalık, tutum-davranış 
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ayrılığını bitirmekle ilişkili olabilir ve bu, daha sürdürülebilir tüketim davranışlarını 

destekler (Fischer vd., 2017: s.550). 

3. Toplum yanlısı olmak ve doğa ile bağ kurmak: Bilinçli farkındalık etik değerleri öne 

çıkartarak, insanın canlı ve cansız çevresine karşı sorumluluk hissi yaratırken, şefkati ve 

toplum yanlısı davranışı artırır. Ayrıca, sosyal sorumlu tüketim davranışını olumlu yönde 

etkilediğine dair bulgular mevcuttur. 

4. Değerler ve yaşamın anlamı: Bilinçli farkındalığın mutlulukla ilişkili olduğuna, 

materyalistik değerler ve hedonik değerlerle negatif ilişkili olduğuna dair araştırmalar 

mevcuttur. Bu değer tipleri ise çevreci tutumlar ve davranışla negatif ilişkidedir. 

5. Kişisel sağlık ve iyilik hali: Pek çok araştırma bilinçli farkındalık meditasyonunun uyku, 

sübjektif iyi olma hali ve fiziksel sağlık göstergeleri gibi farklı sağlık boyutlarını olumlu 

yönde etkilediğini göstermektedir. Sübjektif iyilik halinin sürdürülebilir davranışların hem 

ön şartı hem de sonucu olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca bazı yazarlar sağlık davranışı 

modellerinin çevreci davranışlara uygulanmasını desteklemektedirler (Geiger vd., 2018).  

 

Şekil 4. Bilinçli Farkındalık Ile Desteklenebilecek Sürdürülebilir Davranışlar 

Kaynak: Geiger, S. M., Grossman, P., & Schrader, U. (2018). Mindfulness and sustainability: 

Correlation or causation?. Current Opinion in Psychology. 

Amel vd. (2000: s.16-17) de benzer şekilde, bilinçli farkındalığın sürdürülebilir davranışı teşvik 

etmede fark yaratabileceğini öne sürmektedir. Bilinçli farkındalık sahibi bireyler davranışlarının 
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çevresel etkilerine dikkat etmeye ve bu konudaki bilgiyi işlemeye, pek çok gerçek ya da algılanan 

engele rağmen doğal çevreye daha az zarar veren tercihler yapmaya meyillidirler. Örneğin, iklim 

değişikliğinin ağır etkilerine maruz kalan bir bölgede yaşayanlarla yapılan araştırmaya göre, 

bilinçli farkındalık iklim değişikliğine uyum motivasyonunu etkilemektedir. Ayrıca iklim 

değişikliğini kabullenmeyi ve risk algısını desteklemekte, insanları kaderci tutumlardan 

uzaklaştırabilmektedir (Wamsler ve Brink, 2018: s.55). Fischer vd. (2017: s.544-545)’ne göre 

bilinçli farkındalık; değerler, tutumlar ve davranış arasında uyum sağlamaya yardımcı olması, 

açık yüreklilikle, bilinçli şekilde mevcut andaki deneyimin farkına varmayı sağlaması 

bakımından son dönemde sürdürülebilir tüketim araştırmalarında araştırmacıların dikkatini 

çekmeye ve pek çok disiplinler arası araştırmanın konusu olmaya başlamıştır. Bilinçli farkındalık 

zihinsel durumlarla, tüketim ise ürünlerle ilişkilidir. İlk bakışta ikisini ilişkilendirmek aykırı 

görünse de zihin ve madde arasında inkar edilemez ilişkiler mevcuttur (Armstrong, 2015: s.4). 

Bahl vd. (2016: s.1) bilinçli farkındalığın, bireysel ve kolektif iyilik halini olumsuz etkileyen 

düşüncesiz (dikkat etmeden yapılan) tüketimin ilacı olduğunu öne sürmektedir.  

Bilinçli farkındalık, insanların kendi değerlerine, duygularına ve ardından gelen davranışlarına 

karşı daha hassas olmaları için zihinlerini odaklayabilme becerilerini de güçlendirmektedir. Bu 

beceri niyetlerin gerçek davranışlarla uyum içinde olmasına yardımcı olurken daha sürdürülebilir 

tüketim davranışlarının benimsenmesini de sağlar (Stanzus vd., 2017: s.7). Bilinçli farkındalık, 

tüketimi dürtüsel olmaktan çıkartırken, bir tercih meselesi haline getirir. Kotler aşırı satın alma 

arzusunun yaşamdaki boşluk ya da anlamsızlık duygusundan kaynaklı olduğunu ve maddi 

tüketimin bu olumsuz duyguları yatıştırmak için bir kendi kendini tedavi formu olduğunu öne 

sürmektedir (Amel vd, 2000: s.17). Rosenberg (2004) de otomatik işlem yapmayı ve kendini 

gerçekleştirme ihtiyacını aşırı tüketimin birincil sebebi olarak görmekte, bilinçli farkındalığı ise, 

otomatikleşmeye dayalı olmayı azalttığı ve tüketim dışı deneyimler yoluyla kendini 

gerçekleştirmeyi güçlendirdiği için bir tüketim çılgınlığı panzehiri olarak önermektedir (Amel vd, 

2000: s.17). Örneğin Brunneder ve Dholakia (2018: s.15)’ya göre tüketicileri pasif tüketenler 

olmaktan aktif yaratıcılar olmaya yönlendiren kendin-yap (DIY) ürünler, onların daha bilinçli ve 

ölçülü tüketmelerine, tüketim deneyiminden zevk almalarına ve yüksek yaşam doyumuna yol 

açmaktadır. Ericson vd. (2014) ise bireylerin maddi varlıklar dışındaki yollarla iyi olma haline 

ulaşmalarının sürdürülebilirliğe katkı sağladığını savunmaktadır. Gelecek 20 yıl içinde üç milyar 

daha fazla orta sınıf tüketici olacağı için kaynakların tüketimi artacaktır. Ekosistemler materyalist 
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tüketim nedeniyle baskı altındadır. Şayet milyarlarca insan materyalistik değerlere sahip olacaksa 

ve sübjektif iyi olma hallerini tüketime dayandıracaklarsa, sürdürülebilirliği gerçekleştirmek zor 

olacaktır. Şayet iyi olma hali tüketime daha az bağımlı olursa, bu hedeflere ulaşmak 

kolaylaşacaktır (Ericson vd, 2014: s.73,78). Ericson vd. (2014: s.75) araştırmalarında, bilinçli 

farkındalığın hem iyi olma hali hem de empati kurma üzerinde olumlu etkileri olduğunu, bireyin 

gerçek değerlerinin farkına varmasına destek olduğunu ortaya koymaktadır. İyilik hali, empati ve 

farkındalık ise daha sürdürülebilir davranışlara yol açmaktadır. Öte yandan Fischer vd. (2017), 

bilinçli farkındalığın ve öz değerlerin, öznel iyi olma halinin de belirleyicisi olduğunu, doğayla 

olan bağı artırdığını, böylelikle çevre dostu davranışı desteklediğini belirtmektedir.  

Farkındalık, pazarlamacıların yararlandığı otomatik tepki verme şeklindeki insan eğilimine karşı 

da güçlü bir panzehirdir. Farkındalığı artan insanlar daha önceden otomatik olabilen psikolojik 

süreçleri daha çok fark ederler ve dikkatsiz bilgi işleme sonucu onları avlayan reklamcılık 

hilelerine daha az yakalanırlar. Ayrıca eğer insanlar kendi tepkileri hakkında daha dikkatli 

olurlarsa, o zaman neyi ne zaman satın alacakları hakkında da daha dikkatli olabileceklerdir. 

Bunun anlamı, kişinin gerçek ihtiyaçlarını anlaması, kendisi ve gezegen için daha iyi olan 

ürünleri seçmeye çalışmasıdır.  Farkındalığı daha yüksek tüketici, tüketim akımının olumsuz 

etkilerine daha fazla dikkat göstermektedir ve belli ürünleri almamayı veya daha az almayı, geri 

dönüşüme sokmayı veya daha uzun süre kullanmayı seçebilmektedir (Rosenberg, 2004: s.115-

117). Farkındalık, hem tüketici davranışları üzerinde reklamcılığın manipüle edici rolüne hem de 

yaşamlarımızda tüketimin içsel tatmin rolüne yönelik bilinci artırarak tüketim çılgınlığını 

engelleyebilir. Farkındalığın, bir kişinin istedikleri ile sahip oldukları arasındaki farktan 

kaynaklanan boşluğu azaltmaya yardım ettiğini, daha yüksek düzeyde farkındalığın kişinin 

finansal kaynaklarını daha iyi yönetmesine yol açtığını, farkındalığın içsel değerlerle pozitif 

ilişkili olduğunu ve farkındalığı daha yüksek bireylerin finansal başarı, imaj ve popülerlik yerine 

kişisel gelişime, ilişkilere ve toplumsal katılıma daha çok değer verdiklerini gösteren çalışmalar 

bulunmaktadır (Pereira ve Coelho, 2018: s.3-4).  

Artan farkındalık, kişinin denemediği yolları ve faaliyetlerinin mutluluğunu nasıl etkilediğini 

görme şansını arttırmaktadır. Aslında bilinçli deneyimin tadını çıkarmayı öğrenerek, insanlar 

yaşamın mucizesinin değerini bilmeyi de öğrenebilirler ve yaşamlarını daha derin bir anlamın 

doldurduğunu hissedebilirler. Bu hissi mal, mülk veya uyuşturucu gibi dışsal zevkler sağlayamaz. 

Ayrıca farkındalık olduğu zaman insanlar deneyimlere daha açıktır ve bu açıklık kişilerin 
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kalplerini daha samimi şekilde başkalarına açmalarına yardımcı olur. İnsanlar kendi düşünceleri, 

hisleri ve faaliyetlerinin farkında olduklarında, başkalarının hislerini ve koşullarını göz ardı 

etmeleri daha zor olmaktadır. Bu nedenle artan farkındalık, artan şefkat anlamına gelmektedir ve 

bu tür yeteneklerin artması, toplumdaki tüketim akımının önemini azaltabilir (Rosenberg, 2004: 

s.117-118). Tüketim kültürünün kalbi olan A.B.D’de değişen eğilimlerle ilgili ilginç bulgular 

içeren Young & Rubicam raporlarında, büyük ekonomik durgunluğun tetiklemesi ile 

Amerikalıların materyalizm ile genel mutluluğu eş görmeye daha az eğilimli hale geldiklerine 

dair veriler mevcuttur. Kriz sonrası tüketimcilik ile ilgili BrandAsset® Valuator’daki verileri 

kullanan bir çalışmada, insanların yüzde 77’si “ekonomik durgunluktan beri, ne kadar çok şeye 

sahip olduğumun ne kadar mutlu olduğum ile ilgisi olmadığını fark ediyorum” ifadesine 

katılmıştır. Ayrıca hem varlıkları en az olan Y kuşağı hem de varlıkları en çok olan Bebek 

Patlaması kuşağı bu ifadeye en güçlü şekilde katılan gruplar olmuştur. Bu çalışma Amerikalıların 

yüzde 62’sinin “ekonomik durgunluktan beri, daha basit bir yaşam tarzı ile daha mutlu 

olduğumu fark ediyorum” ifadesine ve yüzde 77’sinin ise “zamanımı nasıl harcadığım, ne kadar 

para kazandığımdan daha önemlidir” ifadesine katıldığını göstermiştir. Söz konusu araştırma 

“farkındalık içermeyen tüketimin” giderek “farkındalık içeren tüketime” dönüştüğünü, 

markaların ve pazarlamanın kriz sonrası tüketicinin değişen değerleri ile bağlantı kurmada çok 

önemli rol oynayabileceğini ileri sürmektedir. Nitekim insanların yüzde 72’si “kendi değerlerime 

benzer değerlere sahip markaları satın almaya özen gösteririm” ifadesine ve üçte ikisi “kendi 

değerlerimle çelişen değerlere sahip markaları satın almamaya özen gösteririm” ifadesine 

katılmıştır (Kotler, 2011: s.134). 

Daha bilinçli bir tüketim kültürüne yönelik paradigma değişimi, toplumsal ve ekolojik refah ile 

birlikte bugünün dünyasının pek çok sorununa çözüm bulmak anlamına gelecektir. Bunu 

başarabilmek için bu konuyu araştıranların, eğitim verenlerin, pazarlamacıların ve tüketicilerin 

bilinçli farkındalık konusunda uzmanlaşmaları gerekmektedir (Bahl vd, 2016: s.22). Bilinçli 

farkındalık uygulamalarının okullarda ve işyerlerinde uygulanmasının daha sürdürülebilir 

yaşamanın yollarına ve daha fazla iyilik haline katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Ericson vd., 

2014: s.73). 
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Sonuç 

Her zaman bunun farkında olmasak da insanın fıtratında olan “anlam arayışı” nasıl yaşadığımız, 

hangi işi yaptığımız ve değerlerimizle ilgili pek çok kararımızda önemli bir faktördür. Hem 

kimlik hem de anlam sürekli olarak kurduğumuz dostluklarla, mensup olduğumuz sosyal 

gruplarla, zaman harcadığımız hobilerimiz ve kariyerimizle ilgili kararlarımız üzerinde etkilidir. 

Satın aldığımız, kullandığımız ve bazen attığımız eşyalar da bu bilinçsiz süreçlerin ortak 

yansımalarıdır (Armstrong, 2015, s.7). 

Bilinçli farkındalık, üretim ve tüketimin uygun seviyeleri arasındaki açıklığı kapatma ve 

sürdürülebilir hale getirme potansiyeline bağlı olarak pazarlamada önem kazanma potansiyeli 

taşımaktadır. Bu kavramın bir tarafında yer alan tüketicinin bilinçli farkındalığı; sağlıksız ve 

otomatik düşünceler, alışkanlıklar ve davranışları önlemede ve kişinin kendisini kontrol edip 

davranışlarını düzeltmesine yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır.  

Bilinçli farkındalık rutinleri bozar, değerlerin netleşmesine yol açar ve insanların yaşamlarında 

özellikle manevi değerlerin rolünü zenginleştirir. Açıklık, cömertlik, nezaket ve zihinsel 

berraklığı beraberinde getirir. İnsanların otomatik pilottan çıkararak bilinçsiz ve sürdürülebilir 

olmayan tüketimlerini azaltmalarını sağlar. Gündelik deneyimlerin daha fazla farkında olmak 

sürdürülebilirlikle ilgili tutum-davranış açıklığının kapanmasına da yardımcı olur.  

Bu çalışmada, bilinçli farkındalık ve sürdürülebilir tüketim arasındaki ilişki kavramsal boyutta 

incelenmiştir. Benzer konudaki gelecek araştırmalar için konunun yeniliği ve belirsizliği sebebi 

ile öncelikle keşifsel yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. Özellikle Türkiye’de yapılacak 

sonuçlandırıcı bir çalışma öncesi keşifsel bir çalışma araştırmacılara yol gösterici olacaktır. Bu 

konuda sonuçlandırıcı yöntem içeren çalışmalarda örneklem tasarımının en zorlayıcı konulardan 

biri olacağı düşünülmektedir. Nitekim örneklemde yer alan bireylerin önceden psikiyatrik bir tanı 

alıp almadıkları, meditasyon yapıp yapmadıkları, farkındalıkla ilgili bir eğitime katılıp 

katılmadıkları gibi konular sonuçlarda anlamlı farklar yaratabilecektir. 

Sonuç olarak, nörobilim, psikiyatri, psikoloji ve eğitim alanlarında sıkça incelenen, pazarlama 

alanında ise çoğu zaman göz ardı edilen bilinçli farkındalığın, sürdürülebilirlik için yeni kapılar 

açacağı düşünülmektedir. Sürdürülebilirlik ile yakından ilişkili olan paylaşım ekonomisi 

kapsamında ortak tüketim, erişim temelli tüketim ile gönüllü sadelik akımlarının bilinçli 

farkındalık ile ilişkilerinin incelenmesi de pazarlama literatürüne katkı verebilir. Bir diğer ilişkili 
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araştırma alanı ise sağlıklı yaşam pazarlaması olarak görülmektedir. LOHAS yaşam tarzına sahip 

bireylerin sürdürülebilir tüketimleri ve bilinçli farkındalık seviyelerine ilişkin araştırmalar da 

literatüre katkı sağlayacaktır. 

Diğer yandan, marka ve pazarlama yöneticileri için tüketicinin hangi bilinç durumunda tüketim 

yaptığı kuşkusuz önemlidir. Bilinçli farkındalıktan uzak, otomatik pilottaki tüketim davranışları 

belki kısa vadede işletmeye fayda sağlıyor görünse de uzun vadede farklı sonuçlar doğurabilir. 

Bilinçli farkındalıkla tüketenler dayanıklı, çevre dostu ve sürdürülebilir ürünlere meyilli bireyler 

midir? Eğer öyleyse bu durum yeşil markalar için hedef pazarlarını tanımada önemli bir bilgi 

olabilir. Özellikle sürdürülebilir ya da yeşil markalar için bilinçli farkındalık araştırmaları anlamlı 

olabilir. 

Eğitim kurumları ve devletler açısından bakıldığında ise bilinçli farkındalık eğitimlerinin erken 

yaşlarda bireylerin hayatına girmesinin teşvik edilmesi, bu tür eğitimlerin düzenlenmesi 

sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik tüm boyutlarına fayda sağlayabilir. 
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Abstract 

Artificial intelligence (AI) transforms service interactions in unprecedented ways. Service-based 

customer-firm interactions related to AI exist as of now ranging from fully automated interactions 

(e.g. customer-machine) to traditional interactions that are augmented by AI (e.g. customer-

human agent as enhanced by AI). Literature focuses on cases of AI that reshape service 

interactions, customer-firm strategies, and the impact of AI augmented interactions on broader 

marketing concepts of customer satisfaction and engagement.  The aim of this study is to explore 

how customer-firm interactions are augmented by AI in a context of call-centers and whether the 

ensuing interactions lead to customer satisfaction and engagement through an embedded case 

study. In order to benefit from AI, service firms need to understand where AI complements, 

augments, or replace service tasks. For AI to function properly towards creating customer 

engagement and satisfaction, feedback mechanisms which measure customers' direct and indirect 

engagement manifestations should be integrated to data.  

Keywords: Artificial Intelligence, Augmentation, Service Interactions, Customer Engagement, 

Customer Satisfaction 

Introduction  

Artificial intelligence (AI) transforms service interactions in multiple and unprecedented ways. 

Service-based customer-firm interactions related to AI exist as of now ranging from fully 

automated interactions (e.g. customer-machine) to traditional interactions that are augmented by 

AI (e.g. customer-human agent as enhanced by AI). A recent example involves Google Duplex, a 

service introduced by Google. Google Duplex is an AI chatbot that can converse with humans in 

a human voice to carry out tasks like scheduling appointments or making reservations. It is 

indistinguishable from human conversation when the receiving party is not notified.  
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Service literature focuses on cases of AI applications that reshape service interactions, customer 

and firm strategies evolving around AI, and the impact of AI augmented interactions on broader 

marketing concepts of customer satisfaction, retention, and loyalty (Hollebeek 2018; Huang and 

Rust 2018). 

Recently, Hollebeek (2018) calls for research on "how firms [can] successfully automate specific 

parts of their service interactions to augment their employees’ capabilities and enhance overall 

service productivity". Hollebeek specifically questions the role of particular interaction 

technology related factors on optimizing the customer-firm value resulting from automated 

interactions. Answering these calls for research, the aim of this study is to provide answers to 

following research questions:  

1 – How does AI augment customer-firm interactions in a context of call-centers? 

2 – Does AI augmented customer-firm interactions lead to outcomes of customer satisfaction 

and engagement?  

Literature Review 

From a service tasks perspective, Huang and Rust (2018) specify four types of AI: mechanical, 

analytical, intuitive, and empathetic intelligences. While they state that these four intelligences 

may coexist, these intelligence levels represent a maturity model, where AI adoption moves from 

mechanical to empathetic intelligence in subsequent stages. Mechanical intelligence refers to AI 

ability to perform routine and standardized tasks automatically such as addressing repetitive and 

simple tasks in call centers. Analytical intelligence refers to analytical, rule based, systematic 

tasks performed by AI such as skills possessed by data scientists and accountants.  This skill 

mainly relies on the power of big data and machine learning which is a subset of the AI 

capabilities. While intuitive intelligence refers to creative problem solving and understanding 

'why', empathetic intelligence refers to understanding and responding to emotions and 

emphasizing with the customers.    

Huang and Rust state that firms should consider the nature of tasks, the nature of services and 

firms' strategic emphasis in deciding to shift to pure AI and propose that AI disrupts service-

based interactions first that are described as simple, standardized, and repetitive tasks. This stage 

where mechanical tasks are executed with the help of AI is defined as augmentation. Huang and 
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Rust predict that empathetic and intuitive intelligences will be adopted later in time rendering 

softer skills more critical for service employees whose jobs are threatened by AI.   

From a technology perspective, current AI applications thrive in environments where big data is 

accumulated and where frequent feedback could be obtained. Bijmolt et al. (2010) listed data 

quality, size and new types of data, complexity of the models, data ownership, ownership of the 

modelling tools, usability of the results, and integration to the company processes as barriers to 

use customer analytics for customer engagement. AI eliminated some of these barriers but still 

relies on the feedback, i.e. data that guides and trains the algorithms for different purposes. Kunz 

et al. (2017) and Bijmolt (2010) specifically looked at how analytics and big data could be 

utilized to drive customer engagement and they find that data analytics deal mainly with tangible 

and direct aspects of customer engagement such as transactions data (Pansari and Kumar, 2017). 

The data captured to measure satisfaction, loyalty and intangible manifestations of engagement is 

not frequent and, in most cases, not present to the AI applications.  

Research Design 

An embedded case method was adopted for this study as an exploratory approach which suits 

better to understand new phenomena (Eisenhardt 1989, Yin 2003, Jaakkola and Alexander 2014). 

Data was collected through interviews with 6 key project owners in the call center firm and 3 in 

the AI vendor firm, 2 subject matter experts as well as through secondary sources such as white 

papers, patent applications, project scopes, and news. The data collection lasted through the 

project ideation, telephony and data integration, and production testing. 

Huang and Rust (2018) classify interactions in call centers based on skill requirements for 

different intelligences required for AI. While certain call center tasks include ready and basic 

responses to simple customer problems, some other tasks involve situations where empathizing 

with customers is needed to overcome a problem. With such task and skill variety, call centers 

are key service environments where augmented service interactions with customers provide 

insights into the role of AI in services marketing. While pairing through AI has objectives like 

revenue creation and cost reduction, a major goal remains to increase customer satisfaction. 

Customer satisfaction is intended as direct measurement of existing metrics the firm adopted, or 

indirect measurement of whether the solution is achieved in the initial call.  
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In telecommunications call centers, customers and agents were traditionally matched with a first 

in first out (FIFO) method. An innovative application of AI replaces this process by matching 

customers and call center agents based on big data. The big data structure consists of data on 

calling customers, responding agents, available resources, and the objective of the task (such as 

customer acquisition, development, and retention as grouped by Bijmolt et al. 2010). The 

customer data the AI evaluates comprise value, contact frequency, and purchase history as well 

as external data that include psychographic and demographic variables such as income, age, 

gender, spending by credit card, telecommunication and technology usage profile. AI then 

evaluates the agent interactions and outcomes for a certain historical period in addition to primary 

data collected through surveys. Then, when a customer/agent places a call, the AI evaluates all 

the possible best pairings that will yield best outcomes and matches the caller and agent. This 

process runs in seconds or less when customers/agents place calls.    

Findings and Implications 

The findings indicate that augmented service interactions result in positive metrics specific to call 

center task objectives. However, customer satisfaction, engagement, and loyalty are harder to 

integrate into the AI as they rely on further measurements which are independent from the big 

data AI exploits to match the customers and agents. Traditional customer engagement 

manifestations and outcomes that go beyond transactions could be achieved in two ways. First 

route is more futuristic where the integration of voice analytics that measure emotive states of 

consumers and where empathetic intelligence stages are attained by AI applications. The 

developments in this route are dependent on the proliferation of relevant technologies.  

Other route is the integration of feedback mechanisms to the AI applications such as measuring 

customers' satisfaction and loyalty levels consistently. To train AI to respond customer responses 

in a way that creates or enhances customer engagement is only possible through integrating such 

instrumentations to the AI applications. Data repositories that AI applications run on should be 

strategically expanded to capture data that are intangible and indirect manifestations of 

engagement such as online and offline WOM.   

In conjunction with the propositions of Huang and Rust (2018); AI replaces mechanical tasks 

first and follow the trajectory of adoption they proposed. However, it is challenging to identify 

boundaries between mechanical and analytical intelligences as augmentation may directly take on 
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analytical intelligence rendering the role of intuitive and empathetic roles of agents more critical. 

Therefore, the AI augmentation in service interactions should be considered within the service 

firms' broader marketing strategy. For example, customers' in-bound calls to solve problems go 

through a layered approach where standardized responses that could be easily provided via 

automation or robot assistants are filtered and only problems that require a further agent 

engagement are directed to the AI augmented interaction levels. In contrast, outbound agent calls 

from call centers that aims to cross-sell or up-sell need AI augmentation to equip agents with 

further analytical information to achieve persuasion.  

Conclusion 

Service interactions when augmented by AI are critical touchpoints in customer journey where 

service firms can excel to achieve superior competitive advantage with the help of AI. While AI 

is capable of creating multiple benefits to the service firms in terms of cost savings, increased 

sales and profitability, process efficiency, it also serves as a strategic instrument to achieve 

marketing objectives of customer satisfaction and customer engagement as well as internal 

marketing goals such as service employees' job satisfaction.  

In order to benefit from AI, service firms need to understand where AI complements, augments, 

or replace certain service tasks. For AI to function properly towards creating customer 

engagement, feedback mechanisms which measure customers' direct and indirect engagement 

manifestations should be integrated to data structure.  

Finally, although firms may have multiple business objectives and expectations on service 

interactions, the broad marketing objectives of creating satisfaction, providing superior customer 

experience, and driving customer engagement are primary to create value. AI applications are 

also part of this overall marketing effort to achieve these non-ephemeral and enduring marketing 

goals.    
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Abstract  

Today, the interest in the economy of savings and the increase of conscious consumers have led 

to the swift growth of the sharing economy in developed and developing markets. This new and 

dynamic understanding of economy emerges with increasing examples in many sectors. This 

study aims to classify the approaches that make the sharing economy appealing, and aims to 

provide conceptual framework between the sharing economy and experiential appealing. As a 

result of the literature research, it was understood that social, economic and financial, 

environmental, technological and experiential appealing factors are the fundamental elements of 

the sharing economy. Providing goods and services, as well as providing experience, stands out 

in many areas including tourism and accommodation, food-beverage and entertainment. 

However, there are very few studies about the experience in the sharing economy literature. This 

study emphasizes that experience should be given importance in the relevant sectors and the 

permanence of experience should be taken into consideration. 

Keywords: Sharing economy, Sustainability, Experiential Appealing 

Özet 

Günümüzde, tasarruf ekonomisine olan ilgi ve bilinçli tüketici sayısındaki artış, paylaşım 

ekonomisinin gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda hızlıca büyümesine sebep olmuştur. Bu yeni 

ve dinamik ekonomi anlayışı birçok sektörde artan örnekler ile karşımıza çıkmaktadır. Bu 

çalışma, paylaşım ekonomisi ile onu cazip kılan yaklaşımları sınıflandırmayı amaçlamakta, 

paylaşım ekonomisi ile deneyimsel çekicilik arasında kavramsal çerçeve sunmayı 
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amaçlamaktadır. Literatür araştırması sonucunda sosyal, ekonomik ve finansal, çevresel, 

teknolojik ve deneyimsel çekicilerin paylaşım ekonomisinin temel unsurları olduğu anlaşılmıştır.  

Mal ve hizmet sunmanın yanı sıra deneyim sunmak, turizm ve konaklama, yiyecek-içecek ve 

eğlence sektörü dâhil birçok 

 alanda ön plana çıkmaktadır. Ancak, paylaşım ekonomisi literatüründe deneyim hakkında çok az 

sayıda çalışma vardır. Bu çalışma, ilgili sektörlerde deneyime önem verilmesi ve deneyimin 

kalıcılığının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Paylaşım ekonomisi, Sürdürülebilirlik, Deneyimsel Çekicilik  

Introduction 

In the concept of sharing which is as old as humanity (Belk, 2014a), there is no understanding of 

ownership (Möhlmann, 2015: p.194). The concept of sharing emphasized here is an alternative to 

private property (Belk, 2014b: p.10). According to Novel (2014), the lifetime of the products is 

further expanded by the reuse of resources and thus a sustainable life is provided by theoretically 

reducing the production need of new products. Therefore, the sharing can feed the society, and 

cause less use of resources (Belk, 2007: p.126), and provide a sustainable consumption by 

avoiding the wasting relatively (Martin, 2016: p.153). In order to ensure sustainable 

development, it is required to make more use of the sharing economy (Martin, 2016: p.153). 

Sharing is a chief principle of sustainable development due to limited resources (Matzner et al., 

2015: p.1) and believed as a new alternative to sustainability (Heinrichs, 2013: p.228). The 

sharing economy has attracted the attention of the researchers and businesses with the rapid 

spread of both entrepreneurship and new market opportunities. 

Businesses publicize the sustainability efforts, which are a common topic in the 21st- century 

market, and consumer groups search sustainable solutions toward to ongoing environmental 

degradation, the global financial collapse and the oncoming energy crises (Albinsson and Perera, 

2012: p.303). Also, Albinsson and Perera, (2012) explain that increasing global consumption 

levels and increasing request for goods and services in global markets increase the need for 

sustainability. The sharing economy representing the dynamic economic model is enabled 

individuals to benefit from less used inventory or unused inventory (Zervas et al., 2017: p.687). 
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Through the technological innovations and development of Web 2.0 software in the last decade, 

Airbnb, Uber, eBay and Letgo have led to the emergence of many examples of sharing economy. 

Apart from these emerging examples of sharing economies, there are also examples in the service 

that do not serve the commercial purpose. Rather than renting and selling a product, people prefer 

to sharing services among themselves. While people travel far away to interact with new and 

different cultures, they get experience by staying in the homes of others instead of booking 

accommodation. They also gain experience by eating in the kitchens of others and interacting 

with the local culture and society. 

This study aims to present a conceptual framework by reviewing the terms of sharing economy, 

and its contribution to the current literature, and reviewing the factors that make the sharing 

economy appealing. The theoretical contribution provides input on the need to consider and focus 

on the customer experience in the sharing economy. On all other sharing economy examples, the 

user is advised to create value and service experience. 

What Is The Sharing Economy? 

Sharing goods and services between different organizations and customers has started to play an 

essential role in today's economic structure (Daunorien et al., 2015: p.836). The concept of 

sharing is defined as the purchase behavior for individual use or the delivery process from others 

(Belk, 2007: p.126); The opportunity to obtain value by providing temporary access to a product 

or service is also called sharing economy (Daunorien et al., 2015: p.836). 

The sharing economy is expressed as a rapidly improving system that enables individuals who 

never know each other to share, produce, distribute and consume resources such as goods, 

services, money and time to create mutual social and economic benefits (Kathan et al., 2016: 

p.663; Tussyadiah and Pesonen, 2016: p.1022; Acuner and Acuner, 2017: p.207; Böcker and 

Meelen, 2017: p.28). Sharing economy companies help people connect with each other, gain 

access to their needs, enjoy new experiences, and share what they do not use (Buczynski, 2015: 

p.50). This economic system has enabled individuals to benefit from less used inventory or 

unused inventory (Zervas et al., 2017: p.687). At the same time, this system is, and the basis of 

sharing is to create the value of exchange by the sharing of assets instead of having assets 

(Ganapati and Reddick, 2018: p.77-78). It means that people or organizations that have surplus 

resources transfer to use resources to others for a fee (Lin et al., 2017: p.39). In terms of sharing 
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economy, these transfers are carried out via the Internet (Ganapati and Reddick, 2018: 78) rather 

than being distributed through markets (Benkler, 2004: p.356).  

The sharing of text and images and video on the Internet has seen an even faster development as 

social networks develop. The development of the Internet plays a significant role in the 

dissemination of the sharing economy to the broad masses, and process is managed through low 

transaction costs of mobile applications. Sharing economy platforms enable unused goods to be 

made available to a community online (Stephany, 2015: p.9). Thus, sharing economy activities 

provide rational reasoning, maximizing benefit and cost savings, or minimizing transaction costs 

(Möhlmann, 2015: p.194). However, today, shared content is no longer limited to virtual 

resources, but extends to concrete consumables such as housing and cars, thus composing a rising 

generation business model named sharing economy (Lin et al., 2017: p.39). 

The clarity of these definitions means that the sharing structure contains many components in 

terms of economics: balancing the existing resources and needs of consumers (Daunorienė et al., 

2015: p.837). Also, the sharing economy is defined as a new economic model, unlike the mass 

production and consumption paradigm (Roh, 2016: p.503), and consists of three forms (Lin et al., 

2017: p.40): 1) sharing or leasing of products and services; 2) consecutive transfer among 

different persons, based on the recirculation of the second hand products transferred; 3) the 

sharing of intangible assets, such as knowledge, time and skills, based on collaborative lifestyles. 

In the literature, the sharing economy is also expressed as a “collaborative economy” (Botsman 

and Rogers, 2010), as a “peer-to-peer economy” (Cheng, 2016; Sundararajan, 2016) and as a “gig 

economy” (Martin, 2016; Acquier et al., 2017). Besides, many terms are used in the literature, 

including collaborative consumption, to describe the sharing economy (Martin, 2016: p.151). 

People shared the resources they had, such as room, car, ideas, and even dinner, and developed 

ways to make money by creating a new type of economy under the name of collaborative 

consumption.  

Businesses submit platforms that gather consumers to spread out their surplus capacity to each 

other (Tussyadiah, 2016: p.71). The expansion of excess capacities through the sharing economy 

has started to be implemented in many sectors, and the new economic system which is sharing 

economy will influence many sectors in the coming years. According to the findings of a survey 
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conducted by PWC, the sharing economy will be $15 billion in 2013, and by 2025 it will reach 

$335 billion in the global market (PwC, 2015: p.14). 

The sharing economy has changed the way in which traditional habits of users like 

accommodation, and traveling sectors have been perceived. The sectors where traditional services 

have been practiced for years are now under the influence of the sharing economy as seen in 

“Figure 1”. Airbnb, the best kind of example of the sharing economy, provides an Internet 

platform that allows individuals to share their overcapacity and / or the surplus accomodation 

capacity. The examples of the sharing economy are not limited to the accommodation sector. 

Especially in logistics, education, transportation, financial services, household goods and 

people/skills, it is possible to find examples in many sectors.  

 

Figure 1. Segments of the Sharing Economy  

Source: The Gururaj, R., Biswas, R., & Pahwa, A. (2015). The rise of the sharing economy: The 

Indian Landscape. Nasscom & EY. P -6. 

Appealing aspects of the sharing economy 

Social, economic and technological factors have an impact on the advencement and growth of the 

sharing economy (Owyang, 2013; Tussyadiah and Pesonen 2018: p.703). According to a similar 

argument, Böckmann (2013) stated that it is the driving force in the three categories of social, 

economic and technological related to the concept of sharing economy. Palgan et al., (2017), 

while analyzing the sharing economy from an environmental, social and economic perspective, 

Daunorienė et al., (2015: p.839) added the technological factor to his research as well. In this 
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paper, the appealing aspects of the sharing economy are gathered under the social, environmental, 

economic and financial and technological sub-headings, and finally the experiential appealing has 

been added by the researcher. 

Social Appealling 

Human beings always share throughout their lives, thus increasing their cultural practices in 

social relations (Frenken and Schor, 2017). Individuals who do not know each other provide for 

their endless needs on the internet based platforms through the sharing economy. Therefore, 

having internet-based characteristics makes the sharing economy a global phenomenon. Because 

the sharings which published from any point in the world, in case of demand, during the 

establishment of mutual bilateral relations, according to Botsman and Rogers (2010) creates 

interaction. Social interactions are to connect with local communities, to create and maintain a 

sense of community (Gansky, 2010; Owyang, 2013; Guttentag, 2015). Furthermore, according to 

Guttentag (2015), P2P accommodation services encourage travelers to interact with local 

communities by encouraging interaction between hosts and guests. Therefore, sitting in 

someone's home, instead of booking a hotel by traditional methods, provide convenience for 

personal interactions. 

Social benefits are achieved through interaction through goods, services, money or information 

sharing. The sharing platforms where these sharings can be made have various advantages such 

as job creation, social mobility, flexibility in working comfort, skill development, transparency 

and accountability and resource use and positively affected the society (Gururaj, 2015) “Figure 

2”. 

Prodiving for the needs, establishing the mutual relations, and obtaining the benefit can provide 

the individuals with a sense of belonging. For instance, Guttentag (2015) stated that getting 

accommodation service through Airbnb gives a sense of warm home environment, and this 

creates a sense of belonging. According to a similar statement Liu and Mattila (2017); when 

staying in a hotel, instead of being served by employees, guests stated that they might feel sense 

of belonging in a real home or make contact with the local Airbnb host (Liu and Mattila, 2017: 

p.34). Moreover, the fact that it is fun to participate in collaborative consumption and make 

connections with local communities (Hamari et al., 2016) is an determinant that social appealling 

is a sharing economy characteristic (Li et al., 2015; Karlsson and Dolnicar, 2016). Hence, some 
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people who travel are using Airbnb because they have unforgettable memories by meeting local 

people. 

When evaluated in terms of social appealing and examined in platforms of the sharing economy, 

Meal Sharing and Feastly are used in the area of food sharing. Meal Sharing, which serves as a 

social dinner invitation site, continues its activities with the understanding of “eat with people 

around the world”. Instead of eating in any restaurant, Meal Sharing offers the menu prepared by 

the host which is shared. Therefore, this example is based on the idea of sharing the same table 

with other people while traveling around the world. Similar to Meal Sharing, Feastly is an 

organization that aims to bring tourists and locals together at the dining table. The common 

feature of these examples is that the conversations at the table during the sharing of traditional 

dishes provide an interaction. The opportunity of intercultural interaction is due to the social 

appealing of the sharing economy. Another example is Eatwith, which invites hosts to visit their 

friends and other travelers, who are interested in different cultures, tasting local dishes and 

wanting to impress people. Therefore, businesses are trying to arouse interest by offering 

platforms that create social value. 

 

Figure 2: Benefits of the Sharing Economy 
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Source: The Gururaj, R., Biswas, R., & Pahwa, A. (2015). The rise of the sharing economy: The 

Indian Landscape. Nasscom & EY. P -6. 

Economic and Financial Appealling 

The realization of individual purchases for each need will reveal the problem of resource shortage 

in the future. Collaborative consumption and common use come to the forefront in order to 

prevent resource scarcity due to increasing consumption amounts in global economies. Therefore, 

using less raw materials and energy, resources are used efficiently (Gansky, 2010), economic 

opportunity, decentralization and contribute to sustainable consumption provides (Martin, 2016: 

p.149). Also, the inclusion of surplus resources in the economy through collective consumption, 

and use offers serious contributions to the sustainable economy. 

The fact that the cost of sharing are lower in terms of consumers (Gansky, 2010; Lamberton and 

Rose, 2012; Owyang, 2013; Guttentag, 2015) and more value presents with less cost (Guttentag, 

2015; Lamberton and Rose, 2012) makes the sharing economy economically appealing. It also 

creates value added in the economy through the interaction of consumers (Zekanović-Korona and 

Grzunov, 2014). For example, The results of the study by PWC show that 86 percent of US 

adults make life more economical, and 83 percent agree that the sharing economy is more 

comfortable and efficient than traditional methods (PWC, 2015: p.9). 

There are some examples considering the economic and financial appeal of the sharing economy. 

For instance, Lending Club, which serves as America's largest online credit marketplace, allows 

borrowers to obtain personal loans at more favorable rates than banks. To give a better 

understanding of the sharing economy in terms of economic and financial appealing, the Fund, it 

is a platform that provides the resources of the people who are interested in the project. On the 

basis of voluntariness, the realization of the project provides support. Another example is 

Cohealo, thanks to the technological infrastructure, allows hospitals to share the capacity of 

excess or idle medical equipment with other hospitals. Examples are not limited to these; 

RelayRides offers hourly car hire at the US airports with the Zipcar model. FlightCar allows 

people to rent their vehicles from people who have previously parked their vehicles at the airport.  

Unlike the examples given above, eBay and Letgo serves as a sharing economics application 

where the second hand items of many products are published, and the items that are surplus can 

be sold. Another similar second-hand ware application, the Cabinet, is more appealing to women. 
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Peerby is an alternative of the sharing economy that gives people opportunity to borrow what 

they need from people around them. Through Peerby, it is possible to supply less used items 

without having to spend hundreds of dollars.  

Environmental Appealling 

Although it is difficult to determine the extent of the impact, rather than the social and economic 

benefits of sharing the economy, there is also an environmental appeal. The rapid increase in 

purchasing power in the global market and industrialized countries (Mont, 2004: p.135), and the 

realization of individual purchasing for each requirement are extremely damaging to nature 

(Steffen et al., 2004: p.23). Instead of revitalizing the production economy by re-production, the 

damage to the environment is reduced by sharing surplus and unused products. Therefore, in 

terms of environmental appealing, the sharing economy will become more significant in the 

future, especially by the environmentalist society. 

In the global world, society's changing consumption habits, and consuming too much cause the 

damage to nature to reach incredible levels. Increasing purchasing power in the global market 

leads to a significant amount of waste production and serious environmental problems (Mont, 

2004: p.135). The sharing of surplus resources in order to decrease environmental issues 

encouraged to the sharing of society (Botsman and Rogers, 2010). According to the results of the 

survey conducted by PWC, 76 percent of the sharing economy platforms have benefited to the 

environment (PWC, 2015: p.22). 

Considering the environmental appeal of the sharing economy, there are some examples. For 

instance, BlaBlaCar, a travel-sharing service, a vehicle-sharing platform, help reduce 

environmental threats by reducing fuel consumption and reducing exhaust emissions. Besides, the 

already existing housing in Airbnb will relatively reduce the construction of new hotels 

(Codagnone et al., 2016: p.41). 

Technological Appealling 

Developing technology enables us to move more easily and comfortably in all our works and 

processes. Simple and fast management of the sharing economy on the application, and web site 

is made possible by technology. It serves as a tool for transferring excess and idle capacity to the 

needy. Consumers and their suppliers make it easier and more cost-effective to share in similar 

economic transactions. In this way, the sharing economy enables the economy to share. 
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The Internet, and the information and communication technologies create the infrastructure of 

this economy type by bringing the users together on the same platform (Ganapati and Reddick, 

2018: p.78). Also, Web 2.0 technology has enabled users to share content efficiently and cost-

effectively. Increased connectivity convenience through all these technological developments 

makes it possible for people to share products and services (Tussyadiah and Pesonen, 2018: 

p.703).  

Considering the technological appeal of the sharing economy, there are some examples. For 

instance, sites such as Upwork, BiOnluk, and Quirky can be given between the examples of the 

sharing economy that can be information transferred. Reaching the information you need 

becomes easier with these examples. As a result, it is the technological appealing of the sharing 

economy that enables the communication between people to be convenience and sustainable, and 

allows for low cost and effortless sharing. 

Experiential Appealling 

The experience, expressed as the total output offered to the customer through the integration the 

good, service and environment (Lewis and Chambers, 2000: p.46), provides unforgettable 

memories by offering sensory, emotional, intellectual, behavioral and relational values instead of 

functional values (Walls et al., 2011). According to Holbrook and Hirschman (1982), these 

memories vary from person to person. Therefore, the cultural interaction of each provides a 

different experience that can be shared with others. This can be experienced while staying in 

someone else's home, traveling in someone else's car, eating in someone else's dinner table and 

even receiving project support. Therefore, sharing is intertwined with experience. 

Bardhi and Eckhardt (2012) stated that, without the transfer of ownership, the experience could 

be provided temporarily through the access of goods and services. P2P accommodation offers 

travelers the opportunity to have a unique local experience by interacting with the host and 

neighbors (Guttentag, 2015: 1197; Tussyadiah and Pesonen, 2016: p.1023). Therefore, it has 

made it easier for people to interact with other cultures and to share their knowledge and 

experience. 
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An Evaluation Based on Examples of Sharing Economy under The Experience 

Perspective 

When evaluating the sharing economy from an experience perspective with examples, Airbnb 

should be mentioned first. Because the rise of Airbnb is of great importance for the hospitality 

industry (Guttentag, 2015: p.1193). Staying in an apartment through Airbnb, as opposed to 

staying at the hotel, has the experience of obtaining information about the area and 

accommodation with a local resident in that area. People are getting some experience by staying 

in an Airbnb house rather than staying in a hotel by taking a risk. Therefore, the experience of 

staying in an apartment through an Airbnb is entirely different from the experience of staying in a 

hotel with traditional methods. The integration and experience of guests with the local 

community explain the social and experiential appealing of the sharing economy (Tussyadiah and 

Pesonen, 2018: p.716). As the users of Airbnb prefer this application not only for social and 

economic but also for experiential appealing (Guttentag, 2015: p.1207), user experience is vital to 

the development of the sharing economy. 

Airbnb offers content that explains the experiences that customers can use in their website and 

application. In addition to the photos of the residence to be shared and the necessary information 

about the host and guest, a list of experience options is given in the selected destination. This list 

contains user photos and comments that explain the experience level. In addition, users can 

organize live music event, concert, yoga, sports activities and similar events in the cities they stay 

in, and participate in current events such as local festivals. As a result, Airbnb does not only offer 

bed and breakfast through the hosts, but also increases the user benefits with all these experience 

options.  

According to Paulauskaite et al., (2016), Airbnb guests at the origin of the tourism experience 

and at least two stages of the destination, and the remembering of experiences, and sharing is also 

occurring after the travel is stated. To put it more clearly, the guest is initially involved in digital 

dialogue with the Airbnb host. In the destination point, it is between the guest, the host and the 

local community in the form of authentic experiences. “Figure 3” shows a conceptual model. 

Like the Airbnb, the Eatwith also prioritizes the concept of experience. Instead of eating in a 

restaurant in a traditionally, they have the experience of having dinner at someone's house. 

Feastly, an application that aims to bring together the tourists and locals at the dining table, 
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serves the similar purpose. The common characteristic of these examples is that humans can 

experience the local food culture experience in the city. By means of the sharing economy 

platforms, users benefit from the experiential and social appealing of the sharing economy by 

communicating with the local community and providing access to experience (Tussyadiah and 

Pesonen, 2018: p.716). 

Companies in the sharing economy like Uber, Lyft and BlaBlaCar also offer customer 

experience. Uber offers a cheap and convenient alternative to traditional transport options such as 

taxi, bus or other public transport. Uber and Lyft provide a mobile application-based payment 

method experience, taking advantage of frictionless technology and providing fast service 

between drivers and users (Schneider, 2017: p.24). Uber therefore offers a better user experience 

than traditional methods. These companies use their experience to provide customers with good 

communication and increase their satisfaction. In the travel sharing services like BlaBlaCar, 

customers like to meet and learn about the drivers. Therefore, through sharing economy tools, 

people interact with other people to obtain permanent experiences. 

 

Figure 3: The Nexus of Authenticity, Tourism Experiences, and The Sharing Economy 

Conclusion and Suggestions 



586 
 

Nowadays, the development of the Internet, and the advancement of information, and 

communication technologies are considered as essential factors in the rise of the sharing 

economy. The existence of these digital platforms distinguishes businesses and communities 

under the term of sharing economy from traditional forms of sharing (Bardhi and Eckhardt, 2012; 

Hamari et al., 2016). Technology has an important role in the development of the sharing 

economy. This enables people to come together under the economy and to have access to the 

goods, and services they need. Through the common use and collaborative consumption that is 

inherent in the sharing economy, resources can be used efficiently with less raw materials and 

less energy. Therefore, the sharing economy will lead consumers to less demand for resources 

and, according to Botsman and Rogers (2010), will promote more equitable and sustainable 

resource allocation. It is also possible to make a significant contribution to the economy through 

the use of common consumption and resources by reusing the economy rather than wasting, 

overproduction and over-consumption. 

The examples of sharing economy that arise with the technological developments should give 

importance to the customer experience in order to create user satisfaction and loyal users in the 

long term. The examples of sharing economy in different sectors require long lasting users to 

have lasting and value-expressing memories. Therefore, they have to make more use of the 

experience.  

This paper presents a conceptual framework by reviewing the facts that make the sharing 

economy appealing. A general evaluation of the sharing economy was made and examples from 

the perspective of experience were examined. The fact that the studies on experience in the 

sharing economy are not yet sufficient makes this work valuable. Besides, this paper provides 

data on what businesses should consider the factor of experience and the permanence of 

experience. In all other examples of shared economy, it is recommended that businesses create 

value for the user and provide a service experience. 

While the previous studies focused on the economic or social aspects of the sharing economy 

(Cheng, 2016; Oh and Moon, 2016), it was aimed to emphasize that the dimension of experience 

is also significant with this study. Although many authors claim to be low-cost, enable 

individuals from all over the world to become micro-entrepreneurs, and make money in their 
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spare time, they think that the experience offered by the sharing economy is important to users 

(Guttentag, 2015: p.1192; Yakin et al., 2017: p.34; Lutz and Newlands, 2018: p.187). 

Through the sharing economy examples, users gain various experiences. For example, Airbnb 

guest interacts with the host and has the experience of living with other people. Besides, users 

who can have dinner at the house of others through the Eatwith or Feastly options can also have 

experience about the local culture, city life and lifestyle. Experience-oriented businesses such as 

Vayable and SideTour make it easy to find events in almost any city (Buczynski, 2015: p.52). 

Uber, Lyft, and BlaBlaCar offer similar possibilities to the above-mentioned interactions by 

creating an alternative to traditional means of transport and by interacting with drivers.  

It is not only economic, financial, and experiential appealing but also social and environmental 

appealing in the expansion of the sharing economy and the continuous increase in the interest of 

people. Providing reasonable price advantage and new consumption experience, contributing to 

environmental sustainability and providing an environment for social interaction confirm that the 

sharing economy will further develope (Kathan et al., 2016: p.664). Also, especially in the areas 

of transportation, tourism, and hospitality, shows that the sharing economy will grow even more 

by leaping into different areas with technological innovations. For example education, health, and 

insurance sectors seem to change sector dynamics.  

The fact that there is increasing research attention among the impacts of the sharing economy 

between entrepreneurs, companies, politicians and academic researchers (Martin, 2016: p.149) 

requires more research in many sectors. Therefore, studies to be conducted with different 

perspectives to examine the potential impacts of sectors will provide a better understanding of the 

issue in all respects. In addition, this study may support the importance of the concept of 

experience with quantitative studies in the future and examine not only positive experiences but 

also negative experiences. 
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MÜŞTERI DENEYIMININ ÇOK-BOYUTLU YAPISI: GÖMÜLÜ KURAM 

YAKLAŞIMI 

MULTIDIMENSIONALITY OF CUSTOMER EXPERIENCE: A GROUNDED THEORY 

APPROACH 

Özge DEMİR
1
 

Elif KARAOSMANOĞLU
2
 

Özet 

Küresel rekabet firmaların odağını önce mallardan ürünlere, ardından da hizmetlerden 

deneyimlere çevirmesine neden oldu. Benzer şekilde pazarlama düşüncesi de ürün – hizmet 

ayrımı gözetmeyen ve merkezinde deneyim ve değer bulunan yeni bir paradigmaya, hizmet-

baskın mantığa (SDL), evrildi. SDL uyarınca değerin, sadece müşterinin gözünden 

deneyimlerinin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu nedenle, 

firmaların müşterilerine sunduğu deneyimin kalitesinin daha iyi anlaşılabilmesi önem 

kazanmaktadır. Pazarlama yazınında müşteri deneyimi kalitesinin boyutlandırıldığı çalışmalar ya 

belli bir bağlam ya da deneyim tipine odaklandığı için, önerdikleri boyutlar müşteri deneyimi 

gibi alanı geniş bir kavramı temsil etmekten uzak kalmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada müşteri 

deneyimi kavramına geniş bir perspektiften yaklaşılmış ve kavramın boyutlarının gömülü 

kuram  (grounded theory) yöntemiyle belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen 21 

derinlemesine görüşmeden ortaya çıkartılan içgörülere dayanılarak oluşturulan müşteri deneyimi 

temel boyutları; (i) etkileşim deneyimi, (ii) süreç deneyimi, ve (iii) fiyat deneyimi olarak 

adlandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Müşteri Deneyimi, Hizmet-Baskın Mantık, Gömülü Kuram Yöntemi, 

Çok-Boyutlu Kavram  

Abstract 

Global competition induced companies to change their focus from products to services and more recently 

to experiences. Similarly, marketing thought evolved to a new paradigm, service-dominant logic (SDL), 
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where the product / service distinction fades and experience and value are central themes. SDL 

suggests that value determination is only dependent on customers’ experiences and perceptions. 

Therefore, understanding how customers evaluate their experiences takes on a new significance. 

However, previous operationalizations of the customer experience construct are either based on a 

specific context or focus on a single type of experience, and fail to adequately represent a 

construct with such a broad domain as cutomer experience. For this reason, this study anchors on 

a broad framing of customer experience and aims to define the multi-dimensionality of the 

construct through a grounded theory approach. For this purpose, 21 depth interviews were held 

and grounded on the insights from the analysis three main dimensions are suggested for customer 

experience quality: (i) interaction experience, (ii) process experience, and (iii) price experience.  

Keywords: Customer Experience, Service-Dominant Logic, Grounded Theory Method, 

Multidimensional Construct 

Giriş 

Pine ve Gilmore, 1998’deki makalelerinde tüketiciye sunulan değerin yıllar içinde mallardan 

ürünlere, hizmetlere ve en sonunda deneyimlere dönüşeceğini ve bir deneyim ekonomisinin 

oluşacağını öngörmüşlerdi. Bunu takiben, Vargo ve Lusch (2004, 2008), 2000’lere kadar 

pazarlamanın temel paradigması olan ve malları merkeze alan mal-baskın mantık (goods-

dominant logic, GDL) yerine artık ürün-hizmet ayrımı gözetmeyen hizmet-baskın mantığın 

(service-dominant logic, SDL) günümüzde geçerli olduğunu ve bu yaklaşımın temel 

prensiplerini ortaya koydular. Mal-baskın mantık, firmaların değer zincirleri içerisinde 

müşterilerine değer ürettiği (embedded-value) düşüncesini benimserken, hizmet-baskın mantık 

firmaların müşterilerinden bağımsız olarak değer üretemeyeceğini, ancak ve ancak müşterileriyle 

ortak değer yaratımına (value co-creation) destek olacakları prensibini öne sürmektedir (Lusch 

ve Vargo, 2006; Vargo ve Lusch, 2004, 2008). Bu düşüncede ortak değer yaratımının 

gerçekleşebilmesi ve değerin ortaya çıkabilmesi için firmanın öne sürdüğü teklifin (offering) 

müşteri tarafından kullanılması/tüketilmesi gerekir. Bu bağlamda hizmet-baskın mantık 

açısından müşterinin deneyimi ve algısı, değerin belirlenmesi için gerek koşul olarak 

görülmektedir (Lusch ve Vargo, 2006). Holbrook’un (1999) ifadesiyle değer bir deneyimdir, 

çünkü nesnenin kendisinden değil, tüketim deneyimlerinden doğar. İyi bir müşteri deneyimi 

sunmak, günümüzde önemli bir rekabet avantajı olarak değerlendirilmektedir (Prahalad ve 
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Ramaswamy, 2004; Mascharenas vd., 2006). Bu noktadan hareketle, pazarlama düşüncesinin 

merkezinde yer alan değer kavramının ortaya çıkmasında bu kadar önemli bir rolü olan müşteri 

deneyimi kavramının boyutlarını anlamak pazarlama yazını açısından önem taşımaktadır.  

Pazarlama yazınında müşteri deneyiminin kavramsallaştırıldığı çalışmalarda, ya tek bir bağlama 

(ör. Klaus ve Maklan, 2011) ya da belirli bir deneyim tipine (ör. Collier vd., 2018) 

odaklanılmıştır ve bu çalışmalarda önerilen boyutlar birbirleriyle uyumsuz görünmektedir. Bu 

nedenle bu çalışmada müşteri deneyiminin bağlama bağlı olarak değişkenlik gösterdiği dikkate 

alınmış ve iyi ve kötü tüketim deneyimi hikayelerinden anlatılarla temellendirilerek gömülü 

kuram yöntemi ile boyutlandırılması amaçlanmıştır.  

Yazın Taraması: Müşteri Deneyimi Çalışmaları 

Müşteri deneyimi kavramının tanımında tam bir birlik olmasa da (Chaney vd., 2018), en çok 

uzlaşılan yaklaşım; müşteri deneyiminin, tüketicilerin bir firma ya da firmanın ürün ya da 

hizmetleri ile tüm müşteri yolculuğu boyunca doğrudan ya da dolaylı olarak kurdukları 

etkileşimin sonucunda verdikleri öznel tepkiler olarak tanımlanmasıdır. Burada müşteri 

yolculuğu ana hizmetin verilmesinin öncesini, esnasını ve sonrasını da kapsamaktadır (Verhoef 

vd., 2009; Lemon ve Verhoef, 2016; Vorhees vd., 2017). Yaptığımız her şeyin tüketimle ilgisi 

olduğu düşünülürse (Woodward ve Holbrook; 2012), müşteri deneyimi kavramının kapsamının 

genişliği daha net ortaya çıkacaktır. Müşterilerin deneyim beklentileri ürün kategorisi, ilgilenim 

düzeyi, ürünün karmaşıklığı ve ilişkisellik gibi nedenlerden dolayı değişkenlik göstermektedir 

(Lemke vd., 2011). Buna rağmen pazarlama yazınında müşteri deneyiminin boyutlandırıldığı 

çalışmalar ya belli bir bağlama ya da deneyim tipine dayanarak yapılmıştır (Bkz. Tablo-1). Bu 

çalışmalardan ikisi; Klaus ve Maklan’ın (2011) hizmet deneyimi (EXQ) ölçeği ve Chang ve 

Horng’un (2010) deneyim kalitesi ölçeğidir ve farklı bağlamlara uyarlanmasında zorluklarla 

karşılaşılabilen ölçeklerdir. Klaus ve Maklan (2011) çalışmalarını finans sektöründe, ev kredisi 

satın alan müşteriler ile gerçekleştirmiş ve 4 boyuttan (iç rahatlığı, kritik anlar, sonuç odaklılık, 

ürün deneyimi) oluşan, 19 soruluk bir ölçek geliştirmiştir. Chang ve Horng (2010) ise iki farklı 

bağlamda, bir alış-veriş merkezi ve bir akvaryum kompleksinin müşterileri ile birer çalışma 

gerçekleştirmiş ve 5 boyuttan (fiziksel ortam, hizmet sağlayıcılar, diğer müşteriler, eşlikçiler, 

müşterinin kendisi) oluşan 38 soruluk bir ölçek derlemiştir. Collier vd.’nin (2018) geliştirdiği bir 

diğer ölçek, kişilerarası sıradışı deneyimlere odaklanmaktadır. Önerilen ölçek, kişiye özel hizmet 
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deneyimi (idiosyncratic service experiences – ISE), 3 boyut (çalışanın gösterdiği çaba, sürpriz, 

algılanan empati) ve 9 sorudan oluşmaktadır. ISE, uygulaması kolay olmasına rağmen, 

tüketicilerin yaşam pratikleri içerisindeki sıradan deneyimleri gözardı ederken, sadece statik, 

kişilerarası etkileşim hallerine odaklanarak müşteri yolculuğunu bütünlüklü olarak 

yansıtamamaktadır (Verhoef vd., 2009; Lemke vd., 2011). Son olarak, yazın taramasında 

karşımıza çıkan ve Brakus, Schmitt ve Zarantonello (2009) tarafından geliştirilen dördüncü 

ölçek, özel olarak tüketicilerin marka deneyimlerini hedeflemektedir ve 4 boyutta (duyusal, 

duygusal, davranışsal, bilişsel) 19 sorudan oluşmaktadır.  

Tablo 1. Müşteri Deneyimi için Pazarlama Yazınında Önerilen Boyutlar 

 

Klaus ve Maklan’ın (2011, s. 16-17) hizmet deneyimi ölçeği dört boyut önermektedir. Bunlar: (i) 

ürün deneyimi – müşterilerin aynı hizmet sağlayıcıdan bile olsa farklı seçenekleri olduğuna dair 

algıları ve farklı seçenekleri karşılaştırma yetileri, (ii) sonuç odaklılık – müşterilerin işlem 

maliyetlerini düşürmeleri ve hedeflerine ulaşmaları, (iii) kritik anlar – müşterilerin hizmet 

sağlayıcının esnekliği ve sorun çıktığında telafi çabaları konularındaki algıları, ve (iv) iç rahatlığı 

– müşterilerin deneyim yolculukları boyunca hizmet sağlayıcı hakkındaki değerlendirmeleri ve 

hizmet ile ilgili duygusal alanları kapsamaktadır. Ölçek içerisindeki boyutların içeriği tek 

boyutluluk konusunda sorgulamaya açık görünmektedir. Örneğin, iç rahatlığı (peace of mind) 

boyutunu temsilen seçilen sorular arasında firmanın uzmanlığına duyulan güven, süreç kolaylığı, 

ilişkisellik, kolaydacılık (convenience retention), tanışıklık ve bağımsız tavsiye (independent 

advice) vermek gibi birbirinden çok bağımsız görünen kavramlar kullanılmıştır. Ölçek geliştirme 

çalışmalarında özellikle çok boyutlu kavramlar tariflenirken, o kavramın farklı boyutlarının 

Klaus ve Maklan Chang ve Horng Collier vd. Brakus vd.

(2011) (2010) (2018) (2009)

Ölçek Hizmet deneyimi Hizmet deneyimi
Kişiye özel hizmet 

deneyimi
Marka deneyimi

Bağlam Ev kredisi
Perakende ve 

akvaryum kompleksi
Sıradışı deneyimler Markalı ürünler

Boyut sayısı 4 5 3 4

Soru sayısı 19 38 9 12

İç rahatlığı (6) Fiziksel ortam (17) Duyusal (3)

Kritik anlar (5) Hizmet sağlayıcılar (5) Duygusal (3)

Sonuç odaklılık (4) Diğer müşteriler (4) Süpriz (2) Davranışsal (3)

Ürün deneyimi (4) Eşlikçiler (4) Algılanan empati (4) Bilişsel (3)

Müşterinin kendisi (8)

*  Boyutları temsil eden soru sayıları parantez içerisinde verilmiştir.

Boyutlar*

Yazar

Çalışanın gösterdiği 

çaba (3)
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birbiriyle yüksek ilişkisellik gösteren sorular ile temsil edilmesi beklenir (DeVellis, 2003; 

Babbie, 2011). 

Chang ve Horng’un (2010, s. 2405) hizmet deneyimi ölçeği tüketici davranışı yazınında yer alan 

bazı alanlar ile bazı deneyimsel unsurların harmanlanmasından oluşan karma bir ölçek gibi 

görünmektedir.Önerilen boyutlardan ilki, fiziksel ortam, kendi içinde 4 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Araştırmacılar müşterilerin fiziksel ortam ile etkileşimi sonucunda, (i) atmosfer, 

(ii) yoğunluk, (iii) hayal gücü ve (iv) sürpriz alt-boyutları ile temsil edilen şekillerde duygusal 

tepkiler verdiklerini öne sürmektedir. Bu alt-boyutlardan atmosfer ya da mağaza atmosferi 

(servicescape) hizmet tasarımı yazınında sıkça işlenmiş bir konudur (ör. Bitner, 1992; Spence, 

Puccinelli, Grewal ve Roggeveen, 2014). Araştırmacılar mağaza atmosferini, yoğunluk (zamanın 

nasıl geçtiğini fark etmeme), hayal gücü (mağaza atmosferinden dolayı hayallere dalmak) ve son 

olarak sürpriz (beklenmedik iç mekan tasarımı nedeniyle yaşanan şaşkınlık) gibi unsurlarla 

desteklemişlerdir. Diğer üç boyut, hizmet sağlayıcılar, diğer müşteriler ve müşterilerin eşlikçileri 

ise odaktaki müşterinin hizmet bağlamı içerisindeki sosyal etkileşim unsurlarını yansıtmaktadır 

ki, yine sıklıkla çalışılmış konulardır (ör. Grove ve Fisk, 1997; Gremler, Gwinner ve Brown, 

2001; Borges, Chebat ve Babin, 2010). Önerilen son boyut, müşterinin kendisi de iki alt-

boyuttan oluşmaktadır: (i) bilişsel öğrenme, ve (ii) eğlenme. Bu son iki boyut, ölçeğin bütünü 

göz önünde bulundurulduğu zaman müşteri deneyimi kavramı ile doğrudan ilişkili olan yegane 

boyutlar olarak göze çarpmaktadır. Önerilen ölçeğin bir diğer eksikliği ise, hizmetin öncesi ve 

sonrasını da dahil eden bütünlüklü bir yaklaşım yerine sadece hizmet anına odaklanmasıdır (ör. 

Verhoef vd., 2009; Vorhees vd., 2017). 

Collier vd.’nin (2018) kişiye özel hizmet deneyimi ölçeği üç boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 

müşterilerin etkileşim kurdukları firma çalışanlarının kendilerine karşı davranışlarında, (i) özel 

bir çaba, (ii) olumlu bir süpriz, ve (iii) müşterinin durumuna karşı empati kurabilme kabiliyeti 

olup olmadığını ölçmek üzere tasarlanmıştır. Daha önce de ifade edildiği üzere, önerilen ölçek 

müşteri yolculuğunu bütüncül olarak ele almak yerine sadece kişilerarası etkileşime odaklandığı 

için kullanım alanı kısıtlıdır ve müşteri deneyimi kavramını da sıradan deneyimleri gözardı 

etmesi nedeniyle kısmen temsil edebilmektedir.  

Brakus vd. (2009, s. 53) marka deneyimini; müşterilerin markanın tasarımı, kimliği, ambalajı, 

iletişimi ve ortamları gibi marka ile ilintili uyaranlara karşı oluşturduğu öznel, içsel ve 
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davranışsal tepkiler olarak tanımlamıştır. Ölçek ve boyutları, Schmitt’in (1999) müşteri 

deneyimlerini kavramsallaştırdığı çalışması temel alınarak kurgulanmıştır. Araştırmacılar, ölçeği 

firmaların marka geliştirme çalışmalarında kullanabilecekleri yararlı bir araç olarak önerseler de, 

farklı bağlamlarda yaşanan müşteri deneyimlerinin değerlendirilmesi gibi bir amaç 

gütmediklerini kendileri ifade etmektedir. 

Yazında önerilen deneyim boyutları arasındaki tutarsızlık, müşteri deneyimi gibi kapsamı geniş 

bir kavramının tek bir bağlamdan yola çıkarak temsil edilmesinin pek de mümkün olmadığını 

göstermektedir. Bu nedenle bağlamsal varyasyonların boyutlandırma çalışmalarında göz önünde 

bulundurulması önem kazanmaktadır (Lemke vd., 2011). Çok çeşitli sektörler ve farklı kanalların 

varlığında, müşteri deneyimi kavramının tutarlı bir biçimde temsil edilebilmesi için (Lemon ve 

Verhoef, 2016), tek bir bağlam ya da deneyim türüne odaklanmak yerine müşteri deneyimi 

kavramını bütünlüklü olarak ele almak gerekmektedir.  

Yöntem 

Müşteri deneyimi, yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen halen gelişmekte olan bir 

çalışma alanı olarak değerlendirilmektedir (Kranzbühler vd., 2017). Bu nedenle kavramsal 

boyutlandırma çalışmalarında keşifsel yöntemlerin kullanılması uygun olacaktır (Peter ve 

Churchill, 1986; Fischer ve Otnes, 2006). Ancak Tablo-1’de özetlenen çalışmalarda da keşifsel 

yöntemlerin kullanıldığı göz önünde bulundurulursa, müşteri deneyiminin boyutlandırılması için 

daha temel bir teori oluşturmaya olanak sağlayacak sözel yöntemlerin benimsenmesi yararlı 

olacaktır.  

Alandaki öne çıkan çalışmalarda temel sorunun tek bir bağlamdan yola çıkarak geniş bir 

kavramın temsil edilmesinin mümkün olmaması görünmektedir. Bu nedenle, ServQual 

(Parasuraman vd., 1985, 1988) ve Markor (Kohli ve Jaworski, 1990; Kohli vd., 1993) gibi gerek 

akademide gerek özel sektörde kabul görmüş örnekler incelenmiştir. Örneğin; Parasuraman vd. 

(1985, s. 43) ‘hizmet kalitesi yazını henüz hizmet kalitesini incelemek için sağlam bir kavramsal 

temel oluşturacak kadar zenginleşmediği için’ keşifsel bir nitel çalışma yapmak gerekliliğini 

vurgulamışlardır. Bu keşifsel çalışmada, birbirinden müşteri etkileşimleri açısından farklı dört 

sektör seçilerek, bu sektörlerin hem müşterileri ile odak grup çalışmaları yapılmış hem de o 

sektörlerde faaliyet gösteren firma yöneticileri ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

Kohli ve Jaworski (1990) ise pazar odaklılık (market orientation) kavramının boyutlarını ortaya 
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çıkarmak için yaptıkları keşifsel çalışmada geniş bir yelpazeden deneyim ve bakış açılarını 

yansıtabilmek amacıyla teorik örneklem yöntemini (Glaser ve Strauss, 1967) kullanmışlardır.   

Bu örnekler ışığında, temel amacı müşteri 

deneyimi kavramının boyutlarını bağlam kısıtı 

olmaksızın ortaya çıkarmak olan bu çalışmada, 

gömülü kuram yöntemi (grounded theory 

method - GTM) benimsenmiştir. Bu yöntem, 

özellikle karmaşık ve az gelişmiş kavramlar 

üzerinde çalışmak için geliştirilmiş esnek bir 

yöntemdir (Glaser ve Strauss, 1967) ve geniş 

bir yelpazeden toplanacak tüketici anlatılarının 

karşılaştırmalı olarak analiz edilmesine olanak 

sağlayabilmektedir (bkz. Şekil-1). GTM veri 

toplama ve analizin eş zamanlı olarak 

yürütüldüğü bir yöntemdir ve analiz süresince 

veri giderek artan bir kavramsallaştırma ile 

anlamlandırılır (Glaser ve Strauss, 1967; 

Charmaz, 2006; Bryant, 2017). Araştırma süreci 

kolayda (convenience) veya amaca-uygun (purposive) örneklem yöntemleriyle veri toplayarak 

başlar (Bryant, 2017). İlk aşamada gerçekleştirilen analizler araştırmacının öne çıkan ve 

geliştirilebilecek kategorileri (boyut) belirlemesine olanak sağlar (Locke, 2000; Goulding, 2005). 

Teorik örneklem yöntemi (theoretical sampling), belirlenen bu kategorilerin özelliklerinin ve 

sınırlarının daha iyi açıklanmasını sağlar (Glaser ve Strauss, 1967; Charmaz, 2006). Teorik 

örneklem yaklaşımının amaçlı örneklemden en temel farkı belli demografik kotaları sağlamak 

(ör. farklı yaş gruplarından katılımcıları çalışmaya dahil etmek) yerine, kategorilerin 

özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır (Charmaz, 2006).  

Katılımcıların Seçimi 

Tüketim deneyimlerinin insanların gündelik aktiviteleri (Woodward ve Holbrook, 2012) 

olmasından yola çıkarak kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiş (Bryant, 2017) ve sosyal 

medya üzerinden açılan bir çağrı ile çalışmaya katılım sağlanmıştır. Katılımcılardan iyi ve kötü 
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birer tüketim deneyimlerini mümkün olduğu kadar detaylı anlatmaları istenmiştir. Her 

görüşmenin ardından alınan ses kaydı yazıya geçirilmiş, önce kendi içinde kodlanarak analizi 

yapılmış, ardından önceki anlatılarla kıyaslaması yapılarak notlar tutulmuştur (Glaser ve Strauss, 

1967; Bryant, 2017). Potansiyel kategoriler belirlendikten sonra teorik örneklem yöntemine 

geçilmiş (Charmaz, 2006), mümkün olduğu kadar farklı sektörden anlatı toplamaya ve belirlenen 

kategorilerin bu sektörlerde geçerliliği anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Üç ay süren (Temmuz – Eylül 2018) derinlemesine mülakatlarda toplam 21 kişi ile görüşülmüş 

ve yaklaşık 5 saatlik ses kaydı oluşturulmuştur. Katılımcılar ve çalışma dahilinde müşteri 

deneyimi anlatıları derlenen sektörler ile ilgili detaylı bilgiler Ek-1’de sunulmuştur.  

Bulgular ve Tartışma 

Müşteri deneyimi kavramını, ‘tüketicilerin müşteri yolculuğu boyunca firma ile tüm etkileşimleri 

sonucunda verdikleri öznel tepkiler’ olarak geniş bir bakış açısıyla ele alarak yürütülen çalışma 

sonucunda tüketicilerin deneyimlerini üç ana kategoride değerlendirdikleri ortaya çıkarılmıştır. 

Bu kategoriler sırasıyla (i) etkileşim deneyimi, (ii) süreç deneyimi, ve (iii) fiyat deneyimi olarak 

adlandırılmıştır. Her bir boyutun ve alt-boyutlarının özellikleri sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Boyutların özelliklerini yansıtan katılımcı ifadeleri Ek-2’de sunulmuştur.  

Etkileşim Deneyimi (Interaction Experience)  

Etkileşim deneyimi, müşteri/firma iletişiminin yetkiliye erişim kolaylığı, çalışanın tutumu, 

önemsenme, bilgi aktarımının içeriği ve müşterinin geri bildirim verme olanaklarının müşteri 

tarafından değerlendirilmesini ifade etmektedir ve beş alt boyuttan oluşur. Aşağıda bu boyutlar 

sırasıyla incelenecektir.  

Erişim Kolaylığı (Ease of Access) 

Erişim, gerektiği zaman bir firma yetkilisine ulaşmanın kolaylığını tarif eder. Müşteri bir 

yetkiliye ulaşamadığı zaman ya da erişimin geciktirildiği hallerde müşteriler olumsuz tepkiler 

vermekte ve bazı durumlarda müşteri kaybına neden olmaktadır. Bir katılımcı, Arda, özel bir 

hastanede yaşadığı sorunu şikayet etmek için yetkili bulamadığını anlatırken, hem idari katta 

dolaşıp bir yetkili aradığını, şikayetini doktoruna yüzyüze ilettiğini, ardından hastane yönetimine 

e-posta ile durumu açıkladığını anlatıyor. Hiçbir girişimine geri dönüş alamayınca hastanenin 

çağrı merkezini arıyor ve durumu oraya da iletiyor. Diğer yandan, Berk bankolarda yaşanan 
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teknik bir sorun nedeniyle pek çok diğer yolcu ile birlikte uçağını kaçırıyor. Biniş kapısındaki 

havayolu görevlisi, yaşanan teknik sorunun farkında olmadığı gibi, yolcuların yönelttiği soruları 

kendi görevi olmadığı gerekçesiyle yanıtsız bırakıyor. Bu anlatılardaki Arda ne o hastaneye, ne 

de diğer şubelerine mecbur kalmazsa bir daha asla gitmeyeceğini söylerken, Berk kolayına 

geldiği için aynı havayoluyla uçmaya devam ediyor.  

Firma etkileşimlerinde giderek artan oranlarda çok kanallı deneyimler sunuluyor, erişim de doğal 

olarak sadece yüz yüze etkileşim durumlarını içermiyor. Katılımcıların aktardıkları kötü 

deneyimlerin neredeyse yarısı çağrı merkezleriyle etkileşimlerden kaynaklanıyor. Çağrı 

merkezleri ile ilgili öne çıkan şikayet, yetkiliye ulaşmak için menüler içerisinde tuşlama yaparak 

ilerlemek ya da otomatik çağrı merkezlerinde arama gerekçelerini ifade etmek ve bunun 

beraberinde fon müziği eşliğinde gelen uzun bekleme süreleri. Bunun yanı sıra, Elif ve Betül 

çağrı merkezleri ile ilgili yaşadıkları kötü deneyimlerinde, ilk aramalarında sonuç alamadıkları 

için tekrar (tekrar) aramak zorunda kalmaktan ve aynı şeyleri başka bir yetkiliye tekrar (tekrar) 

anlatmaktan şikayet ediyorlar. Diğer bir konu, müşterinin talebinin reddedilmesi. Zehra uzun 

yıllardır abonesi olduğu dijital yayın platformundaki üyeliğini bitirmek istediği zaman, kendi 

deyimiyle ‘taciz etmeye’ başlamışlar ve üyeliğini sürdürmesi için defalarca Zehra’yı geri 

arayarak çeşitli teklifler sunmuşlar. Her üç anlatı da aynı sektörden, dijital televizyon yayıncılığı. 

Betül aldığı hizmete çok alıştığı için, Elif ise ürün rakiplerinden daha iyi olduğu için yaşadıkları 

deneyimleri ‘kabus’, ‘korkunç’ gibi sıfatlarla aktarmalarına rağmen aboneliklerini iptal 

ettirmemişler. Zehra ise artık bir rakibin müşterisi.  

Özetle, tüketiciler ihtiyaç duydukları zaman hizmet sağlayıcıların yetkililerine kısa sürede 

ulaşmak ve ilk seferde, herhangi bir engelle karşılaşmadan sorunlarını çözümleyebilmek 

istiyorlar.  

Sözlü ve bedensel yaklaşım (Tone) 

Beklenileceği üzere, tüketiciler firma yetkilileri ile etkileşim içerisindeyken kendilerine yönelik 

davranışlar konusunda hassasiyet gösteriyorlar. Özellikle de yazılı ve sözlü iletişim hallerinde 

kullanılan sözcüklerin seçimi bir müşteriyi sinirlendirebildiği gibi, sakinleştirebiliyor da. 

Örneğin Ali, iade etmek istediği gömlekler için firmadan e-posta yoluyla gelen yanıtı absürd, 

saçma ve sert olarak değerlendiriyor. Artık o firmadan alışveriş yapmıyor. Ayşe ise 

prosedürlerini sorguladığı bir restoran için, çalışanın kendisine karşı tutumunu “belki öyle bir 
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kuralları var ama bunun da bir söyleme adabı var” sözleriyle eleştiriyor. Buna karşın Melek 

sinirle aradığı telefon operatörünün çağrı merkezini, görüşmeyi iyi yöneten çağrı merkezi 

yetkilisi sayesinde sakinleşmiş olarak kapatıyor.  

Müşteriler çalışanların tutumunu sadece sözlü iletişim için değil, beden dili için de 

değerlendiriyor. Mehmet sorun yaşadığı kot pantolonlarını götürdüğü mağazada, iade işlemi 

yapmayan kasiyerin pantolonlarını kendisine ‘paçavra gibi attığını’, buna karşılık Eda ise çıktığı 

seyahatlerde otel çalışanlarının müşterilere karşı tavrının her zaman çok dikkatini çektiğini 

söylüyor. Anlattığı seyahatinde genel olarak otelden memnun kalmakla birlikte, güler yüzle ve 

durmaksızın kendilerine hizmet veren bir personelin kendilerine unutulmaz bir tatil yaşattığından 

bahsediyor.  

Önemsenmek (Caring) 

Tüketiciler hizmet ilişkileri içerisinde önemsenmeyi, özel hissetmeyi ve kendilerine empatiyle 

yaklaşılmasını istiyorlar. Örneğin Sinem, çıktığı gemi seyahatini ‘her şeyi A’dan Z’ye 

mükemmel hazırlamışlardı’ sözleriyle özetliyor. Bu hizmet karşısında kendisini değerli 

hissettiğini anlatıyor ve ekliyor, ‘Senin için her şeyi yapan birileri var orada ve senin istediğin 

gibi yapıyor. Büyük rahatlık... İnsan tatilde başka ne ister?’ Olumsuz deneyimlerde ise Berk’in 

uçak kaçırma hikayesinde olduğu gibi çalışanların ilgisizliği, Zeynep’in hediye kartı basılmasını 

yarım saat beklediği anlatıda empati yoksunluğu; Ahu’nun çağrı merkezi yetkilisiyle görüşürken 

sorularına yanıt alamadığı için kendini değersiz hissetmesi, Arda’nın hastanede şikayetini 

anlatacak bir yetkili bulamadığında kendisini ayaklı cüzdan gibi hissetmesi ve birey olarak bir 

önemi olmadığını düşünmesi gibi örnekler görülüyor. Firmalarının müşterilerini önemsediğini 

hissettirebilmesi onları tanımak ve beklentilerini anlamaktan geçiyor.  

Bilgi Kalitesi (Information Quality) 

Etkileşim deneyiminin dördüncü alt-boyutu bilgi kalitesi olarak adlandırılmıştır. Tüketiciler, 

hizmet sağlayıcılardan aldıkları bilginin faydalı, doğru ve tutarlı olmasını beklemektedir. 

Örneğin, Melek bir yurt dışı seyahatinde cep telefonu operatörü ile çağrı merkezi kanalı ile paket 

seçeneklerini öğrenmek için görüştüğünde kendisine önce daha pahalı olan seçeneğin 

sunulduğunu, neden sonra daha uygun bir seçeneğin varlığından haberdar olduğunu anlatıyor. 

Betül’ün ise dijital televizyon yayıncısı kuruluştan teknik servis talep ettiğinde her görüşmesinde 

farklı bir fiyatlandırma bilgisi alıyor. En sonunda yaptığı iki yıllık kontratın kendisine ücretsiz 
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teknik servis hakkı tanıdığını öğreniyor. Buna rağmen teknik servise para ödemek zorunda 

kalıyor. Bu olumsuz deneyimlerin aksine Hasan, yeni aldığı arabasının ileri teknolojili gösterge 

panelinde yanan her uyarı ışığı için endişeyle firmanın çağrı merkezini aradığını ve her seferinde 

çağrı merkezi personelinin kendisine gerekli açıklama ve yönlendirmeyi yaptığından bahsediyor. 

Bu tür olumlu deneyimler memnuniyet ve firmaya karşı güven duygusunun gelişmesine neden 

oluyor.  

Geribildirim (Feedback) 

Etkileşim kalitesinin son alt-boyutu, müşterilerin sesine kulak vermeyi gerektiriyor. 

Müşterilerden geribildirim toplamak ve bu geribildirimleri değerlendirmek müşterilerin firma ile 

olan ilişkisini güçlendiriyor ve sıradan bir hizmeti sıradışı hale getiren dokunuş olarak 

algılanabiliyor. Elif bir iş seyahatinde keşfettiği ve seyahat süresince sıkça ziyaret ettiği kafenin 

işletmecisine menüye tatlı da eklemesinin hoş olacağını iletmiş. Bir süre sonra aynı kafeyi tekrar 

ziyaret ettiğinde işletmeci kendisine bir dilim pasta ikram etmiş. Elif bu davranışı ‘bu nezaket, bu 

müşteri odaklılık, bu kalite, bu iletişim inanılmaz bir şey’ sözleriyle anlatıyor. Hala sosyal medya 

üzerinden irtibatları devam ediyor.  

Toparlamak gerekirse, müşteriler farklı kanallar üzerinden firma yetkililerine rahatlıkla 

erişebilmek, bu etkileşimler içerisinde uygun bir dille, faydalı, doğru ve tutarlı bilgiler edinmek 

istiyor. Etkileşim ile ilgili geribildirim alınması ve firmanın bu görüşler doğrultusunda 

süreçlerini geliştirme çabaları müşterilerde olumlu izlenimler bırakıyor.  

Süreç Deneyimi (Process Experience) 

Süreç deneyimi, müşteri yolculuğu boyunca firma ile etkileşim içerisinde bulunan tüketicinin 

hedeflerine en az çabayla ulaşma isteği olarak tanımlanabilmektedir ve iki alt-boyuttan oluştuğu 

içgörülerin analizinden görülmüştür. 

Kolaylık (Convenience) 

Müşteriler sürtünmesiz deneyimler bekliyor. Hayatlarını kolaylaştıran ürün ve hizmetler ya da 

teknolojik gelişimleri kişiler memnuniyetle karşılıyorlar. Bunun bir örneği, Banu’ya hediye gelen 

çamaşır kurutma makinesi. ‘Aldığım en güzel hediyeydi’ diyor Banu, çünkü hem kendisine 

zaman kazandırmış hem de iş yükünü epey azaltmış. Hande’nin kişisel hesaplarının bulunduğu 

bankadaki bireysel müşteri temsilcisi ise yapması gereken işlemleri telefonda kolayca hallettiği 
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için bankasından çok memnun. Annesinin evine elektrik, su ve doğalgaz bağlatmayı kabusa 

benzeten Betül ise, kapatma işlemleri yapması gerektiğinde aynı kabusu tekrar yaşamaktan 

endişelenmiş. Tüm işlemlerin çevrimiçi yapılabildiğini öğrendiğinde çok mutlu olmuş. Müşteri 

yolculuğundaki olası zorlukları azaltan tüm iyileştirmeler müşteri deneyimini geliştirmek 

açısından faydalı görülüyor.  

Müşteri-odaklı süreçler (Customer-centric processes) 

Tüketiciler, kendilerine sunulan hizmetlerin arka planında farklı süreçlerin işlediğinin 

farkındalar. Rahat bir müşteri yolculuğuna olanak sağlayacak şekilde iyi tasarlanmış süreçler, 

yüksek müşteri memnuniyeti ile sonuçlanıyor.  Örneğin, Berk aktarmalı bir uçuşta, diğer uçağını 

kaçırmasın diye aprondan özel bir araçla alınıp uçağına yetiştiriliyor ve bagajı ile ilgili olası bir 

aksilik için aktarıldığı uçakta konaklama bilgileri kaydediliyor. Berk kimi uçuş görevlisi olan, 

kimi farklı bir kıtada yer görevlisi olan bu insanlar arasındaki koordinasyonu, ‘biz aynı ofis 

içinde bu kadar organize olamıyoruz’ söyleriyle tarif ediyor. Ancak genel eğilim ne yazık ki bu 

yönde değil. Zeynep kısa sürede deforme olan mama çantasını iade etmek istiyor ve uzun bir 

inceleme sürecinin ardından hediye çeki verilmesine karar veriliyor. Çekini almak için mağazaya 

giden Zeynep, yarım saat sonra, sinirleri yıpranmış bir şekilde mağazadan çıkıyor. Çünkü işlem 

tek seferde kasadan gerçekleştirilemiyor, kasiyerin yetkiliyi çağırması, yetkilinin depoya gidip 

ürünü bulması, başka bir terminalden fatura ile eşleştirmesi gibi işlemler sonunda kasaya onay 

verilebiliyor.  

Fiyat Deneyimi (Price Experience) 

Tüketiciler aldıkları hizmetlerin toplam maliyetini göz önünde bulunduruyorlar. Örneğin, Arda 

özel bir hastanede hatalı bir MR çekimi nedeniyle kendisine yanlış teşhis konulmasını hem para 

hem zaman kaybı olarak değerlendiriyor. Diğer yandan verilen hizmete karşılık makul 

ücretlendirme yapılmasını bekliyorlar. Yağmur, iki farklı bankanın kredi kartı aidat ücretlerini 

birbiriyle kıyaslarken, düşük limitli kartının aidatını mantıksız bulduğunu, yüksek limitli kartının 

aidatının ise kabul edilebilir olduğunu anlatıyor. Kart aidatı alınmasını normal karşılamakla 

birlikte, kredi kartı limitine göre kademeli bir ücretlendirme olması gerektiğini düşünüyor.  

Pahalı algılanan ürün ve hizmetler ile ilgili yaşanan sorunlar, uygun olarak algılananlardan farklı 

şekilde değerlendiriliyor ve çözümlenmediğinde müşterinin firma ile ilişiğini kesmesine neden 

olabiliyor. Örneğin; Ali’nin ‘pahalı’ gömlekleri ve Ayşe’nin oğluna ‘bir dünya para verip aldığı’ 
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spor ayakkabıları. Her iki ürün ile ilgili firmalar kullanıcı hatası kararı vermiş, ancak Ali de Ayşe 

de bu açıklamayı mantıklı bulmamışlar ve artık o firmalardan alışveriş yapmıyorlar. Buna 

karşılık Defne sık sık indirimli satış sitelerinden alışveriş yapıyor, bazen üründen kaynaklı bazen 

de lojistikle ilgili sorunlar yaşıyor olmasına rağmen, ürünlerin zaten ucuz olduğunu ve bir iki 

sezon kullanılıp yenilerinin alındığını düşünerek bu sitelerden alışveriş yapmaya devam ediyor.  

Özellikle abonelik sistemlerinde hizmet ile ilgili teknik sorunların hizmet sağlayıcı tarafından 

çözül(e)memesi tüketicilerde memnuniyetsizliğe yol açıyor. Örneğin; dijital televizyon yayın 

aboneliği olan Elif, defalarca aramasına rağmen teknik servis alamamış ve televizyon 

izleyemediği halde aylarca ‘saçma sapan’ fatura ödemek zorunda kalmış. Benzer şekilde 

abonelik sistemiyle çalışan firmaların yeni müşterilerine uyguladığı kampanyaların eski 

müşteriler için geçerli olmamasını eleştiren Sinem, 15 yıllık müşteri olmasına rağmen aynı ürüne 

daha fazla para ödemekten şikayet ediyor.  

Özetlemek gerekirse, tüketiciler aldıkları hizmetlerin parasal karşılığının mantıklı olmasını, fiyat 

seviyesi artarken hizmet seviyesinin de artmasını ve sadakatin ödüllendirilmesi gerektiğini 

düşünüyor.  

Sonuç 

Yapılan çalışma sonucunda önerilen boyutların, yazında önerilen müşteri deneyimi kalitesi 

boyutlarını (bkz. Tablo-1) genişlettiğini söylemek mümkündür. Örneğin, Klaus ve Maklan’ın 

(2011, s. 32) çalışmasında önerilen sonuç odaklılık boyutunda yer alan bir soru hizmet 

sağlayıcının da benzer deneyimler yaşamış olmasından yola çıkarak bir empati perspektifi 

sunmakta ve bu çalışmadaki önemsenmek boyutu ile benzerlik göstermektedir. Aynı çalışma ile 

diğer bir benzerlik süreç deneyimleri ile ilgilidir. Araştırmacılar sürecin kolaylığı ile ilgili iki 

soruyu iki farklı boyut içerisinde – iç rahatlığı ve sonuç odaklılık – değerlendirmişlerdir (Klaus 

ve Maklan, 2011, s. 33).  Empati perspektifi, Collier vd.’nin (2018) kişiye özel hizmet deneyimi 

çalışmasında da yer almaktadır, ancak bu çalışma sadece müşterinin hizmet sağlayıcı ile yüz 

yüze etkileştiği sıradışı deneyimlere yönelik olduğu için kullanım alanı sınırlıdır. Chang ve 

Horng’un (2010) hizmet deneyimi boyutlarından hizmet sağlayıcılar, karşılıklı etkileşimde firma 

çalışanlarının müşterilere arkadaşça ve nazik davrandıkları ve müşterilere karşı saygılı oldukları 

gibi sorular içermekte ve bir açıdan bu çalışmada önerilen sözlü ve bedensel yaklaşım ile 

benzerlik göstermektedir. Ancak geçmiş kavramsallaştırmalarda bu çalışmada ortaya çıkan 
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etkileşim deneyimi içerisinde yer alan erişim kolaylığı, bilgi kalitesi ve  geribildirim boyutları ile 

fiyat deneyimi boyutu yer almamaktadır. 

Müşterinin deneyim yolculuğu boyunca firma ile farklı kanallardan kurduğu etkileşimi 

değerlendirdiği etkileşim deneyimi boyutunun alt boyutlarından sözlü ve bedensel yaklaşım ilişki 

pazarlaması yazınında yer alan ve hizmet personelinin müşteri yaklaşımını değerlendiren müşteri 

odaklılık (customer orientation) (Saxe ve Weitz, 1982) kavramının karşılığıdır. Müşteri 

odaklılık, firma çalışanlarının müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yatkınlığı olarak tarif 

edilmekte (Brown vd., 2002) ve iki boyuttan oluşmaktadır. Brown vd.’nin (2002) önerdiği 

boyutlardan ilki, keyif almak (enjoyment), çalışanın müşteriler ile etkileşiminden keyif alması ve 

onların beklentilerini karşılayacak şekilde empatiyle hizmet etmesi olarak tarif edilmektedir. 

İkinci boyut ise ihtiyaç (needs) olarak adlandırılıyor ve hizmet personelinin müşterilerini 

anlamaya çalışarak, sorunlarını müşterinin çıkarlarına en uygun şekilde çözmeye çalışması 

olarak anlatılmaktadır. Müşteriye keyif alarak ve empati kurarak hizmet veren bir çalışanın, 

müşterinin sözlü ve bedensel yaklaşım beklentilerini karşılayabileceği düşünülebilir. Ancak 

yazın taramasında müşteri gözünden sözlü ve bedensel yaklaşım beklentilerinin öne çıkarıldığı 

bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Etkileşim deneyiminin diğer bir alt boyutu olan erişim kolaylığı, Parasuraman vd.’nin (1985) 

hizmet kalitesinin kavramsal modelinin oluşturulduğu keşifsel çalışmada önerdiği erişim (access) 

boyutu ile ihtiyaç duyulduğu zaman bir yetkiliye kolayca ulaşabilmek açısından benzerlik 

göstermektedir. Ancak bu çalışmada tanımlanan erişim kolaylığı, müşterinin hedefine ilk seferde 

ve engellenmeden ulaşabilmesini de içerecek şekilde genişlemiştir. 

Bilgi kalitesi boyutu, özellikle müşteri ilişkileri yönetimi yazınında iletişim başlığı altında 

incelenmekte ve ‘firmalar arasında doğru zamanda yapılan anlamlı bilgi paylaşımı’ olarak 

tanımlanmaktadır (Andersen ve Narus, 1990, s. 44). Morgan ve Hunt (1994) iletişim kalitesini, 

uygun zamanda (timely), geçerli (relevant) ve  güvenilir (reliable) bilgi alış verişi olarak 

tanımlamakta ve firmalar arasında kurulan güven ilişkisinin bir öncülü olarak 

değerlendirmektedir. Bu çalışmada da, bilgi kalitesi düştüğü zaman, müşterilerin hizmet 

sağlayıcıya duyduğu güvenin sarsıldığı ve bazı durumlarda hizmet almaktan vazgeçtikleri 

görülmüştür.  
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Süreç deneyiminin bir alt boyutu olan kolaylık hizmet pazarlaması yazınında çok boyutlu bir 

kavram olarak yer almaktadır ve müşterinin karar verirken (decision convenience), hizmet 

sağlayıcıya erişiminde (access convenience), alışverişinde (transaction convenience), sağladığı 

fayda açısından (benefit convenience) ve sorunların çözümünde (postbenefit convenience)  

harcadığı çaba ve zamanı değerlendirmesinden oluşmaktadır (Berry vd., 2002). Süreç 

deneyiminin diğer boyutu olan müşteri odaklı süreçler göz önünde bulundurulduğunda ise 

hizmet tasarımı (Shosctack, 1984; Bitner vd., 2008) ve özellikle son yıllarda sıkça bahsedilen 

müşteri yolculuğu haritalama (Norton ve Pine, 2013) yaklaşımları öne çıkmaktadır. Ancak 

müşteri odağından yoksun girişilen ve hizmet süreçlerinin tasarlanmasında müşteri içgörüsü 

yerine firma çalışanlarının görüşlerine dayanılarak gerçekleştirilen çalışmaların çoğunlukla etkili 

olmadığı görülmektedir (Lemon ve Verhoef, 2016). 

Son olarak, tüketicilerin fiyat ve zaman / çaba algıları üzerine çok çeşitli çalışmalar olmasına 

rağmen (ör. Zeithaml, 1988; Dodds vd. 1991; Baker vd., 2002), bu çalışmada ortaya çıkan fiyat 

deneyiminin müşteri deneyimi içerisindeki yeri geçmiş çalışmalarda ortaya konmamaktadır.  

Kısıtlar 

Kullanılan keşifsel yaklaşım ve çalışmanın tek bir ülkede gerçekleştirilmiş olması sonuçların 

genellenebilirliği konusunda engel teşkil etmektedir ve çalışmanın temel kısıtıdır. Ancak müşteri 

deneyimi kalitesi kavramını bağlam kısıtı olmadan yansıtabilmesi açısından gelecek çalışmalara 

içgörü sağlayabileceği düşünülmektedir. Farklı kültürlerden ya da bu çalışmada yer almayan 

eğitim, kişisel bakım ya da iddia aktiviteleri gibi bağlamlardan tüketici anlatıları toplayarak 

müşteri deneyimi kalitesi boyutlarının genellenbilirliğinin üzerine çalışmalar yapılabilir. 

Çalışmada önerilen boyutlar temel alınarak bir müşteri deneyimi kalitesi örneği geliştirilebilir. 
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Ek 1. Katılımcılar ve Sektörler  

 

 

1 Ali Erkek 42 perakende (erkek giyim) otomotiv
2

2 Arda Erkek 41 sağlık perakende (donanım)
2

3 Berk Erkek 41 havayolu havayolu
2

4 Ayşe Kadın 39 yiyecek - içecek yiyecek - içecek
2

5 Banu Kadın 36 perakende (spor giyim) dayanıklı tüketim

6 Betül Kadın 57 dijital tv yayıncılığı kamu hizmetleri

7 Can Erkek 41 kuru temizleme otomotiv
2

8 Zeynep Kadın 36 perakende (anne - bebek) sağlık (hastane)

9 Eda Kadın 37 iletişim seyahat (otel)

10 Elif Kadın 47 dijital tv yayıncılığı yiyecek - içecek

11 Hande Kadın 42 finans sağlık (eczane)

12 Yağmur Kadın 42 finans yiyecek - içecek

13 Zehra Kadın 40 dijital tv yayıncılığı n/a

14 Defne Kadın 34 perakende (platform) eğlence

15 Ahu Kadın 41 finans seyahat (otel)

16 Çiçek Kadın 22 perakende (telefon aksesuar) yiyecek - içecek

17 Melek Kadın 40 iletişim yiyecek - içecek

18 Hasan Erkek 45 satış sonrası hizmetler kargo taşımacılığı
2

19 Mehmet Erkek 39 perakende (jeans) perakende (platform)

20 Sinem Kadın 40 sigorta seyahat (gemi seyahati)

21 Gözde Kadın 39 internet hizmet sağlayıcı toplu taşıma
1
 Katılımcıların isimleri değiştirilmiştir. 

2
 Tüketici anlatıları hata-telafi durumları içerir.

Kötü deneyim İyi deneyim# Katılımcı
1 Cinsiyet Yaş
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Ek 2. Müşteri Deneyimi Boyutları ve Katılımcı Anlatılarından Örnekler 
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FİYAT TUTUNDURMALARININ ALGILANAN FİYAT ÇEKİCİLİĞİ 

ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA 

THE PRICE PROMOTION EFFECT ON PERCEIVED PRICE ATTRACTIVENESS: AN 

AMPIRICAL RESEARCH 

Naci BÜYÜKDAĞ
1
 

Ayşe Nur SOYSAL
2
 

Olgun KİTAPÇI
3
 

Anahtar Kelimeler: Fiyat, Algılanan Fiyat Çekiciliği, Fiyat Tutundurması, Deneysel 

Tasarım 

Keywords: Price, Perceived Price Attractiveness, Price Promotion, Experimental Design 

Giriş  

Günümüz rekabet ortamında, müşteriler bir ürünü nereden alacaklarına karar verirken ürünün 

fiyatının itici gücüne karşı duyarlı davranmaktadır (Graciola vd., 2018). Bunun önemli 

nedenlerinden birisi de tüketicilerin ürün ile ilgili tüm bilgilere (fiyat, satışı yapılan mağaza, 

ürün özellikleri vb.) ulaşabilmeleridir (Grewal vd., 1998). Perakendeciler de genellikle 

mağaza trafiğini artırmak ve satın almayı teşvik etmek için fiyat tutundurması yapmaktadır 

(Grewal vd., 1998). Çünkü tüketiciler genellikle cazip fiyatları tercih etmektedir. Bu durumda 

firmalar, geçici olarak fiyatları düşürerek ürünleri müşteri açısından daha cazip ve satın 

alınabilir ürünler haline getirmeyi amaçlamaktadır (Bambauer-Sachse ve Christina Mangold, 

2009). Bundan dolayı perakendeciler yüksek müşteri satın alma niyeti ve perakende satışı gibi 

olumlu amaçlara ulaşmak için fiyat tutundurması yapmaktadır (Bambauer-Sachse ve Massera, 

2015). Bu çalışmada algılanan fiyat çekiciliği açısından tüketicilerin fiyat tutundurmalarına 

verdikleri tepkinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Böylece hangi fiyat tutundurma senaryosunun 

tüketici açısından çekici olduğuna ilişkin soruya cevap vermesi beklenmiştir. 

Kavramsal Çerçeve  

Fiyat, tüketicilerin mal veya hizmet için yapmış oldukları fedakârlıklar olarak 

tanımlanmaktadır ve tüketiciler açısından bir kalite göstergesi olarak algılanmaktadır 

                                                           
1
 Akdeniz Üniversitesi, buyukdagnaci@gmail.com 

2
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3
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(Zeithaml, 1988). Algılanan fiyat ise bir ürünün ucuz veya pahalı olması gibi ürüne ilişkin 

parasal değerin sübjektif bir şeklidir ve tüketicilerin satın alım gücüne ilişkin yargılamayı 

ifade etmektedir (Calvo-Porral ve Lévy-Mangin, 2017). Sonuç olarak tüketiciler açısından 

fiyatın gerçek değeri değil, algılanan değeri önemlidir. Çünkü tüketicilerin görmüş oldukları 

fiyat, her bir tüketici açısından farklı olarak (ucuz/pahalı) algılanmaktadır.  

Bundan dolayı tüketiciler üzerinde daha uygun bir fiyat algısı oluşturabilmek amacıyla 

üreticiler veya perakendeciler tarafından geliştirilen çeşitli fiyatlandırma taktikleri 

bulunmaktadır ve bu taktikler çerçevesinde tüketicilerde oluşan fiyat algısı tüketicilerin satın 

alma esnasındaki kararlarını etkileyen önemli etkenlerden birisidir (Shirai, 2017). Sonuç 

olarak tüketicilerin fiyat uygulamalarını nasıl değerlendirdiğinin anlaşılması fiyat 

seviyelerinin etkili bir şekilde belirlenebilmesi açısından önemli bir unsurdur (Kim ve Jang, 

2013). 

Fiyatların değerlendirilmesinde kullanılan fiyatlandırma yöntemlerinden birisi de referans 

fiyatlamadır. Referans fiyat, ürünün üzerinde yer alan ve herhangi bir iskontonun 

uygulanmadığı (Ahmetoğlu vd., 2014), tüketicilerin satın alma sırasında karşılaştığı fiyatı 

değerlendirmek için kullanılan bireysel, psikolojik ve içsel fiyat inancını ifade etmektedir. 

Referans fiyat tüketicilerin hafızalarında yer alan fiyat bilgilerinin bütünleşmesinden meydana 

gelen dinamik ve çok boyutlu bir yapıdır (Akt. iç. Bambauer-Sachse ve Massera, 2015). 

Müşterilerin ödemek zorunda oldukları etiket fiyatı ile müşterilerin bir ürün için ödemeyi 

bekledikleri referans fiyat arasındaki farktan kaynaklanan işlemsel fayda, tüketicilerin ürün 

fiyat algısını etkilemektedir (Kim vd., 2012). Sonuç olarak referans fiyat, müşteriler açısından 

fiyata ilişkin bir tercih sebebi oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile tüketicilerde fiyata karşı 

oluşturulan algı, toplam fayda aracılığıyla müşterilerin satın alma davranışını 

etkileyebilmektedir (Kim vd., 2012). Uyarlama seviyesi teorisi de tüketicilerin ürüne ilişkin 

fiyatı referans bir fiyat ile karşılaştırarak değerlendirme yaptıklarını ve böylece ürünün 

fiyatının makul olup olmadığına karar verdiklerini söylemektedir (Parguel vd., 2016). Diğer 

bir ifadeyle tüketiciler cazip fiyatlı ürünleri tercih etmektedir. Bundan dolayı perakendecilerin 

ve markaların fiyat tutundurmalarına büyük miktarda para harcadıkları göz önüne alındığında, 

perakendecilerin fiyat stratejilerine ilişkin ayrıntılı ve sağlam bir anlayış geliştirmeleri önemli 

bir durumdur. (Ahmetoğlu vd., 2014) Fiyat tutundurması ile ilgili yapılmış çalışmalar, 

perakendecilere ve markalara önemli faydalar sağlamaktadır. 
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Tasarım ve Yöntem  

Tüketicilerin davranış, tutum, farkındalık, motivasyon, demografik özellikleri ve yaşam 

tarzları keşfedici araştırma tasarımları açısından anket ve nicel gözlem teknikleri ile 

incelenebilmektedir (Malhotra ve Birks, 2006). Bundan dolayı bu çalışmada spor ayakkabısı 

fiyatına ilişkin fiyatlandırma algısının ölçülmesi amacıyla örneklem olarak spor ayakkabısının 

en önemli hedef kitlesi olan gençler tercih edilmiş ve yapılandırılmış anketle üniversitede 

lisans eğitimi gören kişilere uygulanmıştır. Uygulama sonucunda 4 farklı senaryoya ilişkin 

299 adet geçerli anket elde edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak kolayda örnekleme 

yöntemi ile 4 farklı senaryo anketi uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan algılanan fiyat 

çekiciliği boyutuna ilişkin anket maddeleri Bambauer-Sachse ve Grewal (2011) ve Bambauer 

ve Gierl (2008) tarafından yapılan çalışmada kullanılan bir ölçekten uyarlanmıştır. Çalışmada 

kullanılan algılanan fiyat çekiciliği yapısı, 7’li likert ölçeği ile 3 maddede ölçülmüştür.  

Bambauer-Sachse ve Grewal’a göre (2011), yeniden fiyatlandırılmış ürünler, tüketiciler 

açısından fiyat çekiciliğini olumlu bir şekilde etkilemekte ve bu yeniden fiyatlandırma 

aritmetik olarak daha kolay hesaplandığı zaman tüketici açısından daha rahat bir 

değerlendirme imkanı sunmaktadır. Bu durumda yeniden fiyatlama ile uygulanan fiyat 

tutundurma senaryolarının algılanan fiyatın çekiciliği açısından etkisi olduğu söylenebilmekte 

ve algılanan fiyat çekiciliği açısından H1 ve H2 hipotezleri kurulmuştur. 

H1: Algılanan fiyat çekiciliği üzerinde fiyat tutundurma senaryolarının anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H2: Algılanan fiyat çekiciliği açısından sabit fiyat ve indirimli fiyat arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 

Revize edilmiş bir fiyat (net fiyat), tüketiciler açısından daha kolay bir şekilde bilinebilmekte 

iken, yüzdesel indirim yapılan bir fiyatın bilinebilmesi için tüketiciler tarafından işlem 

yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile yüzdesel indirim ve net indirim tüketicilerin fiyat 

algısı açısından farklılaşmakta ve yüzdesel indirim çarpma veya bölme işlemi 

gerektirdiğinden dolayı fiyatın saptanması zorlaşmaktadır. (Del Vecchio vd., 2009). Bundan 

dolayı yüzdesel indirim ve net indirim senaryoları tüketicilerin fiyat algısı açısından 

farklılaştığı söylenebilmektedir. Sonuç olarak algılanan fiyat çekiciliği açısından indirim 

şeklinin farklılık göstermesi beklendiğinden dolayı H3 hipotez kurulmuştur. 

H3: Algılanan fiyat çekiciliği açısından fiyat tutundurma senaryoları arasında anlamlı bir 

farklılık vardır.  
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Kadın ve erkek farklı sosyalleşme süreçlerine maruz kaldıklarından dolayı farklı şekilde 

davranmaktadır. Cinsiyet sosyalleşmesi teorisine göre, çocukluktan itibaren süren bu süreç 

sonunda kadın ve erkek farklı beklentilere ve değer algılarına sahip olmaktadır. (Sreen vd., 

2018) Bundan dolayı H4 hipotezi kurulmuştur. 

H4: Algılanan fiyat çekiciliği açısından sunulan senaryolar cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

Bulgular ve Tartışma  

Deneysel tasarım, bağımlı değişkenin sürekli bir değişken olduğu varsayımı ile analizi 

gerçekleştirdiğinden dolayı fiyat çekiciliği kavramına faktör analizi uygulanmış ve algılanan 

fiyat çekiciliği boyutuna ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Algılanan Fiyat Çekiciliği Faktör Analizi Sonuçları 

 Faktör Yükleri Açıklanan varyans oranı Güvenilirlik 

Algılanan Fiyat Çekiciliği 

0,885 

%75,6 0,839 0,872 

0,852 

KMO örneklem yeterliliği=0,723 ve Bartlett testi sonucu=355,197** 

*: istatistiksel açıdan 0,05 düzeyinde; **: istatistiksel açıdan 0,01 düzeyinde anlamlı 

Algılanan fiyat çekiciliği açısından fiyat tutundurma senaryoları analizi sonuçlarına göre, 

fiyat tutundurma senaryolarının algılanan fiyat çekiciliği üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır (F=5,945, p=0,001; R
2
= 0,57 ve Düzeltilmiş R

2
= 0,48; İstatistiksel Güç 

Değeri=0,955). Bu sonuçlara göre, deney ve kontrol grupları algılanan fiyat çekiciliği 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı H1 hipotezi kabul edilmiştir (p=0,001). 

Sabit fiyat ve diğer manipülatif senaryolar arasındaki anlamlı farklılıkların incelenebilmesi 

için çoklu karşılaştırma testi uygulanmış ve fiyat tutundurma senaryolarından “sabit fiyat” ve 

“500 TL'den 300 TL'ye indirim” senaryoları arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır 

(p=0,001). Sonuç olarak en az bir farklılık arandığından dolayı H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

Genel karşılaştırma testi açısından H3 hipotezi kabul edilmemiştir. H4 hipotezinin incelenmesi 

amacıyla fiyat tutundurma senaryoları ile cinsiyetin etkileşimi analiz edilmiştir. Analizin 

sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Algılanan Fiyat Çekiciliği Açısından Senaryo Türü ve Cinsiyet Etkileşimine 

İlişkin Sonuç Tablosu 

 F değeri df P değeri Güç değeri 

Senaryo 6,002 3 0,001** 0,957 

Cinsiyet 0,546 1 0,461 0,114 

Senaryo*Cinsiyet 4,644 3 0,003 0,89 

R
2
= 0,103 ve Düzeltilmiş R

2
= 0,081 

*: istatistiksel açıdan 0,05 düzeyinde; **: istatistiksel açıdan 0,01 düzeyinde anlamlı 

Tablo 2 incelendiği zaman, algılanan fiyat çekiciliği üzerinde kurgulanan senaryolar ve 

cinsiyet etkileşiminin anlamlı bir etki gösterdiği ve algılanan fiyat çekiciliğinin %8’lik bir 

kısmını açıkladığı görülmektedir. Bundan dolayı H4 hipotezi kabul edilmektedir. Cinsiyete 

ilişkin anlamlı farklılıkların saptanabilmesi için çoklu karşılaştırma analizi yapılmıştır. Bu 

analizin sonuçlarına göre kadınlar açısından net indirim senaryosu diğer tüm senaryolardan 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık içermiştir. Erkekler açısından ise tüm senaryolarda 

herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Fiyat tutundurması, tüketicilerin ürünleri daha uygun bir fiyata satın almasına ve tüketicilere 

daha fazla fayda sunmasına olanak sağlamaktadır. Böylece ürünler tüketiciler açısından daha 

cazip hale getirilerek (Bambauer-Sachse ve Christina Mangold, 2009) tüketicilerin ürüne 

ilişkin satın alma niyetlerinin veya algılanan fiyat çekiciliğinin artması sağlanmaktadır. 

Burada önemli olan nokta, farklı değer algılarına ve tercihlere sahip tüketicilerin uygulanan 

fiyat tutundurmaları ile ilgilerinin çekilebilmesidir. Fiyat tutundurma senaryolarına ilişkin az 

sayıda çalışma olması ve fiyat tutundurmalarına karşı tüketicilerin ve müşterilerin göstermiş 

oldukları tepkilerin araştırılması çalışmanın ana amaçlarını oluşturmaktadır. Bundan dolayı 

tüketicilerin fiyat algılarına ilişkin olarak fiyat tutundurma senaryolarının etkisi incelenmiştir. 

Parguel, Delécolle ve Valette-Florence’e göre (2016) tüketicilerin değerlendirme yapabilmesi 

için referans fiyatın varlığı gereklidir.Bu çalışmada da referans fiyat verilmeyen ve sabit 

tutulan fiyatın ortalamasının en düşük (3,59) ancak referans fiyatı verilen ve indirim yapılan 

fiyatların ortalamasının daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Bu çalışmanın bulguları incelendiğinde, fiyat tutundurma senaryoları açısından sabit fiyat ve 

manipülatif senaryolar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır ve bu 

farklılıklarda net indirim senaryosu diğer yüzdesel indirim senaryolarına göre ön plana 

çıkmaktadır. Ancak bu sonuç tam bir açıklama sağlamamaktadır. Çünkü cinsiyet faktörü fiyat 
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tutundurma senaryoları ile etkileşime girdiği zaman, çalışmanın sonuçları daha net bir şekilde 

ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle kadınlar açısından önerilen fiyat tutundurma 

senaryoları arasında hem sabit fiyat hem de manipülatif fiyatlar açısından anlamlı bir farklılık 

bulunurken erkekler açısından herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bu sonuca göre 

kadınlara yönelik ürün sunan işletmelerin net fiyat indirimleri kullanlamaları önerilmektedir. 

Ancak bu yöntem uygulanırken ürünün fiyat seviyesi de dikkate alınmalıdır. Erkekler 

açısından yüzdesel senaryoların ortalamala değerleri daha yüksek olduğu ve senaryolar 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı için tüm indirim senaryolarını kullanmaları 

önerilmektedir. 

Çalışmanın örnekleme yöntemi, sonuçların genellenebilirliği açısından önemli bir kısıttır. 

İlerleyen çalışmalarda rassal örneklem yöntemi ile bu çalışma tekrarlanabilir. Ayrıca 

çalışmanın çeşitli ürün gruplarına ve farklı fiyat seviyelerine yönelik yapılması sonuçların 

genellenebilirliği açısından önerilmektedir. 
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VIRAL PAZARLAMA: SISTEMATIK LITERATÜR TARAMASI VE 

BIR MODEL ÖNERISI 

Gülay EROL BOYACI
1
  

Leyla ÖZER
2
 

Özet 

Viral pazarlama literatüründeki boşluğu tespit ederek bir model önerisinde bulunmak 

amacıyla bu çalışmada sistematik literatür analizi yapılmıştır. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda, viral pazarlama kavramının ele alındığı İngilizce ve Türkçe araştırmalara 

EBSCOhost, Emerald, ScienceDirect, Google Akademik üzerinden ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Taramada kullanılmak üzere belirlenen İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler, “viral 

marketing/viral pazarlama” olarak belirlenmiştir. Anahtar kelimeler; makalelerin başlığında, 

özetinde, anahtar kelimeler listesinde ve/veya metin içerisinde aranmıştır. Tarama sonucunda 

bu çalışmanın amacına uygun olan makaleler; viral mesajın tüketicilerin tutum ve davranışları 

ile ilişkisinin incelendiği ve viral pazarlama faaliyetlerinin geri dönüşlerinin incelendiği 

araştırmalar olmak üzere iki grup halinde ele alınmıştır. Toplam 28 makale incelenmiş ve 

inceleme sonuçlarını özetleyen tablolar oluşturulmuştur. Viral pazarlama literatüründe tespit 

edilen boşluğun kapatılması amacıyla gelecek çalışmalarda araştırılmak üzere bir model 

geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Viral Pazarlama, Satın Alma Niyeti, Markanın Algılanan Etik 

Davranışları 

Abstract 

In this study, systematic literature analysis was performed to determine the gap in viral 

marketing literature and to suggest a model. For the purpose of the study, the English and 

Turkish studies on the concept of viral marketing were tried to be accessed via EBSCOhost, 

Emerald, ScienceDirect and Google Academic. To use in searching, the keywords identified 

in English and Turkish were “viral marketing/viral pazarlama”. The keywords were searched 

in the headings, abstracts, keywords and/or text of the articles. As a result of the searching, 

the appropriate articles were grouped to be analyzed. The first group consists of researches 

focused on relationship between viral messages and consumer’s attitudes and behaviors. On 
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the other hand, the second group of articles are focused on consumer behaviors and business 

strategies in details. A total of 28 articles were examined and tables were created to 

summarize the results. Lastly, a model were developed to be investigated in the future. 

Keywords: Viral Marketing, Purchase Intention, Brand’s Perceived Ethical Behaviors 

Giriş 

Akıllı telefon teknolojilerindeki gelişmeler ve internet, tüketicilerin iletişim seçeneklerinin 

değişmesine yol açmıştır. Whatsapp, Hangouts ve benzeri uygulamalar, tüketicilerin iletişim 

kalitesini artırırken katlanılan maliyeti azaltmaktadır. Facebook, Instagram ve Youtube gibi 

sosyal medya ağları ise tüketicilere, yalnızca yakın çevrelerine değil, tüm dünyaya erişim 

imkânı sağlamaktadır. Buna bağlı olarak günümüzde tüketiciler, ilgilendikleri ürünler 

hakkında araştırma yaparken geleneksel pazarlama araçları ile sunulan bilgilerden kaçınma 

eğilimindedir (Adelsarbanlar ve Khoshtinat, 2016). Tüketicilerin iletişim ve bilgi edinme 

amacıyla kullanmayı tercih ettikleri kanalların değişmesi, işletmelerin de tüketicilere ulaşmak 

için kullandığı yöntemleri değiştirmesini gerekli kılmıştır (Akyol, 2013). Bir diğer ifade ile 

işletmeler, geleneksel medya kanallarını kullanmak yerine gelişmiş teknolojilerin sağladığı 

avantajlardan yararlanabilecekleri viral pazarlama gibi yeni yöntemler ile tüketicilere 

ulaşmayı tercih eder hale gelmiştir (Akpınar ve Berger, 2017).  

Literatürde ilk kez Juvertson ve Draper (1997) tarafından kullanılmış olan (Pelps vd., 2004) 

Viral Pazarlama (Viral Marketing) kavramı, bir pazarlama mesajının online iletişim ağları 

üzerinden yayılmasını ifade etmektedir (Scott, 2011: s.96). Kavramın “viral” ismini alma 

nedeni, mesaja maruz kalan insan sayısının, bulaşıcı bir virüsün insandan insana geçerek 

yayılması ile benzerlik göstermesidir
3
. İşletmeler ve tüketiciler için birtakım avantajlar 

yaratan bu yeni pazarlama yaklaşımı, uygulayıcıların yanı sıra akademisyenlerin de ilgisini 

çekmektedir. Literatürde; viral mesajın yayılmasında hangi kesimin rol oynadığı, 

pazarlamacıların viral mesajın yayılması üzerindeki kontrol seviyesi ve viral mesajın 

etkililiğinin tespit edilmesi gibi konularda yapılan araştırmalara (Dobele vd., 2005) 

rastlanmaktadır. Bu çalışmada ise viral pazarlama literatürünün sistematik olarak incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Böylelikle, literatürde boşluk tespit edilecek ve yeni bir araştırma modeli 

önerisinde bulunulacaktır. Çalışmada öncelikle viral pazarlama kavramı ele alınacak, 

ardından literatür tarama süreci ve bulgular tartışılacaktır. Son olarak literatürde tespit edilen 

                                                           
3
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boşluğu doldurmak amacıyla gelecek çalışmalarda analiz edilmek üzere geliştirilen model 

açıklanacaktır. 

Viral Pazarlama Kavramı 

İnsanların pazarlama mesajını iletmesini teşvik eden bir pazarlama fenomeni olan viral 

pazarlama, 21.yüzyılda işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde başarıyı yakalamasında önemli 

araçlarından biri halini almıştır (Petrescu, 2014: s.2). Viral pazarlama, bir mesajın kartopu 

gibi tüketiciden tüketiciye yayılarak, işletmenin düşük maliyetler ile çok sayıda insana hızla 

ulaşmasını sağlamaktadır (Argan ve Tokay-Argan, 2006). Viral pazarlamanın düşük maliyetli 

bir pazarlama iletişimi stratejisi oluşunu Dobele ve diğerleri (2005), işletmelerin bu stratejiyi 

kullanma nedenlerinden biri olarak ele almıştır. Bu durumun nedeni bir nedeni, mesajı alan ve 

iletmeye karar veren kişinin, eğer var ise (ücretli cep telefonu mesajı gibi) iletme maliyetine 

katlanmasıdır. Bir diğer neden ise, mesajın yayılması için herhangi bir medya aracına bir 

ödeme yapılmaması, mesajı alan kişilerin kendi istekleri ile bu mesajı yaymasıdır. Ayrıca, 

reklam içeren viral mesajın alıcı tarafından başkalarına yönlendirilmesinin gönüllülük esasına 

dayalı oluşu, bu stratejinin kitle iletişim kampanyalarına kıyasla alıcılar üzerinde daha güçlü 

bir etki bırakmasını sağlamaktadır (Dobele vd., 2005). Bu nedenle işletmeler, paylaşılabilir 

niteliğe sahip içerikler tasarlama eğilimindedir (Akpınar ve Berger, 2017). 

Literatürde viral pazarlama kavramının tanımına dair tartışmalar olduğunu ortaya koyan Pelps 

ve diğerleri (2004), viral pazarlamayı kulaktan-kulağa-iletişim pazarlamasının (word-of-

mouth marketing) Internet ortamındaki hali olarak da ele almıştır. Bu iki kavramın eş anlamlı 

olduğunu savunanların (Dasari ve Anandakrishnan, 2010; Aydın vd., 2013; Akyol, 2013) yanı 

sıra viral pazarlama kavramı, fısıltı pazarlaması (buzz marketing), gizli pazarlama (stealth 

marketing) ve internet pazarlaması (online marketing) kavramları ile de eş anlamlı olarak da 

kullanılmaktadır (Petrescu, 2014: s.4). Ancak, viral pazarlamanın diğerlerinden farklılaştığı 

noktalar bulunduğunu öne sürenler de bulunmaktadır. Bu bakış açısı ile Rollins ve diğerleri 

(2014) bir viral pazarlama faaliyetinin başarılı olabilmesi için; fısıltı, kulaktan-kulağa-iletişim 

ve internet pazarlamasının bir arada kullanılması gerektiğini vurgulayarak kavramları 

birbirinden ayırmıştır. Bu yaklaşıma göre, çevrimiçi ve çevrimdışı viral pazarlama birlikte ele 

alınmalıdır. Bunun yanı sıra işletme eliyle başlatılan viral faaliyetler ile tüketicilerin 

kendiliğinden başlattığı viral faaliyetler izlenmeli ve birbirleriyle bütünleşmeleri 

sağlanmalıdır. Bir işletme ancak bu şekilde başarılı bir viral pazarlama faaliyeti 

sürdürebilecektir (Rollins vd., 2014). Benzer bir yaklaşım ile Dacko (2008: s.560); internet 

pazarlaması veya gizli pazarlama yaklaşımlarının, viral pazarlama faaliyetleri ile çok sayıda 
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tüketiciye ulaşabilmek amacıyla kullanılan araçlar olduğunu vurgulamış ve kulaktan-kulağa-

iletişim ile fısıltı pazarlamasını yalnızca viral pazarlama faaliyetlerinin birer sonucu olarak ele 

almıştır. Rollins ve diğerleri (2004) ve Dacko (2008: s.560) tarafından ortaya konan 

yaklaşımlara paralel bir şekilde, bu çalışmada viral pazarlama faaliyetleri, kulaktan-kulağa-

iletişimin başlamasına neden olabilen bir faktör olarak ele alınacaktır.  

Yöntem 

Literatürün sistematik olarak incelenmesi, belirli bir konuda oluşan birikimin güvenilir bir 

şekilde özetlenmesine olanak tanımaktadır (Hemsley‐Brown ve Oplatka, 2006). Bu çalışmada 

da sistematik literatür incelemesi yapılmak amacıyla viral pazarlama konulu araştırmalar ele 

alınmıştır. Bu doğrultuda, viral pazarlamanın ele alındığı İngilizce ve Türkçe dergi 

makalelerine ve kongre bildirilerine online veri tabanları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Tarama, EBSCOhost, Emerald, ScienceDirect, Google Akademik üzerinden yapılarak, 2018 

yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. Literatür taramasında kullanılmak üzere “viral 

marketing/viral pazarlama” anahtar kelimeleri belirlenmiştir. Bu kelimeler, makalelerin 

başlığında, özetinde, anahtar kelimeler listesinde ve/veya metin içerisinde aranmıştır.  

Tarama sonucunda 32 çalışma incelemeye alınmıştır. Çalışmalar öncelikle konusunun viral 

pazarlama olması açısından incelenmiştir. İlk incelemeler sonucunda çalışmaların detaylı 

incelemelerinin, iki grup halinde yürütülmesine karar verilmiştir: 

 Viral mesaja odaklanarak tüketicilerin tutum ve davranışlarını etkileyen faktörleri 

inceleyen araştırmalar (Tablo 1). 

 Viral pazarlama çalışmalarının, tüketici davranışları ve işletme stratejileri açısından 

detaylı olarak incelendiği araştırmalar (Tablo 2). 

Çalışmaların detaylı analizleri esnasında, 4 çalışma yöntem ve örneklem bilgilerinin açık 

olmaması nedeniyle sonuç tablolarına dahil edilmemiştir. Sonuç olarak 28 çalışma, standart 

bir prosedür ile analiz edilmiştir. Birinci grupta 15 çalışma, ikinci grupta ise 13 çalışma yer 

aldığı gözlenmiştir.  

Birinci grupta yer alan araştırmalar Tablo 1’de özetlenmiştir. Her bir araştırma ilk olarak, 

araştırmaların gerçekleştirildiği ülke, kullanılan yöntem, örneklem sayısı ve özellikleri 

açısından incelenmiştir. Ardından araştırmada incelenen viral pazarlama kanalının hangisi 

olduğu (e-posta yoluyla viral pazarlama gibi) belirtilmiştir. Araştırma tasarımına dair 

bilgilerin sonrasında, genel hatları itibari ile birden fazla çalışmada ele alınan değişkenler 
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sıralanmıştır. Tablo 1’de son olarak her bir çalışmaya özgü incelenen diğer değişkenlere yer 

verilmiştir.  

İkinci grupta yer alan araştırmalar ise Tablo 2’de özetlenmiştir. Araştırmalar ilk olarak, 

yöntem açısından incelenmiştir. Ardından araştırmanın işletme stratejileri veya tüketici 

davranışları odaklı oluşları belirtilmiştir. Tabloda son olarak her bir çalışmaya özgü incelenen 

konulara yer verilmiştir.  

Bulgular 

Birinci Grupta Yer Alan Araştırmalara Dair Bulgular 

Viral mesaja odaklanarak tüketicilerin tutum ve davranışlarını etkileyen faktörleri inceleyen 

ve 2007 ve 2018 yılları arasında yayınlanmış olan 15 ampirik araştırma Tablo 1’de, 

kronolojik bir sırayla listelenmiştir. Tabloda yer alan araştırmaların tamamında anket 

yönteminin kullanıldığı gözlenmiştir. Sharma ve Kaur (2018) tarafından gerçekleştirilen 

araştırma haricindeki tüm araştırmaların örneklemleri üniversite öğrencileri ve/veya üniversite 

öğrencileri tarafından ulaşılan katılımcılardan oluşmaktadır. Sharma ve Kaur (2018) 

tarafından gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara hangi yol ile ulaşıldığı belirtilmemiştir. 

Tabloda listelenen araştırmaların gerçekleştirildiği ülkeler şunlardır: Tayvan (Chiu vd., 2007; 

Chen ve Lee, 2014), Amerika Birleşik Devletleri (Yang ve Zhou, 2011; Alhabash vd., 2013; 

Cho vd., 2014; Roy vd., 2014; Korgaonkar vd., 2016), Çin (Huang vd., 2013; Huang ve Zhou, 

2016), Endonezya (Gunawan ve Huarng, 2015) ve Hindistan (Trivedi, 2017). Üç çalışmada 

(Camarero ve José, 2011; Jose-Cabezudo ve Camarero-Izquierdo, 2012; Shen vd., 2016) ise 

araştırmanın gerçekleştirildiği ülke bilgisi verilmemiştir. Yalnızca bir çalışmada (Sharma ve 

Kaur, 2018) iki farklı ülkeden (Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan) veri toplanmıştır. 

Araştırmaların odaklandığı viral pazarlamanın gerçekleşme kanalları incelendiğinde: e-posta, 

cep telefonu mesajı, sosyal ağlarda video paylaşımı, Facebook ve Youtube ortamlarındaki 

paylaşımlar ve müşterilerin işletme web sayfasında yer alan materyalleri yayması olmak üzere 

altı farklı inceleme yapıldığı görülmektedir. 

Araştırmalarda incelenen değişkenler, birden fazla araştırmada incelenen değişkenlerden biri 

ise tabloda işaretlenmiştir. Çalışmalar arasında bir farklılık olduğu tespit edilen değişkenler 

ile ilgili bilgilere, tablonun sonunda yer verilmiştir. Burada yer alan değişkenler ortak 

özellikleri gözetilerek üç başlık altında toplanmaktadır: 

 Viral Mesaja Yönelik Değişkenler:  
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 Mesajın kaynağı: Viral mesajı alan kişiye, bu mesajın kim tarafından 

gönderildiğini ifade etmektedir. Bu değişken 3 farklı çalışmada incelenmiştir. 

 Mesajın içeriği: Viral mesajın eğlenceli, bilgilendirici, güvenilir olması gibi 

farklı açılardan ele alınışını ifade etmektedir. Bu değişken 10 farklı çalışmada 

incelenmiştir. 

 Viral Mesajı Alan Bireye Yönelik Değişkenler:  

 Kişilik özellikleri: Viral mesajı alan bireyin, dürüstlüğü ve hakim olduğu dil 

sayısı gibi kişilik özelliklerinin incelendiğini ifade etmektedir. Bu değişken 2 

farklı çalışmada incelenmiştir. 

 Öznel normları: Viral mesajı alan bireyin, öznel yargılarını ifade etmektedir. 

Bu değişken 2 farklı çalışmada incelenmiştir. 

 Sosyalliği: Viral mesajı alan bireyin, sosyal çevresi ile ilişkilerinin 

incelendiğini ifade etmektedir. Bu değişken 3 farklı çalışmada incelenmiştir. 

 E-posta ağında sahip olduğu katılımcı sayısı: 2 farklı çalışmada incelenmiştir. 

 Online ağındaki katılımcılar ile iletişim sıklığı: Viral mesajı alan bireyin, e-

posta veya sosyal paylaşım ağlarında sahip olduğu katılımcı/arkadaş sayısını 

ifade etmektedir. Bu değişken 3 farklı çalışmada incelenmiştir. 

 Viral Pazarlama Sonucu Mesajı Alan Bireyde Oluşan Tutum ve Davranışlara Yönelik 

Değişkenler:  

 Viral mesaja yönelik tutum: 4 farklı çalışmada incelenmiştir. 

 Viral mesajı yönlendirme niyeti: Viral mesajı alan bireyin, bu mesajı 

başkalarına yönlendirme niyetini (intention) ifade etmektedir. Bu değişken 9 

farklı çalışmada incelenmiştir. 

 Viral mesajı yönlendirme isteği: Viral mesajı alan bireyin, bu mesajı 

başkalarına yönlendirme isteğini (willingness) ifade etmektedir. Bu değişken 2 

farklı çalışmada incelenmiştir. 

 Reklam amaçlı viral videoya yönelik tutum: Viral mesajın bir video içerisine 

yerleştirildiği durumlarda, mesajı alan bireyin bu videoya yönelik tutumunu 

ifade etmektedir. Bu değişken 3 farklı çalışmada incelenmiştir. 



626 
 

 Reklam amaçlı viral videoda yer alan markaya yönelik tutum: 5 farklı 

çalışmada incelenmiştir. 

 Reklam amaçlı viral videoda yer alan ürünü satın alma niyeti: 5 farklı 

çalışmada incelenmiştir. 

Tablo 1’de yer alan araştırmalara dair verilen son bilgi ise çalışmalarda incelenen diğer 

değişkenlerin bilgisidir. Farklı çalışmalarda, viral mesaj alıcısının siber zorbalığa karşıt (anti-

cyberbullying) tutumu (Alhabash vd., 2013), alıcının viral videodaki hikayenin içine 

çekilmesi (Chen ve Lee, 2014), kulaktan-kulağa-iletişim (Roy vd., 2014) ve alıcının mesaj 

sürecine dahil edilmesi (Trivedi, 2017) gibi farklı değişkenlerin incelendiği gözlenmiştir. 

İkinci Grupta Yer Alan Araştırmalara Dair Bulgular 

Viral pazarlama çalışmalarının, tüketici davranışları ve işletme stratejileri açısından detaylı 

olarak incelendiği araştırmalara dair bilgiler Tablo 2’de özetlenmiştir. Tabloda 2007 ve 2017 

yılları arasında yayınlanmış olan 13 araştırma, kronolojik bir sırayla listelenmiştir. Tabloda 

yer alan araştırmalarda farklı yöntemlerin kullanılarak işletme stratejilerinin veya tüketici 

davranışlarının incelendiği gözlenmiştir. Üç çalışma, vaka çalışmasıdır (Kalyanam vd., 2007; 

Ferguson, 2008; Blichfeldt ve Smed, 2015). Blichfeldt ve Smed, (2015) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada netnografi yöntemi de kullanılmıştır. İçerik analizinin yapıldığı iki 

çalışma (Berger ve Milkman, 2012; Aydın vd. 2013) bulunmaktadır. Texieira vd. (2012) 

katılımsız gözlem, Botha ve Reyneke (2013) ise derinlemesine görüşme yöntemi ile tüketici 

davranışlarını incelemiştir. İki çalışmada (Ewing vd., 2014; Schulze vd. 2014) matematiksel 

modelleme yapılmıştır. Fadil (2015) simülasyon gerçekleştirerek işletme stratejilerini 

incelemiştir. Akpınar ve Berger (2017) online video paylaşımlarına dair ikincil veriler ile elde 

ettikleri sonuçları topladıkları birincil veriler ile yeniden test etmişlerdir. 

Tablo 2’de yer alan çalışmalardan 7’si işletme stratejileri, 6’sı ise tüketici davranışları odaklı 

olmaları açısından sınıflandırılarak tabloda işaretlenmiştir. Bu tabloda son olarak, her bir 

çalışmada derinlemesine bilgi edinme amaçlı incelenen kavram listelenmiştir.   
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Tablo 6. Tüketicilerin Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörleri İnceleyen Viral Pazarlama Araştırmaları 

   Birden Fazla Araştırmada İncelenen Değişkenler  
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Araştırmaya Özgü İncelenen Diğer Değişkenler 

Chiou vd. 

(2007) 

• Anket 

• 240 LÖ 

• Tayvan  

• E-posta 
✓ 
1a 
✓ 
1b

 

✓ 
1c

       
✓ 

     
• Viral mesajın iletim kanalı 

1d
 

Camarero ve 

José (2011) 

• Anket 

• 230 LÖ 

• ÜB 

• E-posta 
     

✓ 

  

✓ 
2 
✓ 

  

✓ 

      

• Viral mesajı açma niyeti 

• Viral mesajı alma, açma ve yönlendirme sıklığı 

Yang ve 

Zhou (2011) 

• Anket 

• 440 LÖ 

• ABD  

• Cep telefonu 

mesajı 
 
✓ 

3
 

 
✓ 

  
    

✓ 

  
    

• Viral mesajı yönlendirmeye yönelik tutum 

• Viral mesajı yönlendirme davranışı 

• Viral mesajı yönlendirme işleminin algılanan kullanım 

kolaylığı 

• Viral mesajı yönlendirme işleminin maliyeti 

• Algılanan davranış kontrolü 

Jose-

Cabezudo ve 

Camarero-

Izquierdo 

(2012) 

• Anket 

• 308 kişi* 

• ÜB 

• E-posta 
✓ 

4 
✓ 

  
      

✓ 

  

✓ 

  
            

• Viral mesaj açma sıklığı 

• Viral mesaj yönlendirme sıklığı 

• Alıcının online ağındaki katılımcılar ile ortak yönlerinin 

olması 

Alhabash vd. 

(2013) 

• Anket 

• 365 LÖ 

• ABD  

• Facebook durum 

güncellemesi 
  
✓ 
5a             

✓ 

  
        

• Alıcının “anti-cyberbullying” tutumu 
5b

 

• Alıcının sosyal ağ sayfasında durum güncellemesine 

yönelik tutumu 

Huang vd. 

(2013) 

• Anket 

• 602 LÖ 

• Çin 

• Sosyal ağlarda 

video paylaşımı 
                ✓   ✓ ✓ ✓ 

• Alıcının reklam amaçlı viral videoyu idrak etmesi 

• Alıcının reklam amaçlı viral videoda yer alan markayı 

idrak etmesi 

Chen ve Lee 

(2014) 

• Anket 

• 1096 LÖ 

• Tayvan 

• Youtube’da video 

paylaşımı 
 
✓ 

6       
✓ 

  
 
✓ 

  

✓ 

  
 • Alıcının viral videodaki hikâyenin içine çekilmesi 
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Cho vd. 

(2014) 

• Anket 

• 515 kişi** 

• ABD 

• E-posta 
✓ 

7 
✓ 

8      
✓ 

  
     

• Alıcının viral mesajı yaratan işletmeye güveni 

• Alıcının viral mesaja gönüllü maruz kalması 

• Alıcının viral mesajdaki markaya yönelik tutumu 

Roy vd. 

(2014) 

• Anket 

• 527 kişi** 

• ABD 

• Müşterilerin web 

sayfasındaki 

materyalleri 

yayması 

        ✓     
• Sadakat zinciri aşamaları 

9
 

• Kulaktan-kulağa iletişim 

Gunawan ve 

Huarng 

(2015) 

• Anket 

• 200 LÖ 

• Endonezya 

• Belirtilmemiş       
✓ 
10a 
✓ 
10b               

✓ 

  

• Ürüne dair bilginin kullanışlılığına yönelik tutum 
10a

 

• Algılanan risk 
10a

 

• Sosyal medya sayfalarındaki yorumların kalitesi ve 

kaynağın güvenilirliği 

                (Tablo 1 devam ediyor) 

 

(Tablo 1 devam ediyor) 
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Araştırmaya Özgü İncelenen Diğer Değişkenler 

Huang ve 

Zhou (2016) 

• Anket 

• 155 LÖ 

• Çin 

• Sosyal ağlarda 

video paylaşımı 
  
✓ 
11a           

✓ 

  
  
✓ 

  
      

• Alıcının reklam amaçlı viral videoda yer alan markaya 

aşinalığı 

• Reklam amaçlı viral videoda yer alan marka ile video 

içeriğinin uyum  

• Viral videoyu yönlendirmeye iten faktörler 
11b

 

Korgaonkar 

vd. (2016) 

• Anket 

• 245 HLÖ 

• ABD 

• Sosyal ağlarda 

video paylaşımı 
    

✓ 
12a   

✓ 
12b   

✓ 
12c   

✓ 

  
  
✓ 

  

✓ 

  

✓ 

  
- 

Shen vd. 

(2016) 

• Anket 

• 346 LÖ 

• ÜB 

• Facebook 

ortamında 
  
✓ 
13a     

✓ 
13b     

✓ 

  

✓ 

  
        • Alıcının reklam amaçlı viral mesajı idrak etmesi 

Trivedi 

(2017) 

• Anket 

• 332 LÖ 

• Hindistan 

• Belirtilmemiş   
✓ 
14                   

✓ 

   

✓ 

   
• Alıcının mesaj sürecine dahil olması 
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Sharma ve 

Kaur (2018) 

• Anket 

• 244 ve 266 

kişi 

• ABD ve 

Hindistan 

• Sosyal ağlarda 

video paylaşımı 
  
✓ 
15             

✓ 

   
    

✓ 

  

✓   

 
- 

LÖ: Lisans Öğrencisi 

ÜB: Ülke Belirtilmemiştir 

HLÖ: Hispanik Lisans Öğrencisi 
*
   Bu kişilere üniversite öğrencileri tarafından ulaşılmıştır. 

**
 Katılımcılar, üniversite öğrencileri ile onların arkadaşları ve ailelerinden 

oluşmaktadır. 
1a

 Tanıdık kişilerden gelen mesajlar ile tanıdık olmayan kişilerden veya ticari amaçlı 

gelen mesajlar kıyaslanmıştır. 
1b

 Mesaj içeriğinin fayda odaklı oluşu ile haz odaklı oluşu kıyaslanmıştır. 
1c

 Dışa dönüklük ile dürüstlük özellikleri kıyaslanmıştır. 
1d

 E-posta yoluyla gelen mesajların internet bağlantı hızı (broadband/dial-up) 

kıyaslanmıştır. 
2 
 Alıcının e-posta ağında sahip olduğu katılımcılar ile iletişim sıklığı incelenmiştir. 

3 
 Mesaj içeriğinin faydası "algılanan eğlence, kullanışlılık, güvenilirlik, katılım, 

başkaları ile ilgililik ve başkalarının ilgisini çekme" açısından incelenmiştir. 
4
  Yakın çevredeki kişilerden gelen mesajlar incelenmiştir. 

5a
 Mesaj içeriğinin olumlu, olumsuz ve alıcının aktif katılımını içermesi bakımından 

kıyaslanmıştır. 
5b

 Siber zorbalığa karşıtlık açısından viral mesaj alıcısının tutumu incelenmiştir. 
6
  Alıcının viral video ile eğlenmesi incelenmiştir. 

7
  Güvenilir/tanıdık kişilerden gelen mesajlar ile güvenilir/tanıdık olmayan kişilerden 

gelen mesajlar kıyaslanmıştır. 

8
  Mesaj içeriğinin bilgilendirici ve eğlendirici olması bakımından kıyas yapılmıştır. 

9
  Sadakat zinciri aşamaları: bilişsel (cognitive) sadakat, duygusal (affective) sadakat, 

geleneksel (conative) sadakat ve davranışsal (behavioural) sadakat. 
10a

 Çalışmada “tüketici” vurgusu yapılmıştır. 
10b

 “Sosyal çevre ile entegrasyon” ve “sosyal çevrenin etkisi” incelenmiştir. 
11a

 Mesaj içeriğinin ilgi çekici olup olmadığı incelenmiştir. 
11b

 “Yönlendirilen kişide olumlu izlenim bırakma”, “yönlendirilen tarafından 

kabullenilme” ve “yönlendirilenin duygularını önemsediğini gösterme” incelenmiştir. 
12a

 Alıcının “yeni ürünlere ve markalara dair bilgisi ve bu bilgiyi yayma eğilimi” ve 

“hakim olduğu dil sayısı ile asimile olma derecesi” incelemiştir. 
12b

 Alıcının “arkadaşları” ve “aile bireyleri” ile viral reklamlara ve viral reklamlarda 

görülen ürünlere dair fikir alışverişinde bulunma sıklığı incelenmiştir. 
12c

 Alıcının sosyal paylaşım ağında sahip olduğu “arkadaşları” ile iletişim sıklığı 

incelenmiştir. 
13a

 Mesaj içeriğinin interaktif olup olmadığı incelenmiştir. 
13b

 Alıcının sosyal ilişkilerinin güçlü olması ile zayıf olması kıyaslanmıştır. 
14

  Mesaj içeriği eğlenceli olması, bilgilendirici olması ve güvenilir olması bakımından 

incelenmiştir. 
15

  Mesaj içeriği: “ürün/marka ile ilgili olmayan içerik”, “olumlu duygusal içerik”, 

“ürün/marka ile ilgili içerik”, “kullanılan müzik” ve “viral reklam videosunun süresi” 

bakımından incelenmiştir. 
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 Tablo 7. Viral Pazarlama Araştırmaları  

Araştırma 

Araştırmanın 

Yöntemi 

İşletme 

Stratejileri 

Odaklı 

Tüketici 

Davranışları 

Odaklı Araştırılan Kavramlar 

Kalyanam vd. 

(2007) 
• Vaka çalışması ✓  

• Viral mesajın ürünün pazardaki 

durumuna etkisi 

Ferguson (2008) • Vaka çalışması ✓  
• Kulaktan kulağa iletişim 

• Viral pazarlama çalışmaları 

Aral ve Walker 

(2011) 

• İçerik analizi 

• Deney 
✓ 

 

• Viral ürün tasarımı 

• Akran etkisi 

• Sosyal yayılma etkisi 

Teixeira vd. 

(2012) 

• Katılımsız 

gözlem  
✓ 

• Mesaj içeriğinin duygusal etkisi: sevinç, 

sürpriz 

• Video reklamlarına dikkatin 

yoğunlaşması 

Berger ve 

Milkman (2012) 

• İçerik analizi 

• Deney  
✓ 

• Mesaj içeriğinin özellikleri: olumlu, 

olumsuz 

• Mesaj içeriğinin duygusal etkisi: 

eğlence, öfke, hüzün 

• Viral mesaj 

Aydın vd., (2013) 
• İçerik analizi 

• Anket 
 ✓ 

• Viral reklamı izlemeye ve yönlendirmeye 

iten faktörler 

• Viral reklamın markaya yönelik algı 

üzerindeki etkisi  

Gardner vd. 

(2013) 
• Simülasyon ✓ 

 
• Viral pazarlama stratejisi 

Botha ve 

Reyneke (2013) 

• Derinlemesine 

görüşme  
✓ 

• Mesaj içeriği ile ürün arasındaki ilgi 

düzeyi 

• Mesaja yönelik duygusal tepki 

• Viral mesajın yayılması 

Ewing vd. (2014) 
• Matematiksel 

modelleme 
✓ 

 

• Nesil ve zaman etkisi 

• Viral faaliyetlerin etkisinin ve maliyet 

etkinliğinin ölçümü 

Schulze vd. 

(2014) 

• Matematiksel 

modelleme 
 ✓ 

• Facebook eklentileri üzerinden viral 

pazarlama faaliyetlerinin tüketici 

açısından ürünün fayda seviyesine göre 

kıyası  

Fadil (2015) • Simülasyon ✓ 
 

• Çevrimiçi topluluklar arasındaki 

etkileşim 

• Marka farkındalığı 

• Viral pazarlama etkililiği 

Blichfeldt ve 

Smed (2015) 

• Vaka çalışması 

• Netnografi 
✓ 

 
• Viral süreçlerin kontrol edilemeyişi 

Akpınar ve 

Berger (2017) 

• Online video 

paylaşım veri 

(ikincil veri) 

analizi 

• Deney  

 ✓ 

• Mesaj içeriğinin: duygusal olması, 

duygusal olmaması ve bilgilendirici 

olması 

• Markaya yönelik değerlendirme 

• Satın alma niyeti 

 

Çalışmanın Kısıtları 

Çalışmada incelenen araştırmalara, maddi olanaksızlıklar nedeniyle yalnızca Hacettepe ve 

Başkent Üniversitelerine açık olan online veri tabanları kullanılarak ulaşılmıştır. Viral 
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pazarlama konulu ancak ulaşılması ücretli olan makale ve bildiriler araştırmaya dahil 

edilememiştir. Ayrıca, online veri tabanları aracılığıyla ulaşılamayan makale ve kongre 

bildirileri de araştırmanın inceleme alanı dışında kalmıştır. Bu nedenle, yapılan sistematik 

literatür incelemesinin sınırlılıkları bulunmaktadır. Gelecekte yapılacak benzer çalışmalar ile 

bu sınırlılıklar ortadan kaldırılabilir.  

Tartışma ve Öneriler 

Yapılan literatür incelemesi esnasında viral pazarlama faaliyetlerinin işletme stratejileri 

açısından incelenerek, tüketicilerin viral davranışlarını (kendilerine gelen viral mesajları, 

başkalarına yönlendirmelerini) tetikleyen faktörlerin takip edildiği bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Literatürdeki bu boşluğu kapatmaya yönelik çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. Bu amaçla, bir işletmenin viral pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam 

amaçlı viral video oluşturma süreci, vaka çalışması olarak incelenebilir. Bu incelemenin 

ardından, oluşturulan viral videonun tüketici tarafından algılanışı ve viral davranışları takip 

edilebilir. Son olarak, viral videoda yer alan ürünün satış grafiği izlenerek, viral mesajın geri 

dönüşleri açısından analiz yapılabilir. Gelecekte yapılacak bu kapsamda bir araştırma viral 

pazarlama literatürüne önemli bir katkı sağlamış olacaktır. 

Öte yandan, tüketicilerin tutum ve davranışlarının viral mesaj üzerinden incelendiği 

çalışmalarda, viral mesajın, ürünü satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu gözlenmiştir 

(Huang vd., 2013; Gunawan ve Huarng, 2015; Korgaonkar vd., 2016; Trivedi, 2017; Sharma 

ve Kaur, 2018). Ancak tüketicinin satın alma niyeti üzerinde viral mesajın etkisinin 

incelendiği çalışmalarda, incelenen bireysel etmenlerin sayısının az olduğu sonucuna 

varılmıştır. İncelenen çalışmaların yalnızca dört tanesinde viral mesajı alan bireysel 

özelliklerine yer verilmiştir: kişilik özellikleri (Chiou vd., 2007; Korgaonkar vd., 2016) ve 

öznel normları (Yang ve Zhou, 2011; Gunawan ve Huarg, 2015). Literatürdeki bu boşluğu 

kapatmak amacıyla, gelecek çalışmalarda araştırılmak üzere bir model geliştirilmiştir (Şekil 

1). 
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Şekil 3. Önerilen Model 

Tüketicinin viral mesaja yönelik tutumunun oluşmasının ardından, mesajı yönlendirme ve 

mesajda yer alan ürünü satın alma ile ilgili karar alacağı literatürde daha önce test edilmiştir 

(Huang vd., 2013; Korgaonkar vd., 2016). Ancak tüketicinin viral mesaja yönelik tutumunun 

oluşumunda; markanın tüketici tarafından algılanan etik davranışları ve tüketicinin bireysel 

ilgi alanları ile viral mesaj arasındaki uyum incelenmemiştir. Bu değişkenler incelenirken 

viral mesajın kaynağı ve markaya yönelik tutumunun da etkili olacağı öngörülmektedir (Cho 

vd. 2014). Gunawan ve Huarng (2015) tarafından yapılmış olan araştırma satın alma niyeti 

üzerinde etkili olan, sosyal medya sayfalarındaki yorumların kalitesi ve kaynak 

güvenilirliğine vurgu yapmıştır. Buradan hareketle, viral mesaja yönelik tüketici tutumunun 

oluşmasında markanın algılanan etik davranışlarının etkili olacağı düşünülmektedir. 

Son olarak, konu ile ilgili ulaşılabilen çalışmalar arasında Türkiye’de yapılmış araştırma 

sayısının sınırlı olduğu gözlenmiştir. Türkiye’de viral pazarlama odaklı ampirik çalışmalar 

ortaya konabilir. 
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Giriş ve Çalişmanin Amaci 

Sirgy (1985) öz benlik uyum teorisini, öz benliğin ürün ya da marka imajıyla uyumunun etkisi 

olarak açıklamış ve tüketicinin kendi imajı arasındaki etkileşim olarak ortaya çıktığını 

vurgulamıştır.  Öz benlik teorisine göre marka ile tüketicinin arasında ortak değerleri ifade 

eden bir uyum yakalandığında tüketicide marka sadakati gibi uzun dönemli ilişkiler ortaya 

çıkacaktır.  

Marka sadakati ise, tüketicinin sadece içinde bulunduğu zamanda değil, gelecek zamanda da 

aynı markaya karşı olan olumlu tutumları nedeniyle o markayı diğerlerinden daha sık satın 

almaya devam etmesi (Palumbo ve Herbig, 2000) olarak tanımlanabilir.  Marka sadakatini 

etkileyen iki değişkenden bir olan ürün ilgilenimi; tüketicinin belirli bir ürün türünü satın 

alma konusundaki ilgisi ve belirli bir markayı satın almak için ne kadar kararlı olduğunu 

gösterdiğini açıklarken, diğeri olan marka ilişki kalitesi tüketicilerin markalarla kurdukları 

yakın ilişkiler ve bu ilişkilerden doğan güç olarak tanımlanmaktadır.  

Tüm bu kavramlardan yola çıkılarak bu çalışmanın amacı dermokozmetik ürün pazarında öz 

benlik uyumunun tüketicinin marka sadakati üzerinde etkisinin ne olduğunun belirlenmesidir. 

Literatür Analizi 

Günümüzün hızla değişen dinamik pazar ortamında aynı ihtiyacı karşılamaya yönelik birçok 

benzer ürünün olması farklılaştırma unsuru olarak marka kavramını ortaya çıkarmış ve 
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 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ecedoguc@gmail.com 



638 
 

tüketiciler, organizasyonlar ve devletler için önemli bir kavram haline gelmiştir (Farqhuar, 

1989). Bu durum tüketicilerin bir ürünü diğerine tercih edebilecekleri ve çeşitli ürünleri satın 

alırken karar verme sürecine daha fazla dahil olabilecekleri büyük bir ürün çeşitliliğine neden 

olmuştur (Joy ve Sherry, 2003). Marka kavramının bu kadar önemli hale gelmesi marka 

yönetimi sürecininin etkinliğinin sağlanması konusunu ortaya çıkarmıştır. Ürün çeşitliliğin 

artması işletme yönetimlerinin marka sadakati kavramına daha fazla önem vermelerini 

sağlamıştır.  

Marka sadakati, tercih edilmiş bir markanın ürününü tüketicinin markasını değiştirme 

davranışına neden olabilecek durumsal etkilere ve rakip markaların pazarlama faaliyetlerine 

rağmen, aynı markanın ürünü tüketicinin gelecekte de sürekli olarak tekrar satın alacağının 

veya tekrar tüketicisi olacağının sözüdür (Oliver, 1999).  

Marka sadakati yüksek olan tüketiciler, markanın kendileri için ifade ettiği değerlere önem 

vermektedir. Sembolik değerleri ifade eden tüketim anlayışı, ürün ve marka seçiminde 

psikolojik bir anlam taşımaktadır. Tüketicinin marka ile uyumu, marka kullanıcı imajının 

tüketicinin kendi konseptiyle birleşmesini içeren bir eşleştirme sürecidir. Bu eşleştirme süreci, 

satın alma motivasyonunda ve marka sadakatinde önemli bir rol oynamaktadır (Sirgy, 1982). 

Uyum, benlik saygısı ve kendi kendine tutarlı olma gibi kavramlar tarafından yönlendirilir.   

Marka kullanıcı imajı ile tüketicinin ideal benlik imajı arasındaki uyum ne kadar büyük 

olursa, tüketicilerin marka kullanımının benlik saygısı ihtiyacını karşıladığını ima etmesi daha 

olasıdır (Aaker, 1997).  Tüketicilerin markalarla oluşturdukları samimi ilişkilerin gücü ise 

marka ilişki kalitesini gösterir. Marka ilişki kalitesinin boyutları; sevgi ve tutku, dayanışma, 

samimiyet ve ortak kalitedir (Kresmann vd. 2006).  Ürün ilgilenimi kavramı tüketicinin 

mevcut dış değişkenleri (durum, ürün, iletişim) ve geçmiş iç değişkenleri (kalıcı; ego; merkezi 

değerler) tarafından yönlendirilir ve sürece bağlı olarak bir motivasyon, uyarılma veya ilgi 

alanıdır (Rothschild, 1984). 

Tüketim kültürünün zorlaması olarak günümüzde insan bedeni bir proje olarak tartışılmakta 

ve materyalizm, hazcılık, estetik ve aidiyet ihtiyacı gibi kavramlara odaklanıldığı 

görülmektedir. Bu doğrultuda söz konusu çalışmada tüketim kültürünün önemli bir ögesi olan 

estetik değerler üzerine odaklanılmış ve çalışmanın araştırma konusu dermokozmetik 

ürünlerde tüketicilerin marka bağlılıkları olarak belirlenmiştir. Türk Dil Kurumu (2018) 

Dermokozmetik ürünleri, farmasötik ve dermatolojik özelliklerinden dolayı derinin bakımı, 

korunması ve temizlenmesi amacıyla kullanılan kozmetik ürün olarak tanımlamaktadır.   
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Dünya kozmetik pazarının 2017 yılında yaklaşık 128 milyar dolar büyüklüğünde olduğu 

tahmin edilmektedir (ITC, 2017).  Söz konusu piyasasının değerinin 2014 ve 2019 arasında 

20,1 milyar ABD doları artacağı tahmin edilmekte ve cilt bakımı sektörünün en kârlı ürün 

kategorisi olarak değerlendirileceği söylenmektedir. Asya Pasifik kitle güzellik piyasasının 

2016-2021 yılları arasında yaklaşık 14,9 milyar ABD doları satışla büyüyeceği 

öngörülmektedir (Statista, 2016).   

Çalışmada dermokozmetik tüketicileri baz alınarak, öz benlik uyumu ile marka bağlılığı 

arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Ayrıca ürün ilgilenimi ile marka ilişki kalitesinin öz benlik 

uyumu ile marka sadakati üzerindeki aracılık etkisine bakılmıştır.  

Tasarım ve Yöntem 

Çalışmada öz benlik uyumu, marka sadakati, ürün ilgilenimi ve marka ilişki kalitesini ölçmek 

için Kressmann vd. (2006) tarafından kullanılan ölçek kullanmıştır. Araştırmanın modeli bu 

çalışmaya uygun olarak geliştirilmiştir. Anket uygulaması tüm örnekleme uygulanmadan önce 

ön teste tabi tutulmuş ve gerekli düzenlemelerden sonra anket çalışması sosyal ağlar 

üzerinden elektronik olarak ve aynı zamanda yüzyüze uygulanmıştır. Ölçeğimizde dört farklı 

boyut vardır. Söz konusu boyutlar 7’li likert tipi ölçek kullanılarak ölçülmüştür. Örneklem 

sayısı olarak ölçekte yer alan 33 sorunun en az 5 katına (Hair vd. 2005) ulaşmak 

hedeflenmiştir (33X5=165).   Dolayısıyla minimum ulaşmamız gereken örneklem sayısı 165 

olarak belirlenmiş, çalışmamız 303 kişi ile tamamlanmıştır.  Verilerin analiz edilmesinde, 

frekanslar, ortalama ve standart sapma değerleri, açıklayıcı faktör analizinden 

faydalanılmıştır. Modelin açıklamasında ve hipotez testlerimizde ise Hayes (2013) tarafından 

geliştirilen PROCESS makrosundan Model 4 kullanılarak regresyon analizi yapılmıştır. 

Araştırmanın modeli aşağıda gösterilmiştir.  

                           H:1                                                                              H:3 

H:5 
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Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli 

Araştırmanın hipotezleri şunlardır:  

H1: Öz benlik uyumunun marka ilişki kalitesi üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H2: Öz benlik uyumunun ürün ilgilenimi üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H3: Marka ilişki kalitesinin marka sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H4: Ürün ilgileniminin marka sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H5: Öz benlik uyumunun marka sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H6: Marka ilişki kalitesi, öz benlik uyumu ile marka sadakati arasındaki ilişkiye aracılık eder. 

H7: Ürün ilgilenimi, öz benlik uyumu ile marka sadakati arasındaki ilişkiye aracılık eder. 

Bulgular ve Tartişma 

Çalışmaya katılanların demografik özelliklerine bakıldığın da %78’inin kadın, %61,7’sinin 27 

yaş ve altında ve %95 ile çoğunluğunun lisans ve lisansüstü mezunu olduğu belirlenmiştir. 

Geliri 1500 liranın altında olanlar ise %46,5 ile çoğunluğu oluşturmaktadır.  

Araştırmaya konu olan 4 değişkenin (marka sadakati, öz benlik uyumu, ürün ilgilenimi ve 

ürün ilişki kalitesi) ilgili ifadeleri açıklayıcı faktör analizi ile test edilmiş ve her değişkenin 

tek boyutlu bir yapı ile ifade edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Her bir değişken için 

güvenilirlik düzeyini gösteren Cronbach’s Alpha katsayıları hesaplanmış elde edilen 

değerlerin kabul edilebilir sınırlarda olduğu tespit edilmiştir. Buna göre; marka sadakati 

(0,853), öz benlik uyumu (0,941), ürün ilgilenimi (0,806) ve marka ilişki kalitesi (0,923) 

olarak bulunmuş ve ölçeklerin güvenilir olduğu görülmüştür.   

Çalışma hipotezlerini test etmek için Hayes (2013) tarafından geliştirilen PROCESS makrosu 

ile yapılan analizler sonucunda öz benlik uyumunun (bağımsız değişken-IV), marka ilişki 

kalitesi (aracı değişken-MV1) (b = 0,6457, SE= 0,0655, p=0,000) ve ürün ilgilenimi (aracı 

değişken MV2) (b= 0,3664, SE= 0,0698, p=0,000) üzerinde olumlu etkilerinin olduğu 

bulunmuş ve H1 ve H2 hipotezleri kabul edilmiştir. Marka sadakati (Bağımlı değişken-DV) 

üzerinde ilişki kalitesinin (b= 0,2470, SE= 0,0609, p=0,001) ve ürün ilgileniminin (b= 0,2866, 

SE= 0,0571, p=0,001) olumlu etkilerinin olduğu bulunmuş olup H3 ve H4 hipotezleri de 

kabul edilmiştir.  Bununla birlikte öz benlik uyumunun marka sadakati üzerindeki doğrudan 

olumlu (b= 0,3837, SE= 0,0707 p=0,000) etkisi olduğu bulunmuş ve H5 kabul edilmiştir.  

Aracı değişkenin, regresyon analizine dâhil edilmesi halinde, bağımsız değişkenle bağımlı 
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değişken arasındaki ilişkinin gücünün azalması durumu kısmi aracılık, bu ilişkinin anlamsız 

hale gelmesi ise tam aracılık olarak tanımlanmaktadır (Koç vd., 2014).  Öz benlik uyumu (IV) 

ile marka sadakati (DV) arasındaki regresyon analizine ürün ilgilenimi (MV2) ve marka ilişki 

kalitesi (MV1) dahil edildiğinde öz benlik uyumunun katsayısının azaldığı ve ilişkinin 

anlamsız hale geldiği tespit edilmiştir (b=0,2645’ten b=0,1192’ye p=0,000’dan p=0,1090). Bu 

durum tam aracılık etkisine işaret etmektedir.  

Bu sonuçlara göre H6 ve H7 hipotezleri de kabul edilmiş ve tüm sonuçlar Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 1. Regresyon Katsayıları, Standart Hatalar ve Varsayılan Öz Benlik Uyumu 

Etkisi İçin Çoklu Paralel Model Özet Bilgileri  

Öncül 

Sonuç 

Marka İlişki Kalitesi Ürün İlgilenimi Marka Sadakati 

b SE p b SE p b SE p 

Öz Benlik 

Uyumu 

0,646 0,066 0,000 0,367 0,070 0,000 0,120 0,074 0,110 

Marka İlişki 

Kalitesi 

- - - - - - 0,247 0,060 0,001 

Ürün 

İlgilenimi 

- - - - - - 0,287 0,057 0,001 

Sabit değer 1,041 0,362 0,043 1,621 0,0386 0,000 1,640 0,366 0,000 

 X
2
=0,2441, p=0,000 

F(1,301)= 97,189
 

X
2
=0,0838, P=0,000 

F(1,301)= 27,547 

X
2
=0,2537, p=0,000 

F(1,299)= 33,876 

 

Sonuç, Öneriler ve Kisitlar 

Elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda tüketicinin kişilik özellikleri ile marka sadakati 

arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla tüketicinin öz benliği ile 

marka sadakati arasında uyumlu bir ilişkinin kurulması önemlidir. Marka sadakatinin 

sağlanması için  bireyin öz benliği ile uyumlu markaların yaratılması ve marka yönetim 

stratejilerinin geliştirilmesi önemli bir konu karşımıza çıkmaktadır. 

Ayrıca çalışmamızda marka ilişki kalitesinin öz benlik ile marka sadakati arasında aracılık 

etkisi yüksek düzeyde çıkmıştır. Dolayısıyla tüketicilerin dermokozmetik markasına aşk, 

tutku, samimiyet, bağımlılık ve ortaklık ilişkisi düzeyinde anlamlar yüklemeleri durumunda 

marka sadakatlerinin de yüksek olduğu görülmüştür.  Bu da marka yöneticilerine özellikle 

tutundurma stratejilerini oluştururken önemli bir girdi niteliğinde bilgidir.  

Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ürün ilgileniminin öz benlik ve marka sadakati 

arasındaki aracılık etkisinin yüksekliğidir. Tüketicilerin dermokozmetik ürünlere duydukları 

ilgi ve yoğun kullanımları söz konusu ürünlerle ilişki düzeylerini de etkilemekte ve 
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kendilerini adeta bir dermokozmetik uzmanı olarak yorumlayarak marka olan bağlılıklarını 

artırmaktadır.  

Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise marka ilişki kalitesi ve ürün ilgileniminin marka 

sadakati üzerindeki olumlu etkileridir. Dolayısıyla marka yöneticilerinin sadık tüketiciler elde 

etmeleri ve marka sürekliliğini sağlamaları için tüketicilerini iyi tanımlayarak ilişki kalitesini 

ve ürün ilgileniminin sürekli revize ederek geliştirmeleri gerekmektedir.  

Bu durumda öneri olarak marka yöneticilerinin, hedef tüketicinin öz benliklerini 

tanımlamaları ve tüketicilerinin öz benliklerine uyması için etkin bir marka kişiliği 

(çoğunlukla tutundurma yoluyla) oluşturmaları önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu durumda marka yöneticilerinin marka ilişkisi kalitesi ve ürün ilgilenimini, marka 

sadakatinin önemli bir belirleyicisi olarak kabul etmelerini zorunlu kılmaktadır. Marka 

yöneticileri, olumlu tüketici-marka etkileşimleri yaratmak için her türlü çabayı göstermeli ve 

tüketicileri ile markaları arasında güçlü bir duygusal bağ oluşturmalıdırlar.    

Söz konusu çalışmanın en önemli kısıtı örnekleminin küçük olmasıdır. Örneklem sayısının 

artırılarak, marka sadakati ve öz benlik uyumu arasındaki ilişkinin algılanması ile ilgili yeni 

boyutlar eklenerek çalışmanın tekrarlanması sonuçların etkin genellenebilirliğini artıracaktır. 
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Özet 

İlişkisel pazarlama bir işletmenin ana paydaşları ile etkili iletişimler kurarak ve karşılıklı 

fayda sağlayacak değişimler yaratarak güçlü bağlantılar, karşılıklı bağlılık, güven ve uzun 

süreli ilişkiler geliştirme sürecidir. Müşteri memnuniyetini, sadakatini sağlamak ve rekabet 

avantajı elde etmek için ilişkisel pazarlama uygulamaları önemli bir işletme stratejisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Modern pazarlama uygulamaları işletmeler ve müşteriler arasında 

alım-satım ortaklığından ilişkisel ortaklığa dönüşümün olduğu bir süreci ifade etmektedir. 

Bugün işletmeler yeni müşteriler çekmek ve onlara daha yakın olmak için stratejiler 

geliştirmekte, mevcut müşterilerini korumakta ve onlar ile kalıcı ilişkiler kurmaktadırlar. Bu 

çalışmanın amacı, tüketicilerin hazır giyim işletmeleri tarafından gerçekleştirilen ilişkisel 

pazarlama faaliyetlerine yönelik algılarını ve bu algıların demografik özelliklere göre değişip 

değişmediğini incelemektir. Böylece ilişkisel pazarlama uygulamalarının tüketiciler 

üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma hazır giyim işletmelerinin 

müşterilerine özgü yapmış olduğu ilişkisel pazarlama faaliyetlerine yönelik birçok farklı 

değişkeni bir arada ölçmesi açısından kapsamlı bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: İlişkisel Pazarlama, Hazır Giyim Işletmeleri, Özel Ilgi, Algılanan 

Risk 

Keywords: Relationship Marketing, Apparel Firms, Preferential Treatment, Percevived 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı  

İlişkisel pazarlama bir işletmenin ana paydaşları ile etkili iletişimler kurarak ve karşılıklı 

fayda sağlayacak değişimler yaratarak güçlü bağlantılar, karşılıklı bağlılık, güven ve uzun 

süreli ilişkiler geliştirme sürecidir. Müşteri memnuniyetini, sadakatini sağlamak ve rekabet 

avantajı elde etmek için ilişkisel pazarlama uygulamaları önemli bir işletme stratejisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Modern pazarlama uygulamaları işletmeler ve müşteriler arasında 

alım-satım ortaklığından ilişkisel ortaklığa dönüşümün olduğu bir süreci ifade etmektedir. 

Bugün işletmeler yeni müşteriler çekmek ve onlara daha yakın olmak için stratejiler 

geliştirmekte, mevcut müşterilerini korumakta ve onlar ile kalıcı ilişkiler kurmaktadırlar. Bu 

çalışmanın amacı, tüketicilerin hazır giyim işletmeleri tarafından gerçekleştirilen ilişkisel 

pazarlama faaliyetlerine yönelik algılarını ve bu algıların demografik özelliklere göre değişip 

değişmediğini incelemektir. Böylece ilişkisel pazarlama uygulamalarının tüketiciler 

üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma hazır giyim işletmelerinin 

müşterilerine özgü yapmış olduğu ilişkisel pazarlama faaliyetlerine yönelik birçok farklı 

değişkeni bir arada ölçmesi açısından kapsamlı bir çalışmadır.  

Kavramsal Çerçeve 

İlişkisel pazarlama, ilgili tarafların amaçları ve menfaatleri doğrultusunda verilen sözlerin 

tutulması sayesinde müşteriler ve diğer paydaşlarla ilişkilerin kurulması, ilerletilmesi, kurulan 

ilişkilerin devamının sağlanıp daha fazla etkileşimin oluşturulması şeklinde ifade edilmektedir 

(Grönross 2011). İlişkisel pazarlama yaklaşımı 1990’lı yıllarda pazarlama dünyasının ilgisini 

çekmiş ve sonrasında artan bir şekilde araştırılmaya başlanan bir pazarlama bakış açısı 

olmuştur. Değişim (mübadele) yönelimli geleneksel pazarlama paradigmasıyla 

kıyaslandığında, ilişkisel pazarlama işletmeler ile müşteriler arasında kurulan ve sürdürülen 

ilişkilerin önemi üzerine yoğunlaşmaktadır (Oriol vd., 2016). İlişkisel pazarlamada potansiyel 

müşterilerin bilgilerine sahip olma, pazarlamanın tarafları arasında hedeflere ulaşabilmek için 

satışları geliştirmek, pazar payını arttırmak ve kârlılığı üst seviyeye çıkarmak, güçlü müşteri 

ilişkilerini gerçekleştiren uzun süreli ilişkiler kurup sürdürmek, kârlılık sağlamak, müşteri 

sadakati sağlamak, rekabet avantajı elde etmek gibi sonuçlara ulaşmak amaçlanmaktadır 

(Grönroos, 1996; Selvi, 2007; Malte vd., 2012; Johanna vd., 2017). İşletmelerin var olan 

müşterilerini elde tutması ve müşteri taahhüdü, aynı zamanda pazarın paylaşılmasından 

ziyade müşteri paylaşımına odaklanılması ilişkisel pazarlamaya duyulan ilgiyi daha da 

arttırmıştır (Sheth ve Parvatiyar, 2002). Reichheld ve Sasser (1990)’a göre; işletmeler ilişkisel 
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pazarlama sayesinde müşterilerle hem özel bağlar kurabilmekte hem de rakiplerin önlerine 

geçerek onları ellerinde tutabilmektedirler. Bunun sonucunda kurulan uzun süreli müşteri 

ilişkileri, satış ve kârlarda artış ile sonuçlanmaktadır (Chattananon ve Trimetsoontorn, 2009; 

Gurjeet ve Sharma, 2012). Sadık müşteriler uzun vadeli satın alamalar gerçekleştirmekte, 

güvendikleri ve beğendikleri işletmelerle iletişimde bulunmak için daha istekli olacaklardır 

(Chen, 2012; Kumar vd., 2013). İlişkisel pazarlamanın amaçları arasında yer alan; bağlılık, 

güven, ilişki doyumu ve ilişkisel kalitenin oluşturulması, ilişkisel faaliyetlerin çıktılarına 

doğrudan etki etmekte ve müşterilerin risk algısını da azaltmaktadır (Berry, 2002; Agariya ve 

Singh 2011; Verma, 2015). Özellikle günümüz müşterileri, ürün/hizmet, fiyat konularında 

yapılan farklılaştırma çabalarını yeterli görmemekte, kendilerini özel ve değerli hissettirecek 

uygulamalar talep etmektedirler. Bundan dolayı; müşteri ilişkilerine odaklanmak, müşterilerin 

sorunlarına çözümler getirmek, onları anlamak ve bilmek, birebir ve samimi ilişkiler kurmak 

işletmeler için rekabet avantajı sağlayabilecektir (Palmer, 1996; Hart ve Johnson, 1999). 

İlişkisel pazarlama müşterilere de fayda sağlamaktadır. Bu faydalar; sosyal ve işlevsel olarak 

iki ana kısımdan oluşmaktadır. Sosyal olarak, müşteriler kurulan ilişkilerden keyif almakta, 

ilişkisel pazarlama faaliyetleri sayesinde kendini herkesten farklı ve özel hissetmektedir. 

İşlevsel açıdan bakıldığında ilişkisel pazarlama faaliyetleri müşterilere zaman kazandırmakta, 

riski azaltmakta ve kampanyalardan haberdar olma gibi kazanımlar sağlamaktadır (Jamil vd., 

2013; Özgen ve Şimşek, 2015). 

Tasarım ve Yöntem  

Tanımlayıcı araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi 

kullanılmış, araştırmanın yürütüleceği sektör olarak hazır giyim işletmeleri seçilmiştir. Hazır 

giyim sektörü, yarattığı istihdam büyüklüğü ve katma değer ile birlikte ülkelerin gelir 

düzeyini olumlu olarak etkileyen bir sektördür. Bundan dolayı sektörün dış ticarette gireceği 

rekabetteki başarısı ülke ekonomisi için hayati bir önem taşımaktadır. Ülkemizde hazır giyim 

sektörü hedef pazarlara olan yakınlığı, hızlı teslimatı ile birlikte teknik ve bilgi birikimi, 

ayrıca ihracat potansiyelin büyüklüğü sektörü önemli hale getirmektedir. Ayrıca rekabetin 

yoğun olduğu hazır giyim sektöründe farklılaşmanın sağlanması için ilişkisel pazarlama 

faaliyetleri önemlidir. Araştırmanın ana kütlesini İstanbul ilinde yaşayan 18 yaşından büyük 

tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. İstanbul il 

merkezinde yaşayan 18 yaşını doldurmuş 400 tüketiciden çeşitli alıveriş merkezlerinde 

uygulanan anketler aracılığıyla veriler toplanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 

nüfus sayımı verilerine göre İstanbul’un toplam nüfusu 15.029.231 kişidir (www.tuik.gov.tr). 
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Anakütlenin 1.000.000 ve üzeri olduğu durumlarda örneklem hacminin 384 birim olması 

yeterli sayılmaktadır (Sekeran, 2003). Anket formu oluşturulurken Jones, vd. (2015) 

tarafından geliştirilen ölçeklerden yararlanılmıştır. Demografik sorulardan ve 26 maddeden 

oluşan ankette ifadelere katılma derecesi 5’li Likert Tipi ölçekle ölçülmüştür. Veriler, SPSS 

22.0 programında analiz edilmiştir.  İlk olarak açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi 

yapılmıştır. Daha sonra Kolmogorov-Smirnov Testi yapılmış ve verilerin normal dağılmadığı 

görülmüştür (p<0,005). Bu nedenle analizler için parametrik olmayan testler kullanmıştır. 

Buna göre; değişkenler arasındaki ilişkileri yorumlayabilmek için Spearman Korelasyon 

Analizi’nden, farklılık analizleri için ise Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis H Testi ve 

Ki-Kare Uygunluk Testi’nden yararlanılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma  

Katılımcıların %56’sı kadın, %71,8’i 18-28 yaş aralığındadır. Eğitim durumu açısından 

%47,8’lik bir oranla lise mezunları ağırlıktadır. Meslek grubu incelendiğinde, katılımcıların 

%39’unun işçi olduğu görülmektedir. Katılımcıların %53,5’i aylık 1.001-2.000 TL arası 

kişisel gelire sahiptir. Demografik verilerin ortaya konmasının ardından açımlayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. Analiz sonrasında “ilişki kurma isteği (α=0,869)”, “özel ilgi beklentisi 

(α=0,817)”, “kurulan ilişkilerin katkısı (α=0,810)”, “risk alma (α=0,733)” olmak üzere dört 

boyut belirlenmiştir. Her bir boyutun Cronbach Alpha değerinin 0,70’ten büyük olması 

nedeniyle ölçekler güvenilirdir. Güvenirlik analizi sonrasında boyutlar arasındaki ilişkiler 

Spearman Korelasyon Analiziyle test edilmiştir. Bulgulara göre “ilişki kurma isteği” ve “özel 

ilgi beklentisi” arasında %95 güven aralığında pozitif yönde, zayıf bir ilişki bulunmuştur 

(r=0,206 p=0,000<0,01). Tüketicilerin ilişki kurmak istemelerine özel ilgi beklentisine ek 

olarak başka faktörlerin de etkisi vardır. “Kurulan ilişkilerin katkısı” ve “risk alma” arasında 

%95 güven aralığında pozitif yönde, zayıf bir ilişki bulunmuştur (r=0,211 p=0,000<0,01). Bu 

sonuç risk almada kurulan ilişkilerin katkısına ek olarak işletmelerin diğer çalışmalarının da 

etkisi olduğunu göstermektedir. Boyutların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediğine de bakılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ilişki kurma isteği cinsiyete (U= 17,43 

p= 0,047<0,05) ve gelir düzeylerine göre (χ²= 9,736 p=0,045<0,05) farklılık göstermektedir. 

Kadınlar ve gelir düzeyi en yüksek olan grup işletmeyle ilişki kurma konusunda daha 

isteklidir. Yaş, eğitim düzeyi ve meslek açısından farklılık yoktur. Özel ilgi beklentisi 

mesleğe (χ²= 37,488 p= 0,000<0,05) ve gelir düzeylerine göre (χ²= 15,373 p=0,004<0,05) 

farklılık göstermektedir. En fazla özel ilgi bekleyenler emekli müşteriler ve gelir düzeyi en 

yüksek olan gruptur. Cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi açısından farklılık yoktur. Kurulan 
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ilişkilerin katkısına yönelik algı cinsiyete (U=16,247 p=0,002<0,05), mesleğe (χ²= 18,932 

p=0,015<0,05) ve gelir düzeyine (χ²=7,285 p=0,045<0,05) göre değişmektedir. Kadınlar, 

öğrenciler ve düşük gelir düzeyine sahip müşteriler kurulan ilişkilerden daha fazla katkı 

alacağı düşüncesindedirler. Yaş ve eğitim düzeyi açısından farklılık yoktur. Risk alma isteği 

cinsiyete (U=16,247 p=0,000<0,05), yaşa (χ²=11,853 p=0,008<0,05), eğitim düzeyine 

(χ²=15,154 p=0,010<0,05) ve mesleklere (χ²=23,696 p=0,003) göre farklılık göstermektedir. 

Erkeklerin, 18-28 yaş grubundakilerin, çalışmayanların, eğitim düzeyi en düşük olan grubun 

risk alma seviyeleri daha yüksektir.  Gelir düzeyi açısından farklılık yoktur. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

İşletmelerin ürün ve hizmetleri müşteriler için artık tek başına yeterli değildir. Müşteriler 

istedikleri ürün ve hizmetleri istedikleri yerde, istedikleri zaman elde edebilmektedir. Bu 

yüzden müşterileri dinlemek, onların beklentilerini anlayabilmek, hizmet sunumuyla değer 

katmak ve kesintisiz bir iletişim yakalamak işletmeler için oldukça önemli olmaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre hazır giyim işletmelerine birtakım önerilerde bulunmak 

mümkündür. Boyutlara göre demografik özellikler arasında farklılıkların çıkması hazır giyim 

işletmelerinde pazar bölümlendirmenin önemli olduğunu göstermektedir. Hazır giyim 

işletmelerinin farklı pazar bölümlerine farklı stratejilerle yaklaşması ilişkisel pazarlama 

faaliyetlerinin daha etkin olmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda hazır giyim işletmelerine 

farklı bölümlere hitap edecek şekilde özel günler düzenleme (kitap okuma günleri, tarihi 

gezilerin düzenlenmesi gibi), özel gün indirimleri yapma (hafta içi emekliler, hafta sonu 

çalışanlar için), yapılan alışveriş sonucunda elde edilebilecek eğlence biletleri, müşterilerin 

mağaza içerisinde daha eğlenceli vakit geçirebilecekleri nostalji cafe köşeleri gibi bölümler 

kurma şeklinde uygulamalar yapmalarını önerebiliriz. Ayrıca ürünlere yapılan indirimlerin 

inandırıcılığının arttırılması, kişiselleştirilmiş ürünler ve kişiye özel indirimler gibi 

uygulamalarla müşterilerin kendilerini özel hissettirecek yaklaşımların sergilenmesi; iade 

işlemlerinde kolaylıkların sağlanması, ürün yaşam ömrünün müşteri beklentilerine 

yaklaştırılması önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Araştırmanın diğer sonucu 

müşterilerin riske girmek istemedikleri ortaya koymuştur. Bu durumda hazır giyim 

işletmelerine müşterilerinin isteklerini daha iyi anlamaları adına ürün tasarım süreçlerine 

müşterilerini de entegre etmelerini önerebiliriz. Ayrıca bilgi erişimi, iletişim ve organizasyon 

sağlanmasında sosyal medya hazır giyim işletmeleri için verimli bir araç olarak kullanılabilir. 

Böylelikle hazır giyim müşterileri daha verimli ilişkiler kurulabilir. 
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Araştırmanın zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle sadece İstanbul’da yapılması ve belirli 

alışveriş merkezi müşterileri ile sınırlı tutulması sonuçların Türkiye açısından 

genelleyebilmesinin mümkün kılmamaktadır. Benzer nitelikteki çalışmaların farklı illerde 

yapılması daha detaylı ve genelleyebilir sonuçların elde edilmesine yardımcı olabilecektir. 

Gelecek çalışmalarda boyutlar arasındaki ilişkilerin daha kuvvetli çıkarabileceği farklı 

değişkenler araştırılabilir.  
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TÜKETİCİ KARMAŞASININ FARKLI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE 

SAHİP TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİSTİK ÜRÜN 

SATIN ALAN TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 

THE EFFECT OF CONSUMER COMPLEXITY ON CONSUMERS WITH DIFFERENT 

PERSONALITY CHARACTERISTICS: A RESEARCH ON CONSUMERS BUYING 

TOURIST PRODUCTS 

S. Süreyya BENGÜL
1
 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, tüketici karmaşası boyutlarının farklı kişilik özelliklerine sahip 

tüketiciler üzerindeki etkilerini incelemektir. Kapsamlı bir literatür taraması sonucu tüketici 

karmaşasının boyutları; başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa, kişisel 

özelliklerden kaynaklanan karmaşa, fiyat karmaşası ve ürün karmaşası olarak belirlenmiş ve 

bu boyutların beş faktör kişilik özellikleri olan dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, 

duygusal denge ve deneyime açıklık kişilik özelliklerine sahip olan tüketiciler üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Veriler, Kütahya’da yaşayan ve turistik ürün satın alan 359 müşteriden 

anket yöntemi ile toplanmıştır. Değişkenler arası ilişkiler regresyon analizi kullanılarak test 

edilmiştir. Araştırma sonucunda; tüketici karmaşasının boyutlarının tüm kişilik özellikleri 

üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca; dışadönüklük, uyumluluk, 

sorumluluk, duygusal denge kişilik özelliğine sahip olan tüketicileri en fazla etkileyen 

karmaşa boyutunun ürün karmaşası olduğu; deneyime açıklık kişilik özelliğine sahip 

tüketicileri en fazla etkileyen karmaşa boyutunun ise başkalarının varlığı- düşüncelerinden 

kaynaklanan karmaşa olduğu belirlenmiştir. Tüm kişilik özelliklerine sahip tüketicileri en az 

etkileyen karmaşa boyutunun ise fiyat karmaşası olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Karmaşası (Kaosu), Beş faktör Kişilik Özellikleri 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effects of consumer complexity on consumers with 

different personality characteristics. The dimensions of consumer complexity as a result of a 

comprehensive literature review; the complexity of the existence of others - the confusion 

arising from the personal characteristics, the complexity of the product and the complexity of 
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the price, and the effect of these dimensions on the five-factor personality traits, such as 

extraversion, compliance, responsibility, emotional balance and openness to experience, have 

been examined. Data were collected from 359 customers in Kütahya who purchased tourist 

products by survey method. The relationships between variables were tested using regression  

analysis. As a result of the research; It was observed that the dimensions of consumer chaos 

had a significant effect on all personality traits. Also; that the confusion dimension which 

affects the consumers with the personality characteristic such as extraversion, compliance, 

responsibility, emotional balance is the product complexity; the confusion dimension that 

affects the consumers with the personality trait of experience is the confusion arising from the 

thoughts of the existence of others. It has been determined that the size of the complexity that 

affects the consumers with all personality characteristics is the price complexity. It has been 

determined that the size of the complexity that affects the consumers with all personality 

characteristics is the price complexity. 

Keywords: Consumer Confision (Chaos), Big- Five Factor Personality Traits 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

İşletmeler, hiper-rekabetçi ve karmaşık bir pazarda varlıklarını sürdürebilmek için çabalarken, 

çoğu zaman tüketicileri yoğun bir şekilde ürün ve marka bilgisi ile mesaj bombardımanına 

tutmaktadır. Bu durumun yarattığı sürekli ve fazla bilgi akışı da müşterilerde sadece yoğun bir 

bilişsel egzersiz yapma zorunluluğunu ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda tüketicide 

kafa karışıklığına neden olma riskini de yaratmaktadır (Ghosh ve Rao, 2014: s.52). 

Tüketicilerin kafalarının karışması, tüketicilerin neredeyse verdiği her kararı etkilemektedir 

(ev, doktor, iş, okul, finansal planlar gibi hayatlarını şekillendiren kararlarından, ampül, kredi 

kartı, akşam eğlencesi gibi küçük kararlara kadar) (Snider, 1993: s.15). Rekabetçi pazar 

yapısının ortaya çıkardığı bu durum, hem tüketici karmaşasını hem de tüketicilerin kişilik 

özelliklerine bağlı olarak hangi karmaşa boyutundan (başkalarının varlığı- düşüncelerinden 

kaynaklanan karmaşa, kişisel özelliklerden kaynaklanan karmaşa, fiyat karmaşası ve ürün 

karmaşası) daha fazla etkilendikleri sorusuna cevap aramayı gerekli kılmaktadır. Bu çalışma 

da, tüketicilerin kişilik özellikleri beş faktör kişilik özelliği çerçevesinde ele alınmış ve 

dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge (nevrotiklik) ve deneyime açıklık 

kişilik özelliklerinden birine sahip olan tüketicilerin tüketici karmaşası yaşayıp yaşamadıkları 

ve eğer yaşıyorlar ise hangi karmaşa boyutundan daha fazla etkilendikleri sorusundan yola 

çıkılarak hazırlanmıştır. Uluslararası literatürde tüketici karmaşasını inceleyen çok fazla 
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araştırma olmasına rağmen ülkemizde bu alanda oldukça sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. 

Aynı zamanda; hem uluslararası literatürde hem de yerli literatürde tüketici karmaşası ile ilgili 

yapılmış çalışmaların hiç birinde farklı kişilik özelliklerine sahip olan tüketicilerin yaşadıkları 

karmaşanın incelendiği bir çalışmaya rastlanmamış olması bu çalışmanın önemini ve alan 

yazınına sağlayacağı katkıyı ortaya koymaktadır. Özellikle post modern pazarlama anlayışı 

çerçevesinde hedef pazarların birey bazına indirgenmiş olması her bir tüketicinin tek başına 

hedef pazar haline gelmesine ve her bir tüketicinin tüm yönleri ile tanınması, kişilik özelliğine 

uygun pazarlama stratejileri geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte, tüketicilerin 

satın almadan önce kalitesi hakkında fikir sahibi olamadığı ve bu nedenle satın alırken mala 

göre daha fazla risk algıladıkları soyut özelliğe sahip turistik ürünlerde daha fazla karmaşa 

yaşamaları muhtemeldir. Bu çalışma, turistik ürün satın alan tüketicilerin hem yaşadığı 

karmaşa düzeylerini hem de kişilik özelliklerine bağlı olarak etkilendikleri karmaşa 

boyutlarını ayrı ayrı ele alması açısından önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Kavramsal Çerçeve 

Tüketici Karmaşası (Kaosu) ve Boyutları 

Rekabetçi pazar yapısı, ürün seçeneklerini ve pazarlama iletişimini arttırmış, markalar arası 

farklılıkları azaltmış, bilgi ve bilgi kaynaklarını güvenilirliğini azaltmış, bilgi arama 

maliyetlerini arttırmıştır. Bu durum, tüketicilerin bilgiyi işleme süreçlerinde kafalarının 

karışmasına neden olmuştur (Walsh vd., 2007: s.697). Tüketici karmaşası müşterilerin, pazar 

bilgilerinin seçimi, değerlendirilmesi ve bütünleştirilmesi sürecinde ortaya çıkar  (Dhar, 1997; 

Iyengar ve Lepper, 2000) . Yani tüketici kaosu, piyasa özellikleri,  pazar karmaşıklığı, ürün 

karmaşıklığı, satın alma seçeneklerinin denkliği, tüketicinin motivasyonu ve bilgi işleme 

yetenekleri gibi birçok faktörün etkileşimi ile ortaya çıkan karar verme zorluğudur (Walsh ve 

Mitchell, 2005a: s.282). Tüketicilerin birçok seçenek arasından bir ürün seçerken kafasının 

karışması, bilgi işleme süreçleri esnasında, bir ürün / hizmetin çeşitli yönlerini doğru bir 

şekilde yorumlamada başarısızlık yaşamalarına neden olur. Sonuç olarak bu durum, pazarın 

yanlış anlaşılmasına veya yanlış yorumlanmasına yol açmaktadır (Turnbull, vd., 2000: s.145). 

Literatürde tüketici karmaşası ile ilgili olarak yapılan tanımlarda ve sınıflandırmalarda tam bir 

fikir birliğinin olmadığı görülmektedir. Tüketici karmaşasının tanımları ve sınıflandırılması 

ile ilgili literatürde yapılan bazı çalışmalar şunlardır:  Diamond (1981); Loken vd. (1986); 

Kapferer (1995); Jacoby ve Morrin (1998)’in tüketici karmaşası ile ilgili yaptıkları 

tanımlarda, tüketici karmaşasına neden olan temel faktörün uyaranın benzerliği (stimulus 

similarity) olduğunu ifade ettiklerini belirtmiştir. Sproles ve Kendall (1986); Huffman ve 
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Kahn (1998) ise karmaşayla ilgili yaptıkları tanımlarda, karmaşaya neden olan temel faktörün 

aşırı bilgi yüklemesi (stimulus overload) olduğunu belirtirken; Turnbull vd. (2000)’nin ise 

karmaşaya neden olan faktörün belirsizlik (conscious, non-conscious; Ambiguity) olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bununla birlikte; Miaoulis ve D’Amato (1978); Foxman vd. (1990); 

Foxman vd. (1992); Kohli ve Thakor (1997) ise tüketici karmaşası ile ilgili yaptıkları 

tanımlarda, hem uyaranın benzerliği (stimulus similarity) hem de aşırı bilgi yüklemesi 

(stimulus overload) vurgusu yaparken; Mitchell ve Papavassiliou (1999) ise aşırı bilgi 

yüklemesi (stimulus overload) ve belirsizliğin (conscious, non-conscious; Ambiguity) 

karmaşaya neden olduğunu belirtmişlerdir. Poiesz ve Verhallen (1989) tarafından yapılan 

tanımda ise uyaranın benzerliği (stimulus similarity), aşırı bilgi yüklemesi (stimulus overload) 

ve belirsizlik (conscious, non-conscious; Ambiguity) faktörlerinin üçünün de tanımda 

kullanıldığı görülmektedir. 

Tüm bu tanımlar incelendiğinde; tüketici karmaşasının üç boyutu olduğu görülmektedir 

(Mitchell vd.,1999;  Mitchell vd., 2004; Mitchell vd., 2005; Walsh ve Mitchell, 2004; Matzler 

& Waiguny, 2005; Walsh vd., 2007; Walsh ve Mitchell, 2010). Bunlar: 

 Benzerlik karmaşası (Similarity confusion) 

 Fazla bilgi karmaşası (Overload confusion) 

 Belirsizlik karmaşası (Ambiguity/unclarity confusion) 

Benzerlik karmaşası; Walsh vd.( 2007: s. 702.) benzerlik karmaşasını, tüketicilerin aynı ürün 

kategorisindeki farklı markalara ait ürünlerin görsel ve işlevsel olarak benzer olduğunu 

düşünme eğilimi olarak tanımlanırken, Mitchell vd (2004: s.4), tüketicinin seçiminde bir 

anlayış eksikliği (a lack of understanding), ürünlerin veya hizmetlerin algılanan fiziksel 

benzerliğinden kaynaklanan yanlış bir marka değerlendirmesi ve potansiyel değişiklik olarak 

tanımlamışlardır. Diamond'a göre (1981: s.52) ise, benzerlik karmaşası;  taklitçi bir marka 

olduğunda ortaya çıkar. Bu nedenle, ürünlerin görünümleri, içerikleri ve kalitelerinin benzer 

olduğunda potansiyel alıcıların kafası karışır ve benzerlik karmaşası ortaya çıkar. Aynı 

zamanda benzerlik karmaşası; reklam veya ticari mesajın benzer olmasından da 

kaynaklanabilir (Kent ve Allen, 1994; Keller, 1991). Benzerlik karmaşasının ortaya çıkması 

için tüketicin rakip ürün ve markaların farkında olması gerekmektedir. Tüketici, iki markanın 

veya ürünün farkında değil ise markalar arasındaki benzerlik karışıklığa neden olmaz. 

Bununla birlikte, her bir karışıklık türü tüketicinin farkında olmadığı bilinçaltı bir boyuta da 

sahip olabilir (Mitchell vd, 2004: s.4-5). Benzerlik karmaşası; birbirine benzer özelliklere 
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sahip ürünlerin fazla olması ve rakip markalar arasında tüketicilerin algıladığı farklılığın 

azalması durumunda artmaktadır. Literatürde; benzerlik karmaşasına neden olan faktörler şu 

başlıklar altında toplanmıştır: Reklamlarda ve ticari mesajlarda benzerlik (Poiesz ve Verhallen 

1989; Kent ve Allen, 1994; Brengman vd., 2001; Mitchell vd., 2005; Matzler ve Waiguny, 

2005), kişiler arası iletişim, mağaza ortamı veya çok benzer ürünler (Loken vd, 1986; Foxman 

vd., 1992; Kapferer, 1995; Balabanis ve Craven, 1997; Kohli ve Thakor, 1997; Jacoby ve 

Morrin, 1998; Brengman vd, 2001), ürünlerin renk, stil, ambalaj açısından benzer olması 

(Matzler vd., 2011; Walsh ve Mitchell, 2005b; Koçyiğit ve Ringle, 2011). 

Fazla bilgi karmaşası; tüketicilerin bilgi açısından zengin bir çevrede aşırı bilgi ile karşı 

karşıya kalmaları ile ilgilidir (Matzler ve Waiguny, 2005: s.307). Fazla bilgi karmaşası, 

tüketicilerin alternatif ürünleri bilmesi, kavraması ve karşılaştırması için işleyebileceğinden 

daha fazla ürün bilgisine maruz kalması ve alternatif ürünlerle karşılaştığında yaşadığı karar 

verme zorluğudur (Walsh ve Mitchell, 2010: s.842). Tüketicilerin karar verme süreçlerinde 

aşırı bilgi ve geniş marka seçenekleri ile karşı karşıya kalmaları, bilgi işleme kapasitelerinin 

aşılmasına ve karışıklık hissetmelerine neden olur (Sertoğlu ve Kavak, 2017: s.266). Bu bilgi 

yüklemesi, müşterinin bilgiyi işlemesini ve bilginin tam olarak anlaşılmasını ve satın alma 

durumundan emin olmasını zorlaştırmaktadır (Mitchell vd., 2004: s.5). Jacoby vd. (1974), 

tüketicilerin “daha fazla bilgi ile daha kötü satın alma kararları aldıklarını” belirtmektedir. 

Fazla bilgi karmaşasının mantıksal temelini, çok sayıda markanın ürettiği bilginin hacmi ve 

çeşitliliği ile ilgili olarak bireylerin “sınırlarının aşılması” oluşturmaktadır. (Walsh vd., 2007: 

s.703). Hem artan ürün sayısı hem de her bir markanın müşteriye aktardığı bilgi miktarının 

artması, tüketicilere aşırı bilgi yükleyerek karmaşa yaşamalarına neden olur ve bu durum 

stres, hayal kırıklığı ve düşük optimal kararlarla sonuçlanabilir (Mitchell ve Papavassiliou, 

1999: s.319).  

Belirsizlik karmaşası; müşterilerin mevcut ürün bilgilerinden farklı olan bilgilerle 

karşılaşması durumunda bu bilgileri anlayamadığı ya da açıklayamadığında meydana gelir 

(Walsh ve Mitchell, 2010: s.844). Bu durum; müşterileri, ürüne yönelik ya da satın alma 

kararıyla alakalı var olan inançlarını tekrar gözden geçirmesine ve düzenlemesine mecbur 

bıraktığı için müşteride bir anlayış eksikliğine neden olur. Bu anlayış eksikliği; ürüne yönelik 

elde edilen bilgilerin belirsiz ve birbirleri ile uyuşmadığı durumlarda ortaya çıkar ve 

müşteriler bu durumdan rahatsızlık duyarak belirsizlik karmaşası yaşar. Belirsizlik karmaşası, 

ürünle ilgili elde edilen bilginin kaynağının güvenilir olmaması durumunda ya da ürünle ilgili 

satın almaya yönelik karar verme süreci esnasında farklı kaynaklardan gelen aynı ürün 
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hakkında birbiri ile çelişen bilgilerden kaynaklanabilir. Karmaşık ürünler, belirsiz bilgi ve 

reklamlar, sahte veya yanlış ürün iddiaları, şeffaf olmayan fiyatlama ve zayıf ürün kılavuzları 

gibi faktörler belirsizlik karmaşasına neden olur (Mitchell vd. 2004: s.6). Müşterilerde 

belirsizlik karmaşasının ortaya çıkmasına neden olan asıl faktör bilginin miktarı değil 

kalitesidir. Bu nedenle; müşteriler çelişkili olan veya mevcut bilgiye uymayan yeni, geçerli 

veya yanlış bilgi aldığında belirsizlik karmaşası ortaya çıkar. Müşteriler iki ya da daha fazla 

karmaşık ürünle ve bu ürünlere yönelik belirsiz bilgilerle karşılaşırlarsa karışıklık yaşadıkları 

için alternatifleri karşılaştıramazlar ve bu durum satın alma kararının ertelenmesine neden 

olabilir (Dhar 1997: s.218). Müşterilerin hangi alternatif ürünü tercih edeceğini bilememesi, 

kararsızlık yaşamalarına ve bağlılıktan kaçınma eğiliminde olmaları ile sonuçlanabilir (Dhar, 

1997: s.219). Belirsizlik karmaşası; hem müşterilerin işletmeye duygusal bağlarla bağlanması 

ve işletme ile olan ilişkisini uzun vadeli olarak sürdürme yönelimi olarak tanımlanan bağlılığı 

(Hennig-Thurau vd., 2002) hem de işletmeye olan güvenlerini zayıflatacaktır (Morgan ve 

Hunt, 1994). Marka sadakati, tüketicilerin muğlak veya çelişkili uyaranlardan daha az 

etkilenmelerine ve daha az karşılaştırma yapmalarına neden olur. Ancak, bu durum yalnızca 

tüketicinin güvenini kazanabilen bir marka için geçerlidir. Tüm marka bilgileri belirsizse, 

belirsizlik karmaşası oluşacak ve bu durum sadakati olumsuz etkileyebilecektir (Morgan ve 

Hunt, 1994).  

Tüketici karmaşasının boyutları uluslararası literatürde bu üç boyutta incelenmiştir. Ancak 

konu ile ilgili Türkiye’de oldukça az sayıda çalışma yapılmıştır (Kayabaşı vd. 2016; Sertoğlu 

Ermeç, 2014; Kavak ve Sertoğlu 2017; Bengül, 2018). Sertoğlu’nun 2014 yılında doktora tezi 

olarak yapmış olduğu çalışma Türkiye’de bu konuya ilişkin ilk ölçek geliştirme çalışması 

olması nedeniyle oldukça önemlidir. Sertoğlu (2014); tüketici karmaşasını ölçmek için 

geliştirilmiş ölçeklerin kişisel özellikler ve durumsal faktörlerden kaynaklanan karmaşayı da 

içerecek şekilde genişletmiş ve Türkiye’de uygulamıştır. Çalışmanın sonucunda; uluslararası 

literatürde kullanılan ve üç boyutta ölçülen tüketici karmaşası ölçeğindeki ifadelerin dört 

boyutta toplandığı tespit edilmiştir. Boyutlar sırasıyla; başkalarının varlığı- düşüncelerinden 

kaynaklanan karmaşa, kişisel özelliklerden kaynaklanan karmaşa, fiyat karmaşası ve ürün 

karmaşası olarak isimlendirilmiştir. Başkalarının varlığı-düşünceleri ile ilgili karmaşa, 

müşterilerin kişisel özelliklerinden kaynaklanan karmaşayı yansıtmaktadır. Kişisel 

özelliklerden kaynaklanan karmaşa; doğrudan kişiye özgü olup zor beğenmek, detaycılık, 

mükemmeliyetçilik ve alışkanlıklara bağlılık ile ilgilidir. Fiyat karmaşası, uyaran kaynaklı ve 

müşterinin fiyat-kalite değerlendirmesi yaparken yaşadığı güçlükten kaynaklanan karmaşayı 
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temsil etmektedir. Ürün karmaşası ise; ürün benzerliği, çeşitliliği ve ürün özelliği fazlası 

nedeniyle yaşanan karmaşayı temsil etmektedir. Ürün karmaşası; literatürde geçen benzerlik 

karmaşası ve fazla bilgi karmaşası tanımları ile benzerlik göstermektedir (Sertoğlu, 2014: 

s.246-247). Bu çalışmada da tüketici karmaşası ile ilgili olarak Sertoğlu’nun (2014) 

geliştirmiş olduğu ölçek ve ortaya koymuş olduğu boyutlar baz alınmış ve tüketici karmaşası 

bu dört boyut üzerinden ölçülmüştür. 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri 

Kişilik; bireylerin hayatı süresince çevresiyle uyumunu sağlayan kişiye özgü düşünce, duygu 

ve davranış biçimidir (Karalar, 2005: s.106). Kişiye özgü olan bu özellikler bireylerin 

hayatlarının her alanında oldukça büyük ve önemli etkilere sahiptir. Pazarlamanın temel 

amacının müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak ve onları tatmin etmek olması; 

müşterileri daha iyi anlamayı gerekli kılmaktadır. Müşteriyi anlamanın yolu ise onların kişilik 

özelliklerini ve bu özelliklerin yaşamları, kararları ve eylemleri üzerindeki etkileri anlamaktan 

geçmektedir. Bu nedenle, müşterilerin kişilik özelliklerini incelemeye yönelik oldukça yoğun 

çalışmalar yapılmış ve kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlar içerisinde yer alan ve Robert R. 

McCrea ve Costa tarafından geliştirmiş olan Beş Faktör Kuramı evrensel kişilik özelliklerinin, 

aşamalı bir sınıflandırmasını yapmış ve kişilik özelliklerini beş kategoride organize ederek her 

bir kategoriye ait kişilik özelliklerini tanımlamıştır. Bu beş kişilik özellikleri; dışa dönüklük 

(extraversion), uyumluluk (agreeableness), sorumluluk (conscientousness), duygusal denge 

(neuroticism) ve deneyime açıklıktır (openness to experience) (McCrae ve Costa, 1991: 

s.227). 

Dışadönüklük; bireyin dış dünyaya açık olması olarak tanımlanır ve beş faktör kişilik 

özelliklerinin diğer boyutlarına nazaran daha kolay tespit edilebilir (Syed vd., 2015: s.184). 

Dışa dönük bireyler kendine güvenen, baskın, aktif ve heyecan arayan (Kozako vd., 2013: 

s.183), etrafına pozitif enerji yayan (Wayne vd., 2003: s.1024) bireylerdir. Bu kişiler, 

başkalarıyla ilişkilerinde biraz resmi ve uzak olarak değerlendirilir, ancak genellikle büyük ve 

gürültülü kalabalıklar veya partilerden hoşlanırlar. Bir takipçiden ziyade grup lideri olmayı 

tercih eder, güçlü ve baskın karakterli olarak görülürler. Bu bireyler, yüksek bir enerji 

seviyesine sahip olarak tanımlanır ve aktif ve meşgul olmayı severler (Costa ve McCrae,2008: 

s.244).  

Uyumluluk; insanlığın daha insani yönlerini içeren, başkalarını düşünme, merhametli olma, 

yardımseverlik, şefkatli olma gibi özellikleri kapsayan kişilik boyutudur. Bu kişilik 



656 
 

özelliğinin diğer boyutunu ise (uyumluluk skorları düşük olan bireylerde) düşmanlık, 

başkalarına karşı ilgisizlik, bencillik, kindarlık ve kıskançlık oluşturmaktadır. Bu kişilik 

özelliğine sahip bireyler güvenilir, tevazu sahibi ve uyumludur (McCrae ve John,1992: s.196-

197). Kişilik özelliklerinde uyumluluk düzeyi baskın olan kişiler etrafındaki bireylere çok 

fazla güvenebilmekte ve insanların sözleri kolaylıkla kabul edebilmektedirler (Madran ve 

Akdoğan, 2010: s.370). 

Sorumluluk; kişilerin başarı odaklı, güvenilir, düzenli ve sorumluluk sahibi özelliklerini 

kapsayan kişilik özelliğidir  (Alarcon vd., 2009: s.247). Costa ve McCrae (2008: s.245) bu 

kişilik özelliğini şu şekilde tanımlamaktadır: Bu bireyler, oldukça becerikli olarak 

algılanmaktadır ve genel olarak karar verirken mantıklı ve rasyonel olarak davranmaktadırlar. 

Yaptığı işi mükemmel yapma arzusuna sahiptir. Bu mükemmeliyetçi özelliği bazen yapması 

gereken şeyi yapmasını zorlaştırabilmektedir. Bu kişiler düzenli, dakik ve iyi organize 

olabilen kişilerdir. Bazen aceleci davranır ve tüm sonuçları dikkate almadan hareket 

edebilirler. Bacanlı vd. ise (2009); sorumluluk düzeyi yüksek olan kişileri; başarılı odaklı, 

azimli, planlı ve hareket etmeden önce düşünen kişiler olarak tanımlamaktadır. 

Duygusal Denge (Nevrotiklik); bu kişilik özelliğine sahip olan bireyler duygusal anlamda iç 

dengesini sağlayabildikleri takdirde mutlu olabilmekte ve rahat, sakin, tutarlı ve endişesiz 

olma özelliğini göstermektedirler (Akgündüz, 2015: s.54). Bu bireyler duygusal dengelerini 

sağlayamadıkları takdirde genellikle endişeli ve endişelenmeye eğilimlidirler. İnsanlarla, 

özellikle yabancılarla ilişkilerinde utangaçtırlar. Stresle başa çıkmada ve duygularını kontrol 

etmede zayıftırlar. Duygusal denge sağlayamayan bireyler daha sinirli, öfkeli, hırçın ve çabuk 

sinirlenen bireylerdir (Costa ve McCrae, 2008: s.244).  

Deneyime Açıklık; bu kişilik özelliğine sahip bireyler yeni deneyimlere açıktır. Canlı ve aktif 

bir hayal gücü vardır. Müzik, sanat, şiir ya da doğal güzelliklere karşı duyarlıdırlar. Yeni ve 

farklı aktivitelerden hoşlanırlar ve entelektüeldirler. Sosyal, politik ve ahlaki inançlarında 

liberaldirler (Costa ve McCrae, 2008: s.244-245). Sanatsal ve maceracı olmanın yanı sıra 

olağanüstü fikirlere sahip, meraklı, cesaretli ve sıradan insanlardan farklı olan kişilerdir 

(Karaman vd., 2010: s.2358). Bu bireylerin ifade yeteneği güçlüdür, analitik düşünebilme 

yeteneğine sahiptir, yaratıcı, bağımsız, yenilikçi ve açık fikirlidir. Bu kişilik özelliğini diğer 

ucunda ise geleneksel, tutucu, ilgisiz, anlayışsız ve sıradan gibi özelliklere yer verilmektedir 

(Sezici, 2015: s.5). 
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Tüketici Karmaşası ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki,  Hipotezlerin 

Oluşturulması ve Araştırma Modeli 

Günümüzde hiper-rekabetçi pazar yapısı içerisinde üretici firma sayısının artmasının doğal bir 

sonucu olarak üretilen ürün miktarı ve çeşitliliği de artmıştır. 1950’li yıllarda bakkal türü 

mağazalarda 3000 kalem ürün satışa sunulurken günümüz süpermarketlerinde ürün sayısı bu 

sayının yaklaşık 10 katı kadar artmıştır. Tüketicilere sunulan ürün sayısının bu denli artması 

tüketici karmaşası örneklerini de arttırmaktadır (Sertoğlu, 2014: s.7). Hemen hemen her 

sektörde artan ürün sayılarının tüketicilerin yaşadıkları kaosu tetiklemesi önemli bir sorun 

haline gelmektedir.  

Tüketici karmaşasının; marka sadakatinin azalması (Foxman vd., 1990; Mitchell ve 

Papavassiliou, 1997; Walsh vd, 2007), memnuniyetin azalması ve müşterinin işletmeye daha 

az güvenmesi (Foxman vd., 1990; Mitchell ve Papavassiliou, 1999; Walsh ve Mitchell, 2010), 

ürün veya marka hakkında negatif sözler (Turnbull vd., 2000), satın alma kararlarını 

ertelemek veya geciktirmek (Jacoby ve Morrin, 1998; Huffman ve Kahn, 1998; Walsh vd., 

2007) gibi olumsuz sonuçları vardır. Aynı zamanda karmaşa yaşayan tüketiciler daha az 

rasyonel satın alma kararları verme eğilimindedirler (Huffman ve Kahn, 1998; Mitchell ve 

Papavassiliou, 1999). Walsh vd. (2002) ise tüketici karmaşasının sadakat, memnuniyet ve 

güven gibi satın alma sonrası davranışları etkilediğini belirtmiştir.  

Tüketici karmaşası ile ilgili yapılan tüm bu çalışmalar ve karmaşanın tüketicide yarattığı 

olumsuz sonuçlar dikkate alındığında konunun önemi açıkça görülmektedir. Tüketici 

karmaşası ile ilgili literatür incelendiğinde tüketicinin yaşadığı karmaşada tüketici 

özelliklerinin etkisini inceleyen çalışmalar olduğu görülmüştür. Örneğin; Foxman ve 

arkadaşlarının 1990 yılında yaptığı çalışmada; hangi bireysel özelliklerin kişiyi kafa 

karışıklığı yaşamaya yatkınlaştırdığını saptamaya çalışmışlardır. Foxman vd.(1990) bireysel 

özellikleri; ürün sınıfı deneyimi, ilgilenim ve bilişsel stili (alan bağımlılığı özelliği) olarak ele 

almış ve bu özelliklerin bireyin karmaşaya yatkın olma durumunu etkileyip etkilemediği 

incelemişlerdir. Yine Foxman vd. tarafından 1992 yılında yapılan çalışmada ise bireysel 

özelliklerin (bilişsel stil, bilgi fazlası ve marka deneyimi) ve bireyin içinde bulunduğu 

durumsal özelliklerin (fiziki çevre, sosyal çevre, zaman, görev tanımı, geçici durumlar) 

karmaşa oluşumunu etkileyebildiği sonucuna ulaşmışlardır. Balabanis ve Craven (1997), 

çalışmalarında ise bazı tüketicilerin ve bazı ürün gruplarının karmaşaya daha yatkın olduğu; 

dürtüsel hareket eden ve yaşlı olan tüketicilerin daha çok karmaşa yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Brengman vd. (2001) kadınlar üzerinde parfüm ve cilt bakım ürünlerine yönelik karmaşayı 
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ölçtükleri çalışmada ise bireylerin eğitim düzeyleri ile karmaşa arasında bir ilişki 

bulunamamışken, 35 yaş üstündeki katılımcıların daha çok karmaşa yaşadığı da belirlenmiştir. 

Miaoulis ve D’Amato (1978); karmaşaya yönelik savunmasızlık yani zafiyetin yaş arttıkça 

arttığını, karmaşanın kadın, yaşlı ve daha az eğitimlilerde daha fazla olduğu belirlemişlerdir. 

DeRosia vd (2011), tüketicilerin “entellektüellik” düzeyleri (entellektüelliği; ürüne yönelik 

ilgilenim ve biliş ihtiyacı (motivasyonu) olarak tanımlamıştır) arttıkça kaynak karmaşası 

yaşama olasılığının arttığını belirtmişlerdir. Turnbull vd. (2000) İngiltere’de mobil telefon 

pazarında karmaşanın düzeyini ve bunun pazar ve tüketicinin bilgi araştırma davranışı 

üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında; kadınların kafalarının daha çok karışmış 

olduğunu, genç tüketicilerin ve erkeklerin pazar hakkındaki bilgisinin daha fazla olduğu, 

karmaşanın telefon kullanımından vazgeçmeye değil, daha ucuz paketlerin seçilmesine neden 

olduğu belirlenmiştir. Mitchell vd. (2005); yaşlanma süreci ile bilgi işleme yetkinliği 

azaldıkça karmaşayı arttırabileceğini; kadınların, erkeklere oranla daha fazla reklam 

karmaşası yaşadıklarını ve yanlış anlamaya daha meyilli olduklarını bildirilmişlerdir. Walsh 

ve Mitchell (2005a), 264 Alman tüketici üzerinde uyguladıkları çalışmalarında ise benzerlik 

ve belirsizlik nedeniyle yaşanan karmaşanın yaşla ilişkili olduğunu ve karmaşa eğiliminin 

bazı kadın, yaşlı ve az eğitimli kişilerde daha fazla olduğu belirlemişlerdir. Sertoğlu’nun 2014 

yılında Türkiye’de yaptığı çalışmada ise karmaşanın, sadece uyarandan (pazarlama 

çabalarından) değil, kişinin bireysel özelliklerinden ve/veya durumsal faktörlerden 

kaynaklandığı belirtmiş ve tüketici karmaşasının en çok kişisel özelliklerden kaynaklandığı 

sonucuna ulaşmıştır.  

Literatürde tüketici karmaşası ile ilgili yapılan çalışmalar bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, çalışmaların çoğunlukla karmaşa düzeylerini ölçmek üzerine 

odaklandığı görülmektedir. Ayrıca, tüketicilerin demografik özellikleri ile karmaşa düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmada tüketici karmaşası ile 

beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişki incelenerek literatüre katkıda bulunmak 

hedeflenmektedir. Bu çalışma, hangi kişilik özelliklerine sahip olan tüketicilerin hangi 

karmaşa boyutunu daha fazla yaşadığını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla beş faktör 

kişilik özellikleri ile tüketici karmaşasının boyutları arasındaki ilişkiyi ölçmek için şu 

hipotezler geliştirilmiştir. 

H1: Başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa ile Dışadönüklük kişilik 

özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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H2: Başkalarının varlığı-düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa ile Uyumluluk kişilik özelliği 

arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H3: Başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa ile Sorumluluk kişilik özelliği 

arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H4: Başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa ile Duygusal denge kişilik 

özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H5: Başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa ile Deneyime açıklık kişilik 

özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: Kişisel özelliklerden kaynaklanan karmaşa ile Dışadönüklük kişilik özelliği arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H7: Kişisel özelliklerden kaynaklanan karmaşa ile Uyumluluk kişilik özelliği arasında anlamlı 

bir ilişki vardır.  

H8: Kişisel özelliklerden kaynaklanan karmaşa ile Sorumluluk kişilik özelliği arasında anlamlı 

bir ilişki vardır.  

H9: Kişisel özelliklerden kaynaklanan karmaşa ile Duygusal denge kişilik özelliği arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H10: Kişisel özelliklerden kaynaklanan karmaşa ile Deneyime açıklık kişilik özelliği arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H11: Fiyat karmaşası ile Dışadönüklük kişilik özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H12: Fiyat karmaşası ile Uyumluluk kişilik özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H13: Fiyat karmaşası ile Sorumluluk kişilik özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H14: Fiyat karmaşası ile Duygusal denge kişilik özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H15: Fiyat karmaşası ile Deneyime açıklık kişilik özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H16: Ürün karmaşası ile Dışadönüklük kişilik özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H17: Ürün karmaşası ile Uyumluluk kişilik özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H18: Ürün karmaşası ile Sorumluluk kişilik özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H19: Ürün karmaşası ile Duygusal denge kişilik özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H20: Ürün karmaşası ile Deneyime açıklık kişilik özelliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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Araştırmada test edilmesi düşünülen model Şekil 1’de gösterilmiştir. Modelde bağımlı 

değişkenler olarak beş faktör kişilik özellikleri olan dışa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk, 

duygusal denge ve deneyime açıklık değişkenleri, bağımsız değişkenler olarak da tüketici 

karmaşasının boyutları olan; başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa, 

kişisel özelliklerden kaynaklanan karmaşa, fiyat karmaşası, ürün karmaşası belirlenmiştir. 

Modelde belirtilen değişkenler arasındaki araştırma hipotezlerinin belirlediği ilişkiler neden 

sonuç ilişkileridir. Dolayısıyla araştırma modeli, söz konusu ilişkilerin test edilmesine yönelik 

olarak hazırlandığından bir nedensellik modelidir (Casual Research Model). 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma tüketici karmaşası türlerinin hangi kişilik özelliğine sahip bireyleri nasıl ve ne 

düzeyde etkilediğini ölçmek amacıyla tasarlanmış uygulamalı bir çalışmadır. Bu çalışma ile 

bağımsız değişkenler olan tüketici karmaşasının boyutları ile bağımlı değişkenler olan beş 

faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişki incelendiği için açıklayıcı (nedensel) bir araştırmadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma; tüketici karmaşası türlerinin hangi kişilik özelliğine sahip bireyleri nasıl ve ne 

düzeyde etkilediğini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle tüketici karmaşası konusunda 

yerli literatürde ciddi bir boşluk bulunmaktadır. Araştırma bu alan yerli literatürdeki az 

sayıdaki çalışmalardan birisi olması, tüketici karmaşasının boyutları ile tüketicilerin kişilik 
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özellikleri arasındaki ilişkiyi kuran ilk çalışma olması ve literatüre katkı sağlaması açısından 

önem taşımaktadır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın evreni; Türkiye’deki turistik ürün satın alan tüketiciler olarak belirlenmiştir. 

Araştırma örnekleminin belirlenmesinde tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden yargısal 

örnekleme yöntemi kullanılmış ve Kütahya ilinde yaşayan ve turistik ürün satın alan nihai 

müşteriler örneklem olarak seçilmiş ve bu örneklem üzerinden 359 adet veri toplanmıştır. 

Veri Toplama Yöntemi ve Analizler  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Örneklem kitleden, 

Ağustos-Eylül 2018 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle 359 adet anket toplanmış 

ve anketlerin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu 6 adet 

demografik soru yer almaktadır. Tüketici karmaşasının boyutlarını ölçmek için, başkalarının 

varlığı-düşünceleri ile ilgili karmaşa boyutu için 6 ifade, kişisel özelliklerden kaynaklanan 

karmaşa boyutu için 4 ifade, fiyat karmaşası boyutu için 3 ifade ve ürün karmaşası boyutu için 

3 ifade olmak üzere toplam 16 adet ifadeden oluşmaktadır.  

Beş faktör kişilik özelliklerine ilişkin ise toplam 44 adet ifade yer almaktadır.  

Anket formundaki tüketici karmaşası ölçeği, Türkiye’de ilk uyarlamasını yapan Sertoğlu 

(2014)’nun çalışmasından alınmıştır. Beş faktör kişilik özelliklerine yönelik ifadeler ise Costa 

ve McCrae (1985) tarafından geliştirilen ve Sümer vd. (2005) tarafından Türkçeye uyarlaması 

yapılan çalışmadan alınmıştır. Cevaplayıcıların anketteki ifadeleri destekleme dereceleri 

1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum seçeneklerini ifade eden 5'li likert ölçeği 

kullanılarak ölçülmüştür. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişki test etmek içim regresyon 

analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler için SPSS paket programı 

kullanılmıştır. 

Bulgular  

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular tablolaştırılarak verilmiştir. 

Geçerlilik ve Güvenilirlik Testleri 

Güvenilirlik analizinde modeldeki her bir yapının ayrı ayrı iç tutarlılık katsayısı (Cronbach 

alpha) ve ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla da uyuşma geçerliği (CR) ve ayrışma 

geçerliğine (AVE) bakılmıştır. Uyuşma ve ayrışma geçerlilikleri faktör yükü, yapı 

güvenilirliği (CR) ve ortalama açıklanan varyans (AVE) aracılığıyla ölçülmüştür. Elde edilen 
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bulgular Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde Cronbach α ve CR değerleri eşik 

değer olan 0,70 değerinin, AVE değeri ise eşik değer olan 0,50 değerinin üzerindedir. Tüm bu 

değerler ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliğe sahip olduğunu göstermektedir.  

Tablo 1. Geçerlilik ve Güvenilirlik Testi Sonuçları 

 Faktörler Cronbach 

Alfa 

CR AVE 

T
ü

k
et

ic
i 

K
a

rm
a

şa
sı

 

Başkalarının varlığı- 

düşüncelerinden 

kaynaklanan karmaşa 

 

0,80 

 

0,86 

 

0,67 

Kişisel özelliklerden 

kaynaklanan karmaşa 

0,80 0,84 0,51 

Fiyat karmaşası 0,80 0,81 0,61 

Ürün karmaşası 0,82 0,82 0,62 

B
eş

 F
a

k
tö

r 

K
iş

il
ik

 

Ö
ze

ll
ik

le
ri

 Dışadönüklük 0,80 0,83 0,57 

Uyumluluk 0,80 0,86 0,54 

Sorumluluk 0,86 0,78 0,57 

Duygusal denge 0,81 0,71 0,51 

Deneyime açıklık 0,80 0,80 0,55 

 

Ölçüm Modelinin Test Edilmesi: Regresyon Analizi 

Araştırma modelindeki hipotezleri test etmek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. 

Regresyon analizi için SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Tüketici 

karmaşasının boyutlarının kişilik özellikleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla 

ayrı ayrı kurulan regresyon modelinin analiz sonuçları aşağıda tablolaştırılarak verilmiştir. 

Tablo 2. Tüketici Karmaşasının Boyutları ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri İlişkisine Ait 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken: 

Dışa Dönüklülük Kişilik 

Özelliği 

B Beta t p Tolerance VIF Durbin-

Watson 

Başka. varlığı- düşün. kay. 

karmaşa 

0,190 0,205 4,112 ,000 ,459 2,180  

 

 

1,892 

Kişisel özelliklerden 

kaynaklanan karmaşa 

0,146 0,161 3,261 ,001 ,469 2,133 

Fiyat karmaşası 0,083 0,139 3,509 ,001 ,724 1,380 

Ürün karmaşası 0,374 0,496 12,375 ,000 ,711 1,407 

R=0,794
a
 , R

2
= 0,630, Düzeltilmiş R

2
= 0,626, F = 138,176, Std. Tahmini Hata= 0,39033 sig: 

0.000 

Bağımlı Değişken: 

Uyumluluk Kişilik Özelliği 

B Beta t p Tolerance VIF Durbin-

Watson 

Başka. varlığı- düşün. kay. 

karmaşa 

0,186 0,199 3,727 ,000 ,459 2,180  

 

 

1,806 

Kişisel özelliklerden 

kaynaklanan karmaşa 

0,131 0,143 2,716 ,007 ,469 2,133 

Fiyat karmaşası 0,054 0,089 2,095 ,037 ,724 1,380 

Ürün karmaşası 0,389 0,512 11,953 ,000 ,711 1,407 
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R= 0,760
a
, R

2
= 0,578, Düzeltilmiş R

2= 
0,573, F = 110,876, Std. Tahmini Hata= 0,42035, sig: 

0.000 

Bağımlı Değişken: 

Sorumluluk Kişilik Özelliği 

B Beta t p Tolerance VIF Durbin-

Watson 

Başka. varlığı- düşün. kay. 

karmaşa 

0,210 0,212 3,934 ,000 ,459 2,180  

 

 

1,913 

Kişisel özelliklerden 

kaynaklanan karmaşa 

0,149 0,153 2,879 ,004 ,469 2,133 

Fiyat karmaşası 0,047 0,074 1,729 ,085 ,724 1,380 

Ürün karmaşası 0,401 0,497 11,492 ,000 ,711 1,407 

R= 0,754
a
, R

2
= 0,569, Düzeltilmiş R

2= 
0,564, F = 107,045, Std. Tahmini Hata= 0, 0,45055, sig: 

0.000 

Bağımlı Değişken: 

Duygusal Denge Kişilik 

Özelliği 

B Beta t p Tolerance VIF Durbin-

Watson 

Başka. varlığı- düşün. kay. 

karmaşa 

0,150 0,166 3,059 ,002 ,459 2,180  

 

 

2,025 

Kişisel özelliklerden 

kaynaklanan karmaşa 

0,192 0,217 4,047 ,000 ,469 2,133 

Fiyat karmaşası 0,070 0,120 2,785 ,006 ,724 1,380 

Ürün karmaşası 0,327 0,445 10,208 ,000 ,711 1,407 

R=0,749
a
,  R

2
= 0,562, Düzeltilmiş R

2 
=0,556, F = 103,769, Std. Tahmini Hata= 0,41351, sig: 

0.000 

Bağımlı Değişken: 

Deneyime Açıklık Kişilik 

Özelliği 

B Beta t p Tolerance VIF Durbin-

Watson 

Başka. varlığı- düşün. kay. 

karmaşa 

0,256 0,292 5,296 ,000 ,459 2,180  

 

 

1,732 

Kişisel özelliklerden 

kaynaklanan karmaşa 

0,131 0,154 2,815 ,005 ,469 2,133 

Fiyat karmaşası 0,087 0,153 3,489 ,001 ,724 1,380 

Ürün karmaşası 0,249 0,349 7,875 ,000 ,711 1,407 

R=0,740
a
,  R

2
= 0,548, Düzeltilmiş R

2 
=0,542, F = 98,055, Std. Tahmini Hata= 0,40734, sig: 

0.000 

 

İlk bağımlı değişken olan dışa dönüklülük kişilik özelliği üzerinde tüketici karmaşası 

boyutlarının etkilerini değerlendirmek amacıyla kurulan regresyon modelinin analizi 

sonucunda modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F= 138,176; p = 0,00). 

Analiz sonuçlarına göre; tüm karmaşa boyutlarının dışa dönüklülük kişilik özelliğine sahip 

bireyler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Regresyon modeline ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Regresyon analizi sonucunda 

bulunan düzeltilmiş R
2
 değerine göre; model örneklem yerine evrenden üretilmiş olsaydı 

toplam varyansın %62’sini açıklıyor olacaktı. Bununla birlikte R
2
 değeri 0,63 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre modelde yer alan bağımsız değişkenler, bağımlı değişken üzerinde 

%63’lük bir değişimi açıklamaktadır. Tablo 2’de belirtilen analiz sonuçlarına göre; 

başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa (B = 0,190; p < 0,01), kişisel 

özelliklerden kaynaklı karmaşa (B = 0,146; p < 0,01), fiyat karmaşası (B = 0,083; p < 0,01), 

ürün karmaşası (B = 0,374; p < 0,01); dışa dönüklülük kişilik özelliğine sahip bireyler 
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üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Bu durumda kurulan 

hipotezlerden H1, H6, H11, H16 hipotezleri kabul edilmiştir. Bu regresyon modeline göre dışa 

dönüklülük kişilik özelliğine sahip bireyler en çok ürün karmaşası (B=0,374) yaşamaktadırlar. 

Bu karmaşa boyutunu sırasıyla; başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa 

(B= 0,190), kişisel özelliklerden kaynaklı karmaşa (B= 0,146) ve fiyat karmaşası (B= 0,083) 

takip etmektedir. Modelin Durbin Watson değerine bakıldığında bu değerin 1,892 olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç, modeldeki bağımsız değişkenler arasında yüksek düzeyde bir 

ilişkinin olmadığı göstemektedir. Varyans Enflasyon Faktörü (VIF) 10’un altında, tolerans 

istatistikleri de 0,2’nin üstünde olması gerekmektedir. Yine modeldeki tolerans istatistikleri 

ve VIF değerleri incelendiğinde, tolerans değerlerinin 0,2 değerinden büyük, VIF değerlerinin 

ise 10 değerinden düşük oldukları görülmektedir. Bu sonuç, modeldeki tüm değişkenler 

arasında yüksek düzeyde bir bağlantının olmadığını yani tahmin değişkenleri arasında 

mükemmel doğrusal ilişkiden söz edilemez olduğunu göstermektedir. 

İkinci bağımlı değişken olan uyumluluk kişilik özelliği üzerinde tüketici karmaşası 

boyutlarının etkilerini değerlendirmek amacıyla kurulan regresyon modelinin analizi 

sonucunda modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F= 110,876; p = 0,00). 

Analiz sonuçlarına göre; tüm karmaşa boyutlarının uyumluluk kişilik özelliğine sahip bireyler 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Regresyon modeline ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Regresyon analizi sonucunda 

bulunan düzeltilmiş R
2
 değerine göre; model örneklem yerine evrenden üretilmiş olsaydı 

toplam varyansın %57,3’ünü açıklıyor olacaktı. Bununla birlikte R
2
 değeri 0,578 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre modelde yer alan bağımsız değişkenler, bağımlı değişken üzerinde 

%57,8’lik bir değişimi açıklamaktadır. Tablo 2’de belirtilen analiz sonuçlarına göre; 

başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa (B = 0,186; p < 0,01), kişisel 

özelliklerden kaynaklı karmaşa (B = 0,131; p < 0,01), fiyat karmaşası (B = 0,054; p < 0,05), 

ürün karmaşası (B = 0,389; p < 0,01); uyumluluk kişilik özelliğine sahip bireyler üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Bu durumda kurulan hipotezlerden 

H2, H7, H12, H17 hipotezleri kabul edilmiştir. Regresyon modeline göre uyumluluk kişilik 

özelliğine sahip bireyler en çok ürün karmaşası (B= 0,389) yaşamaktadırlar. Bu karmaşa 

boyutunu sırasıyla; başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa (B= 0,186), 

kişisel özelliklerden kaynaklı karmaşa (B= 0,131), fiyat karmaşası (B=0,054) takip 

etmektedir. Modelin Durbin Watson değerine bakıldığında bu değerin 1,806 olduğu ve 
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modeldeki bağımsız değişkenler arasında yüksek düzeyde bir ilişkinin olmadığı 

görülmektedir.  

Üçüncü bağımlı değişken olan sorumluluk kişilik özelliği üzerinde tüketici karmaşası 

boyutlarının etkilerini değerlendirmek amacıyla kurulan regresyon modelinin analizi 

sonucunda modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F= 107,405; p = 0,00). 

Analiz sonuçlarına göre; tüm karmaşa boyutlarının sorumluluk kişilik özelliğine sahip 

bireyler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Regresyon modeline ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Regresyon analizi sonucunda 

bulunan düzeltilmiş R
2
 değerine göre; model örneklem yerine evrenden üretilmiş olsaydı 

toplam varyansın %56,4’ünü açıklıyor olacaktı. Bununla birlikte R
2
 değeri 0,569 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre modelde yer alan bağımsız değişkenler, bağımlı değişken üzerinde 

%56,9’luk bir değişimi açıklamaktadır. Tablo 2’de belirtilen analiz sonuçlarına göre; 

başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa (B = 0,210; p < 0,01), kişisel 

özelliklerden kaynaklı karmaşa (B = 0,149; p < 0,01), fiyat karmaşası (B = 0,074; p < 0,05), 

ürün karmaşası (B = 0,401; p < 0,01); sorumluluk kişilik özelliğine sahip bireyler üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Bu durumda kurulan hipotezlerden 

H3, H8, H13, H18 hipotezleri kabul edilmiştir.  Regresyon modeline göre; sorumluluk kişilik 

özelliğine sahip bireyler de dışa dönüklülük ve uyumluluk kişilik özelliğine sahip bireylere 

benzer şekilde; en çok ürün karmaşası (B= 0,401) yaşamaktadırlar. Bu karmaşa boyutunu 

sırasıyla; başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa (B= 0,210), kişisel 

özelliklerden kaynaklı karmaşa (B= 0,149) ve fiyat karmaşası (B= 0,047) takip etmektedir. 

Modelin Durbin Watson değerine bakıldığında bu değerin 1,913 olduğu ve modeldeki 

bağımsız değişkenler arasında yüksek düzeyde bir ilişkinin olmadığı görülmektedir.  

Dördüncü bağımlı değişken olan duygusal denge kişilik özelliği üzerinde tüketici karmaşası 

boyutlarının etkilerini değerlendirmek amacıyla kurulan regresyon modelinin analizi 

sonucunda modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F= 103,769; p = 0,00). 

Analiz sonuçlarına göre; tüm karmaşa boyutlarının duygusal denge kişilik özelliğine sahip 

bireyler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Regresyon modeline ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Regresyon analizi sonucunda 

bulunan düzeltilmiş R
2
 değerine göre; model örneklem yerine evrenden üretilmiş olsaydı 

toplam varyansın %55,6’sını açıklıyor olacaktı. Bununla birlikte R
2
 değeri 0,562 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre modelde yer alan bağımsız değişkenler, bağımlı değişken üzerinde 

%56,2’lik bir değişimi açıklamaktadır. Tablo 2’de verilen analiz sonuçlarına göre; 
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başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa (B = 0,150; p < 0,01), kişisel 

özelliklerden kaynaklı karmaşa (B = 0,192; p < 0,01), fiyat karmaşası (B = 0,070; p < 0,01), 

ürün karmaşası (B = 0,327; p < 0,01); duygusal denge kişilik özelliğine sahip bireyler 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Bu durumda kurulan 

hipotezlerden H4, H9, H14, H19 hipotezleri kabul edilmiştir. Regresyon modeline göre duygusal 

denge kişilik özelliğine sahip bireyler de en çok ürün karmaşası (B=0,327) yaşamaktadırlar. 

Bu bireyler; dışa dönüklülük, uyumluluk ve sorumluluk kişilik özelliğine sahip olan 

bireylerden farklı olarak kişisel özelliklerden kaynaklı karmaşayı (B= 0,192) ikinci sırada 

yaşamaktadırlar. Başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa (B= 0,150) bu 

bireyleri üçüncü düzeyde etkileyen karmaşa türüdür. Duygusal denge kişilik özelliğine sahip 

bireyler diğer kişilik özelliklerine sahip bireylere benzer şekilde fiyat karmaşasını (0,070) çok 

az yaşamaktadırlar. Modelin Durbin Watson değerine bakıldığında bu değerin 2,025 olduğu 

ve modeldeki bağımsız değişkenler arasında yüksek düzeyde bir ilişkinin olmadığı 

görülmektedir.  

Beşinci bağımlı değişken olan deneyime açıklık kişilik özelliği üzerinde tüketici karmaşası 

boyutlarının etkilerini değerlendirmek amacıyla kurulan regresyon modelinin analizi 

sonucunda modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F= 98,055; p = 0,00). 

Analiz sonuçlarına göre; tüm karmaşa boyutlarının duygusal denge kişilik özelliğine sahip 

bireyler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Regresyon modeline ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Regresyon analizi sonucunda 

bulunan düzeltilmiş R
2
 değerine göre; model örneklem yerine evrenden üretilmiş olsaydı 

toplam varyansın %54,8’sını açıklıyor olacaktı. Bununla birlikte R
2
 değeri 0,548 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre modelde yer alan bağımsız değişkenler, bağımlı değişken üzerinde 

%54,8’lik bir değişimi açıklamaktadır. Tablo 2’de verilen analiz sonuçlarına göre; 

başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa (B = 0,256; p < 0,01), kişisel 

özelliklerden kaynaklı karmaşa (B = 0,131; p < 0,01), fiyat karmaşası (B = 0,087; p < 0,01), 

ürün karmaşası (B = 0,249; p < 0,01); deneyime açıklık kişilik özelliğine sahip bireyler 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Bu durumda kurulan 

hipotezlerden H5, H10, H15, H20 hipotezleri kabul edilmiştir. Bu regresyon modeline göre 

deneyime açıklık kişilik özelliğine sahip bireyler diğer kişilik özelliklerine sahip olan 

bireylerden farklı olarak en çok başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşayı 

(B= 0,256) yaşamaktadırlar. Ürün karmaşası (B= 0,249) bu bireyleri ikinci düzeyde 

etkilerken; üçüncü olarak kişisel özelliklerden kaynaklı karmaşadan (B= 0,131) 
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etkilenmektedirler. Duygusal denge kişilik özelliklerine sahip olan bireyler diğer kişilik 

özelliklerine sahip olan bireylerle benzer şekilde en az fiyat karmaşası (B= 0,087) 

yaşamaktadırlar. Modelin Durbin Watson değerine bakıldığında bu değerin 1,732 olduğu ve 

modeldeki bağımsız değişkenler arasında yüksek düzeyde bir ilişkinin olmadığı 

görülmektedir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Turistik ürün satın alan tüketicilerin yaşadığı karmaşa ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi 

ölçmek amacıyla oluşturulmuş bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar oldukça önemlidir. 

Tüketici karmaşasının türleri olan başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa, 

kişisel özelliklerden kaynaklı karmaşa, fiyat karmaşası ve Ürün karmaşasının; beş faktör 

kişilik özelliği olarak belirlenen dışa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve 

deneyime açıklık kişilik özelliklerine sahip olan tüketiciler üzerindeki etkilerini incelemek 

amacıyla gerçekleştirilen analizler sonucunda; tüm karmaşa türlerinin tüm kişilik özellikleri 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ürün karmaşasını en fazla dışa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk ve duygusal denge kişilik 

özelliklerin sahip olan bireyler yaşamaktadır. Yani bu kişilik özelliklerinden her hangi birine 

sahip olan bireyler; turistik ürünlerin benzerliği, çeşitliliği ve ürün özelliklerinin fazlalaşması 

gibi durumlarla karşılaştıklarında karmaşa yaşamakta ve kafaları karışmaktadır. Bu sonuç; 

dışa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk ve duygusal denge kişilik özelliklerinin içeriği 

açısından değerlendirildiğinde oldukça anlamlıdır. Çünkü dışa dönüklülük kişilik özelliğine 

sahip olan bireyler; dış dünyaya açık ve girişken özelliklere sahiptirler. Bu bireyler, turistik 

ürünlerin özellikleri ve çeşitliliği arttığında karmaşa yaşamaya müsait özelliktedirler. 

Uyumluluk düzeyi baskın olan kişiler, etrafındaki bireylere çok fazla güvenebilmekte ve 

insanların sözlerini kolaylıkla kabul edebilme özelliğine sahip olan bireylerdir. Bu nedenle 

turistik ürünlerle ilgili fazla bilgiye maruz kaldıklarında bu bilgilere inanmaları daha kolay 

olacağı için kafalarının karışması doğal bir sonuç olacaktır. Sorumluluk kişilik özelliğine 

sahip olan bireyler ise genel olarak karar verirken mantıklı ve rasyonel olarak 

davranmaktadırlar. Bu nedenle turistik ürünlerin çeşitliliği, benzerliği ve özelliklerinin 

fazlalaşması söz konusu olduğunda, rasyonel karar verme konusunda zorlanmakta ve kaos 

yaşamaktadırlar. Duygusal denge kişilik özelliğine sahip bireyler; duygusal anlamda iç 

dengesini sağlayabilme konusunda çok iyi değillerdir. Duygusal anlamda denge 

sağlayabildiklerinde rahat, sakin, tutarlı olabilirken; duygusal dengelerini sağlayamadıkları 

takdirde genellikle endişeli, sinirli, öfkelidirler ve stresle başa çıkmada zayıftırlar. Bu özelliğe 
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sahip olan bireylerin turistik ürünlerin özellikleri ve çeşitliliğin artmasının doğurduğu 

baskının yarattığı stresle baş edemeyerek karmaşa yaşamaları beklenen bir durumdur ve 

yapılan analizlerle ortaya konulan sonuçlarda bu beklentiyi doğrulamaktadır.  

Deneyime açıklık kişilik özelliğine sahip olan bireyleri en fazla etkileyen karmaşa türü ise 

başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşadır. Bu kişilik özelliğine sahip 

bireyler yenilikçi ve açık fikirlidir. Yeni fikirlere daha fazla açık olmaları diğer bireylerin 

düşüncelerinden daha fazla etkilenerek karmaşa yaşamalarına neden olmaktadır. 

Başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa; dışa dönüklülük, uyumluluk ve 

sorumluluk kişilik özelliklerine sahip olan bireyleri ikinci düzeyde etkileyen karmaşa türüdür. 

Yani diğer insanların görüş ve düşünceleri, bu kişilik özelliklerinden herhangi birine sahip 

olan bireyler için oldukça önemli ve turistik ürün satın alırken kafa karıştırıcı olmaktadır. 

Başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa, diğer bireylerin görüş ve 

düşüncelerini daha fazla önemseyen, dış dünyaya ve yeni fikrilere daha fazla açık olan dışa 

dönüklülük kişilik özelliğine sahip olan bireyleri doğal olarak daha fazla etkileyerek karmaşa 

yaşamalarına neden olmaktadır. Uyumluluk kişilik özelliğine sahip olan bireylerin; diğer 

bireylerin görüş ve düşüncelerini daha kolay benimsemeleri ve başkalarını daha fazla düşünüp 

önemsemelerinden dolayı başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşaya 

müsait bir yapıdadırlar. Rasyonel karar vermek için uğraşan ve bir davranış göstermeden önce 

düşünen sorumluluk kişilik özelliğine sahip olan bireyler de diğer bireylerin düşüncelerinden 

etkilenerek kaos yaşamaktadırlar.  

Kişisel özelliklerden kaynaklanan karmaşa; duygusal denge kişilik özelliğine sahip olan 

bireyleri etkileyen ikinci karmaşa türüdür. Duygusal açıdan denge kurmakta zorlanan bu 

bireylerin kendi kişisel özelliklerinden kaynaklanan karmaşadan ikinci düzeyde etkilenmeleri 

beklenen bir sonuçtur ve bu sonuç analiz sonuçlarıyla desteklenmiştir.  

Ürün karmaşası; deneyime açıklık kişilik özelliğine sahip olan bireyler etkileyen ikinci 

karmaşa türüdür. Yeni deneyimler yaşamayı seven bu kişilerin yeni ürünlerle 

karşılaştıklarında ya da ürünlerin çeşitliliği ve benzerliği arttığında ürün karmaşası yaşadıkları 

yapılan analizlerle ortaya konulan sonuçlarla desteklenmiştir. 

Kişisel özelliklerinden kaynaklanan karmaşa; dışa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk ve 

deneyime açıklık kişilik özelliğine sahip olan bireyler üzerinde üçüncü düzeyde etkili olan 

karmaşa türüdür. Kişisel özelliklerden kaynaklana karmaşa doğrudan kişiye özgü olan ve onu 

diğer bireylerden ayırt eden karakteristik özelliklerini ifade etmektedir. Dışa dönüklülük, 
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uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık kişilik özelliklerine sahip olan bireylerin 

karakteristik özellikleri turistik ürün satın alırken onların beklentilerini etkilemekte ve birçok 

alternatif içinde kendilerine en uygun olan seçeneği bulmakta zorlanmalarına ve kafalarının 

karışmasına neden olmaktadır.  

Başkalarının varlığı- düşüncelerinden kaynaklanan karmaşa; duygusal denge kişilik özelliğine 

sahip olan bireyleri üçüncü düzeyde etkileyen karmaşa türüdür. Bu bireyler oldukça duygusal, 

kırılgan ve duygusal durum bakımında oldukça değişkendirler. Diğer bireylerin görüş ve 

düşünceleri bu kişilik özelliklerine sahip olan bireyleri etkileyebilmekte ve kafalarını 

karıştırabilmektedir. Bu durum turistik ürün satın alırken karmaşa yaşamalarına neden 

olmaktadır.  

Fiyat karmaşası; dışa dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk, deneyime açıklık ve duygusal 

denge kişilik özelliklerine sahip olan bireyler üzerinde en az etkili olan karmaşa türüdür. Fiyat 

karmaşası, uyaran kaynaklı ve müşterinin fiyat-kalite değerlendirmesi yaparken yaşadığı 

güçlükten kaynaklanan karmaşayı temsil etmektedir. Uluslararası literatürde kullanılan 

ölçeklerde fiyat nedeniyle yaşanan karmaşaya dair ayrı bir boyut yoktur. Ancak, Sertoğlu 

yaptığı çalışmada böyle bir boyutun ortaya çıkmasını; ülkemizdeki kişi başı gelirin diğer 

gelişmiş ülkelere kıyasla, nispeten daha düşük olmasının fiyat konusundaki genel duyarlılığın 

bir göstergesi olabileceği şeklinde yorumlamıştır (Sertoğlu, 2014). Sertoğlu’nun fiyat 

karmaşasına yönelik bu yorumu, bizim çalışmamız sonucunda elde edilen bulgularla da 

desteklenmektedir. Fiyat karmaşası; diğer karmaşa düzeylerine nazaran farklı kişilik 

özelliklerine sahip olan bireyleri en az etkileyen karmaşa türü olmasına rağmen yapılan 

analizler sonucunda elde edilen bulgular turistik ürün satın alan farklı kişilik özelliklerine 

sahip olan tüm bireyler üzerinde fiyatın yarattığı bir etkinin olduğu ve tüketicilerin kafalarını 

karıştırarak karmaşa yaşamalarına neden olduğu yönündedir. Yani turistik ürünlerin fiyatları 

tüketicilerin kafalarını karıştırıcı bir rol oynamaktadır.  

Elde edilen bu bulgular ışığında; turizm sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin 

tüketicilerinin kişilik özelliklerine bağlı olarak hizmetlerini satın alırken yaşadıkları 

karmaşayı dikkate almaları gerekmektedir. Çünkü turizm sektöründe yaşanılan yoğun rekabet 

sonucunda, her bir firmanın müşterilere gönderdiği mesajların sayısı gün geçtikçe 

artmaktadır. Her bir otelin ürünlerine yönelik yaptığı reklam sayıları gün geçtikçe artmaktadır. 

Otellerin yaptığı reklamlara ek olarak, seyahat acenteleri da ayrıca reklam yapmakta ve bu 

durum tüketicilerin maruz kaldığı mesaj sayısını arttırmaktadır. Bununla birlikte teknolojinin 

gelişmesine bağlı olarak müşterilerin sosyal medya kullanım oranlarının artmasıyla, hizmeti 
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daha önce kullanmış olan diğer müşterilerin hizmete yönelik yapmış olduğu yorumlara da 

daha kolay ulaşmaları hem hizmete yönelik maruz kaldıkları mesaj sayısını hem de 

yaşadıkları kafa karışıklığını arttırmaktadır. Bu kadar yoğun mesaj bombardımanı altında 

kalan tüketicinin, mesajları ve sunulan bilgileri algılamaları, işlemeleri, yorumlamaları 

zorlaşmaktadır.  Bu durum müşterilerin hizmet işletmelerini karşılaştırmalarını ve sundukları 

hizmetler arasındaki farklılıkları ayırt etmelerini zorlaştırarak karmaşa yaşamalarına neden 

olmaktadır. Tüm bunlara ek olarak; Türkiye’de 2017 yılında Turizm sektörü, en fazla aldatıcı 

reklamın yapıldığı 4. sektör olmuştur (turizmguncel.com). Bu durum müşterilerin turizm 

işletmelerine olan güvenlerini azaltmakta ve müşterilerin turizm işletmelerinden gelen bilgi ve 

mesajlara daha kuşkucu bir yaklaşım sergilemelerine neden olmaktadır. Müşterinin güveninin 

sarsılması turistik ürün satın almak isteyen müşterilerin daha fazla karmaşa yaşamalarına 

neden olmaktadır. Tüketicilerin yaşadığı bu karmaşanın; marka sadakatinin azalması (Foxman 

vd., 1990; Mitchell ve Papavassiliou, 1997; Walsh vd, 2007), memnuniyetin azalması ve 

müşterinin işletmeye daha az güvenmesi (Foxman vd., 1990; Mitchell ve Papavassiliou, 1999; 

Walsh & Mitchell, 2010), ürün veya marka hakkında negatif sözler (Turnbull vd., 2000), satın 

alma kararlarını ertelemek veya geciktirmek (Jacoby ve Morrin, 1998; Huffman ve Kahn, 

1998; Walsh vd., 2007) gibi olumsuz sonuçları vardır. Ortaya çıkabilecek bu olumsuz 

sonuçların işletmeler için yaratacağı negatif etkiler oldukça büyük olacaktır. Tüm bu 

nedenlerden dolayı turizm sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin pazarlama 

faaliyetlerinde tüketicilerde kafa karışıklığına neden olabilecek faktörleri göz önünde 

bulundurmaları ve tüketici karmaşasını azaltıcı stratejiler uygulamaları gerekmektedir.  

Tüketici karmaşası sadece turistik ürün grubunda yaşanmamaktadır. Bu konuda diğer 

ülkelerde yapılan araştırmalar; birçok farklı sektörde ve ürün gruplarında tüketicilerin 

karmaşa yaşadıklarını ortaya koymuştur (Cahill, 1995; Khermouch, 1994; Ghosh ve Rao 

2014, Turnbull vd., 2000; Ippolito ve Mathios, 1994; Wiseman, 1994; Kulik, 1993; 

Mendleson ve Polonsky, 1995; Gelfand, 1992; Boxer ve Lloyd, 1994; Weisz, 1994; Kelly, 

1997; Benady, 1997; Ashton, 1993). Türkiye’ de de farklı sektör ve ürün gruplarında tüketici 

karmaşasına yönelik araştırmaların yapılması gerekmektedir. Çünkü ülkemizde tüketici 

karmaşası konusunda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Diğer sektörlerde yapılacak 

çalışmalar literatürde bu alanda yerli literatürde var olan boşluğun doldurulması adına büyük 

önem taşımaktadır. Aynı zamanda bu alanda gelecekte yapılacak olan çalışmalarda,  tüketici 

karmaşasının öncelleri ve sonuçlarının incelenmesi bu alandaki boşluğun doldurulmasına 

önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmada tüketicilerin kişilik özellikleri ile tüketici 
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karmaşası arasındaki ilişki incelenmiştir. Tüketici karmaşası ile başka diğer değişkenler 

(marka bağlılığı, müşteri memnuniyeti, satın alma kararları, tekrar satın alma niyeti vb. gibi) 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi de yerli literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bu araştırmanın en önemli kısıtı sadece Kütahya ili üzerinden veri toplanmasıdır. Bu durum 

elde edilen sonuçların anakütleyi temsil edebilmesi açısından önemli bir kısıttır. Türkiye için 

genelleme yapabilmek için faklı illerde yapılacak benzer çalışmalarla araştırma sonuçlarının 

test edilmesi faydalı olacaktır. Aynı zamanda bu çalışma turistik ürün satın alan tüketiciler 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Farklı sektör ve ürün gruplarında çalışmanın uygulanarak 

araştırmanın genişletilmesi mümkündür. Özellikle Türkiye’de tüketici karmaşası üzerinde 

sınırlı sayıda çalışmanın yapılmış olması, farklı sektör ve ürün gruplarında tüketici 

karmaşasının ölçülmesinin hem alan yazının genişlemesi hem de işletmelerin bu alandaki 

eksikliklerini gidermelerine yardımcı olması açısında büyük önem arz etmektedir. 
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MARKA GÜVENI VE MARKA ÖZDEŞLEŞMESININ MARKA 

EVANGELIZMI ÜZERINDEKI ETKISI 

THE EFFECTS OF BRAND TRUST AND BRAND IDENTIFICATION ON BRAND 

EVANGELISM 

T. Şükrü YAPRAKLI
1
 

Ercan KESER
2
 

Musa ÜNALAN
3 

Özet 

Marka özdeşleşmesi, tüketicinin kendi imajının markanın imajı ile örtüşmesini ifade ederken 

marka güveni ise bir markanın güvenilirliği, dürüstlüğü ve iyi niyetini içeren bir dizi 

varsayımı yansıtmaktadır. Marka evangelizmi; markayı satın alma, olumlu marka tavsiyelerini 

yayma ve rakip markalar yerine kendi tercih ettiği markayı başkalarının da satın alması 

yönünde ikna etmedir.Bu çalışmanın amacı, marka güveni ve marka özdeşleşmesinin marka 

evangelizmi üzerindeki etkisini tespit etmektir. Çalışmada, Bursa ve Ağrı il merkezlerinde 

sırasıyla 188 ve 241 katılımcıdan anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Kolayda örnekleme 

yönteminin kullanıldığı çalışmada, araştırmanın örneklemini 429 kişi oluşturmaktadır. 

Çalışma sonucunda, marka evangelizmi üzerinde marka güveni ve marka özdeşleşmesinin 

etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, marka güvenin marka özdeşleşmesini etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Marka Güveni, Marka Özdeşleşmesi, Marka Evangelizmi 

Abstract 

While brand identification refers to the overlap of the consumer's own image with the brand's 

image, brand trust reflects a set of assumptions that include the reliability, honesty and 

goodwill of a brand. Brand evangelism is buying the products of the brand, spreading of 

positive brand advices, and persuasion of others to buy the brand of their choice.This study 

aims to determine the effects of brand trust and brand identification on brand evangelism. The 

study was applied in the field and the data were collected from 188 and 241 participants in 
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Bursa and Ağrı city centers, respectively. Convenience sampling method was used and 

sample of this study consisted 429 participants. This study revealed that brand trust and brand 

identification have effects on brand evangelism. Further, brand identification was influenced 

by brand trust.  

Keywords: Brand Trust, Brand Identification, Brand Evangelism 

Giriş 

Tüketici ve marka arasındaki ilişkilere yönelik çalışmalar genel olarak araştırmacıların ve 

uygulayıcıların ilgisini çekmektedir. Sektördeki marka yöneticilerinin temel hedeflerinden 

biri, sadık müşteri kitlesi yaratarak uzun vadeli ilişkiler kurmaktır. Tüketiciler markaları, isim, 

itibar, tasarım ve sembolü üzerinden anlamlandırarak ilişki kurarlar (Aaker, 1991). Bu 

bağlamda, markalar en etkili ve en güçlü marka algısı oluşturup geliştirmek için yoğun çaba 

sarfederler. Dolayısıyla müşterileri memnun etmek ve memnun olmuş müşterilerin çevresiyle 

olan ilişkilerinde ürüne/markaya yönelik pozitif duygular içerisinde olacakları bir süreç 

yönetmek, her işletmenin arzu ettiği bir durumdur. Memnun olmuş tüketicinin zihninde 

yaratılan pozitif algı, tüketicinin satın almaya yönelik davranışlar sergilemesine katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca, tüketici bu algıyla birlikte markaya güvenmekte, marka ile kurmuş 

olduğu ilişkide markanın söz verdiği vaatlerini gerçekleştirmesi ve değerlerini uygulamada 

göstermesi beklentisinegirmektedir. Bu sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi, markaların 

sunmuş olduğu ürünlerin kalitesine tüketicilerin inanmasını sağlar ve tüketicilerin ürün satın 

alırken seçim yapmalarında kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olur (Chih-Chung vd., 

2012).Diğer taraftan, tüketici marka ile ilişkisinde sembolik anlamlar üzerinden bir kimlik 

inşası sürecine girer. Markanın kendisini ifade etmesi noktasında aracı rol oynamasını talep 

eder. Bu sebeple, hem duygusal hem de bilişsel açıdan tüketiciyi tatmin etmek, tüketicinin 

markaya karşı sadakat eğilimini artıracak ve markanın destekçisi olmasına zemin 

hazırlayacaktır. Sadakat eğilimi yüksek ve tercih ettiği markadan memnun olan tüketiciler 

evangelist davranışlar sergileyecektir. Bu bağlamda marka evangelizmi, markayı satın alma, 

satın alma sonrasında başkalarına tavsiye etme ve markayı rakip markalara karşı savunma ve 

ikna etme süreci olarak tanımlanabilir (Becerra ve Badrinarayanan, 2013). Giderek artan 

rekabetçi piyasada marka evangelizmi kavramının tüketiciler nezdinde işleyişini öğrenmek, 

markalar açısından önem kazanmaktadır.  

Bu çalışmanın marka özdeşleşmesi ve marka güveninin marka evangelizmi üzerindeki etkisini 

incelemesi bakımından marka yönetimi literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Ayrıca ulusal literatürde marka evangelizmi üzerine çalışma sayısının çok sınırlı olması 

nedeniyle bu çalışma,konuyla ilgili daha sonra yapılacak çalışmalara kaynak teşkil 

edebilecektir. Çalışmada teorik çerçevenin yanında saha uygulamasıyla marka evangelizmi ve 

marka özdeşleşmesi kavramlarının ele alınmış olması, çalışmanın özgünlüğünü artırmaktadır. 

Çalışmanın bir diğer katkısı ise, pazarlama sektöründeki uygulayıcılara daha verimli bir 

marka yönetimi açısından tavsiyeler sunmasıdır.  

Marka Evangelizmi 

Evangelist kelimesinin kökü Yunancaya dayanmakta olup “iyi haber getiren” veya “müjdeli 

haber getiren” anlamlarına geldiği düşünülmektedir(Moises, 1983). Marka evangelizmi 

kavramı, “marka ile ilgili pozitif görüşleri yaymanın daha etkin ve kararlı bir yolu ve diğer 

kişileri de aynı marka ile ilgilenmeleri için ikna etmeye dayalı çaba gösterme süreci” olarak 

tanımlanmaktadır (Matzler vd., 2007: s.27). Becerra ve Badrinarayanan (2013) marka 

evangelizminin “markayı satın alma, olumlu marka tavsiyelerini yayma ve rakip markalar 

yerine kendi tercih ettiği markayı başkalarınında satın alması yönünde onlarıikna etme” gibi 

eylemleri içerdiğini ve markanın aktif davranışsal desteği olduğunu belirtmişlerdir. 

Marka evangelistleri çeşitli çalışmalarda, şampiyonlar, ilham veren tüketiciler, kışkırtıcılar, 

gönüllü satış elçileri, marka partizanları olarak ifade edilmektedir (Doss, 2014). Apple 

firmasının eski yöneticilerinden Guy Kawasaki’ye göre (1991: s.3) “Evangelizm, insanları 

ürününüze ya da fikrinize inanmaya ikna etme sürecidir, hayalleri sadakat, azim, içgüdü ve 

kurnazlık kullanarak satmak demektir.”Kawasaki’nin bakış açısı şirket ve çalışanları merkeze 

alarak evengelizme yönelik bakışı sunmaktadır. Bu bakış açısı tüketicinin davranış şekline 

yönelik değildir. 

Marka evangelizmi, ağızdan ağıza iletişimin ayrılmaz bir parçasıdır. Temelde bir markanın 

performansı hakkında, bireyin kendi etrafındaki kişiler ile yapmış olduğu pozitif iletişimdir. 

Bu iletişim, kişilerin markaya karşı olan sadakatlerine etki eder (Doss, 2014).  

Marka tüketiciye karşı sözünü tutup, tatmin edip, sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerde arzu 

edilen performansı sergilediğinde tüketicilerin markaya karşı olumsuz eleştirileri olmaz ve 

marka için birer savunucu, elçi görevini üstlenirler. Tüketicilerin davranışlarını tetiklemesi 

bakımından marka özellikleri; markanın belirginliği, tanımlanması, memnuniyeti, güven ve 

fikir liderliği pozisyonunu sahiplenmesidir (Doss, 2014). Marka belirginliği, tüketicinin 

marka satın alma sürecinde, kategorideki diğer markalar arasından markayı fark etme, 
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hatırlama, tanıma süreçlerinin zihinsel açıdan en üst seviyede gerçekleşmesidir. Marka 

farkındalığının en üst seviyede olduğu durumdur (Romaniuk ve Sharp, 2004).  

Tüketiciler kendilerini tanımlama sürecinde markayı bir kimlik ifade aracı olarak görüp 

kullandıklarında (Bhattacharya ve Sen, 2003), markayı kendi özgür kararlarıyla desteklemeye 

başlarlar. Bu durum da bireyleri evangelist yaparak, diğer kişilerle markaya karşı sadık 

olmaları noktasında pozitif iletişim kurmalarını sağlar (Igwe ve Nwamou, 2017). Ağızdan 

ağıza iletişim ya da marka evangelizmi, firmanın diğer tüketicileri ikna etmek amacıyla bilgi 

paylaşması yönünde direktif veremediği ya da kontrol edemediği dış pazarlama iletişimi 

faaliyetleridir (Womma, 2015). Ağızdan ağıza iletişim, marka hakkında konuşmayı ve 

başkalarına tavsiye etmeyi içeren duygu odaklı bir başa çıkma stratejisi iken (Brady vd., 

2012); marka evangelizmi tüketicinin başkalarını marka kullanıcısı haline getirmek için 

sergilemiş olduğu (marka) propaganda davranışıdır. Marka evangelizmi, ağızdan ağıza 

iletişime benzer bir duygu odaklı başa çıkma stratejisi olmasının yanı sıra ikna edici bileşen 

olarak ağızdan ağıza iletişimin daha aşırı ve gelişmiş bir formu olarak nitelendirilebilir 

(Becerra ve Badrinarayanan, 2013; Pichler ve Hemetsberger, 2007). Bir başka deyişle marka 

evangelizmi, pozitif ağızdan ağıza iletişime bağlı olarak olumlu marka tavsiyelerini yaymak, 

marka gelişimine yardımcı olmak ve markanın yanlışlarını tolere etmek amacıyla olumlu geri 

bildirimler sağlamak ve markanın hayranı olmayan diğer tüketicilere duyurulmasını sağlamak 

için proaktif davranmak boyutlarını kapsamaktadır (Lee ve Hsieh, 2016). Evangelist eğilime 

sahip tüketiciler, benzer ürünlere sahip diğer markalardan hoşlanmazlar ve uzak dururlar 

(Park vd., 2013).   

Marka evangelizmi, herhangi bir ücret ödemeden marka için güvenilir, inandırıcı ve güçlü bir 

ikna aracıdır (Katz ve Lazersfeld, 1995). Doss (2014) marka evangelizmi için önem verilmesi 

gereken kavramları, marka memnuniyeti, marka belirginliği (farkındalığı), marka 

özdeşleşmesi, marka güveni ve fikir liderliği olarak vurgulamıştır. 

Marka Özdeşleşmesi 

Tüketiciler, ürün ve markaları fonksiyonel özelliklerinin yanısıra sembolik faydalarını da 

düşünerek tercih ederler (Sallam, 2015). Kendilerini ifade etme, anlamlandırma veya 

amaçlarını başarma yolunda birer ipuçları olarak markaları kullanırlar (Escalas ve Bettman, 

2003). Tüketiciler, kendi kişisel ve sosyal kimliklerini oluşturma sürecinde markaların taşımış 

oldukları sembolik anlamları kullanarak kendi öz kimlik arayışlarına cevap vermeye çalışırlar 
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(Belk, 1998). Kuenzel ve Halliday (2010) marka özdeşleşmesi kavramının diğer birçok 

disiplinde de kullanılan sosyal kimlik teorisi bağlamında oluştuğunu vurgulamaktadırlar.  

Marka özdeşleşmesi;“bir müşterinin bir markaya olan aidiyetini algılama, hissetme ve değer 

verme ile ilgili psikolojik hal” olarak tanımlanır (Lam vd., 2010: s.129).Sosyal kimlik 

teorisine dayanan kimliklendirme (özdeşleşme), özünde bir grup insanla birlik olma algısıdır. 

Marka özdeşleşmesi, tüketicilerin belirli bir markanın kendilerinin bir parçası olduğuna 

inanma (Bhattacharya vd., 2003) ile marka üzerinden kendini tanımlama ihtiyacı duyma 

(Donovan vd., 2006) durumunda söz konusu olur. Marka özdeşleşmesi, markanın imajı ile 

tüketicinin kendi imajının ne düzeyde örtüştüğüyle ilgili bir kavramdır (Bagozzi ve Dholakia, 

2006: s.49).  

Birçok araştırmada, marka memnuniyeti, marka prestiji, kurumsal iletişim ve marka 

çekiciliğinin marka özdeşleşmesini etkilediği görülmüştür  (Curras-Perez vd., 2009; Kuenzel 

ve Halliday, 2008). Bergkvist vd. (2009) marka özdeşleşmesinin tüketicinin marka aşkını 

etkilediğini ve marka özdeşleşmesini marka aşkının öncülü olarak gördüklerini ifade 

etmişlerdir. Kim vd. (2001) marka kişiliğinin çekiciliği arttıkça marka özdeşleşmesinin de 

arttığını vurgulamışlardır. Ventura (2012)’nın çalışmasında marka özdeşleşmesinin, 

tüketicilerin  bir markaya ait topluluğa olan bağlılıklarını ve markaya ilişkin davranışlarını 

olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Tüketici kendisini marka ile özdeşleştirdiği durumda, 

tüketici ile marka arasında psikolojik bir ilişki gelişir ve tüketici markayı diğer rakipleri 

arasında favori olarak görmeye başlar (Kuenzel ve Halliday, 2008). Underwood vd. 

(2001)’nin yapmış oldukları çalışmada marka özdeşleşmesinin marka evangelizminin üç 

davranış şekli olan marka satın alma niyeti, olumlu marka tavsiyesi ve rakip markalara karşı 

muhalif davranışlar sergileme davranışları arasında pozitif bir ilişki olduğu olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, marka özdeşleşmesinin marka evangelizmini pozitif yönde etkilediği 

sonuçlarına ulaşılmıştır (Riorini ve Widayati, 2015). 

Marka Güveni 

Güven; yönetim, etik, sosyoloji, psikoloji, pazarlama ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda 

kullanılmıştır. Güven, insanın iki özelliğine dayanmaktadır; güvenlik açığını kabul etme 

niyeti ve pozitifliğin beklentisi (Colquitt vd., 2007). Markalaşma alanında güven, bir 

markanın güvenilirliği, dürüstlüğü ve iyi niyetini içeren bir dizi varsayımı yansıtan psikolojik 

değişken gözlemidir (Gurviez vd., 2003). Tüketici ile marka arasında uzun vadeli bir ilişki 

oluşturabilmek için güven önemli bir unsurdur. Marka güveni, tüketicilerin markanın 
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güvenilirliği ve güvenilirliğe olan inancı ile ilişkilidir (Delgado-Ballester, 2004). Marka 

güveni, "ortalama tüketicinin, markanın belirtilen işlevini yerine getirme yeteneğine 

güvenmesidir” (Chaudhuri ve Holbrook, 2001: s.82). Bir tüketici markaya güvendiği 

durumda, markaya karşı daha sadık olur, daha fazla ödemeye ikna olur, mevcut ya da yeni 

kategorilerde piyasaya yeni giren ürünleri satın alır ve yapmış olduğu seçimleri, tercihlerini 

çevresine anlatır (Chaudhuri ve Holbrook, 2001). Ancak tüketiciler, güven duygularını ihlal 

eden markaları cezalandırma noktasındayaşadıkları kötü deneyimden motive olabilirler 

(Helm, 2004). 

Tüketici, markanın söz verdiği ya da beklenen performansı gösterdiğini hissettiğinde markaya 

güvenecektir. Bir marka tüketicinin zihninde güvenilir marka algısını oluşturmuşsa, markayla 

ilgili yaşanan problemlerde markanın yaşanılan sorunları çözmeye çalışacağına dair tüketicide 

birinanç gelişir. Tüketiciler, bir markanın güvenilir olup olmadığını tahmin etmek için ürünün 

somut özelliklerini ve performansını vurgulama eğilimindedir (Napoli vd., 2014). Diğer 

markalarla karşılaştırıldığında, güvenilir markanın yapmış olduğu faaliyetlerin toplum 

tarafından takdir gördüğüne dair tüketici de bir inanç oluşur. Tüketici, markanın değer vaadini 

yerine getireceğine ve satın alınan ürünlerin tüketiminde beklenmedik problemler ortaya 

çıktığında markanın tüketicinin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutacağına inanır 

(Delgado-Ballester, 2004).  

Belaid ve Behi (2011) marka güveninin kavramsallaştırılmasıyla ilgili yapmış oldukları 

çalışmada, marka güvenin hem duygusal hem de bilişsel bir yapıya sahip olduğunu 

vurgulamışlardır. Marka güveninin bilişsel bileşeni;marka hakkındaki bilgilerin algılanan 

güvenilirliği, markanın performansı ve tüketici ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kabiliyeti 

ile ilgili olan güvenilirlik anlamına gelir. Güvenin duygusal bileşeni ise dürüstlüktür. Marka 

sözlerine sadık kaldığında ve tüketicinin uzun vadeli çıkarlarını her zaman ön plana aldığında 

güvenilir bir marka algısı pekişir. Özetle, bilişsel süreçte markanın performansı ve itibarını 

merkeze alan rasyonel bir anlayış söz konusu iken; duygusal süreçte ise markanın tüketiciye 

yönelik düşüncelerini dürüstlük çerçevesinde ele alan sosyal bir güven anlayışı hâkimdir 

(Belaid ve Behi, 2011). Marka güveninin marka değeri üzerinde doğrudan etkisi olduğu 

görülmüştür (Chaudhuri ve Holbrook, 2001). Ayrıca, marka güveni marka sadakati üzerinde 

de etkilidir (Hartmann ve Ibanez, 2007). Garbarino ve Johnson (1999) tüketicilerin bir 

markaya güvendikleri durumda, o markanın ürünlerinin güvenilir ve kaliteli olduğuna dair 

inanç geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Marka güveni, tüketici ile marka arasında duygusal bir 

bağın gelişmesini sağlar. Marka güveni, tutarlı bir performans ve piyasaya uyumlu geliştirilen 
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bir iletişim stratejisi ile tüketicinin zihninde yer alıp, tüketicilerin evangelist davranışlar 

göstermesini sağlayabilir (McConnel ve Huba, 2003). Riorini ve Widayati (2015)’nin yapmış 

oldukları çalışmada marka güveninin marka evangelizmini pozitif yönde etkilediği 

sonuçlarına ulaşmışlardır.  

Metodoloji 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, marka özdeşleşmesi ve güveninin marka evangelizmi 

üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu temel amacın yanı sıra araştırmada, marka güveninin 

marka özdeşleşmesi üzerindeki etkisinin tespit edilmesi de amaçlanmaktadır. Bununla birlikte 

tüketicilerin marka özdeşleşmesi, güveni ve evangelizm düzeyleri açısından araştırmanın 

gerçekleştirildiği Bursa ve Ağrı illeri arasında ve çalışmada yer alan ürün grupları arasında 

anlamlı farklılıkların olup olmadığının belirlenmesi de araştırmanın alt amaçlarındandır. 

Çalışmada araştırma modeli değişkenleri açısından Bursa ve Ağrı illeri arasındaki farklılığın 

incelenmesinin nedeni; 61 farklı değişken kullanılarak oluşturulan sosyo-ekonomik 

gelişmişlik sıralamasında 81 il arasında Bursa ilinin 6. sırada ve Ağrı ilinin ise 79. sırada yer 

almasıdır (www3.kalkinma.gov.tr). Başka bir deyişle Türkiye’de gelişmişlik düzeyi açısından 

en üst sıralarda yer alan bir il ile en alt sıralarda yer alan bir il arasında tüketicilerin marka 

evangelizmi, özdeşleşmesi ve güveni düzeyleri bakımından aralarında anlamlı farklılıkların 

olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın nihai amacı ise özellikle marka evangelizmi 

açısından sınırlı sayıda çalışmanın yer aldığı pazarlama literatürüne bir katkı yapılması ve 

daha sonra yapılacak araştırmalara ışık tutulmasıdır. Ayrıca araştırmadan elde edilecek 

bulgular sonucunda işletmelerin pazarlama faaliyetlerine yardımcı olacak görüş ve önerilerde 

bulunulması da araştırmada hedeflenen amaçlardandır. 

Araştırmanın Kapsamı, Sınırları ve Kısıtları 

Bu araştırmanın kapsamını Bursa ve Ağrı illerinde yaşayan 18 yaş ve üzeri elektronik ürün 

alıcıları oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırma, elektronik ürünler sektöründe cep telefonu, 

bilgisayar ve televizyon alıcıları ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada elektronik ürünlerin 

seçilmesinin nedeni, yapılan incelemelerde marka evangelizmi, özdeşleşmesi ve güveni 

bakımından tüketicilerin algı ve tutumlarının elektronik ürünler sektöründe yüksek düzeyde 

olduğunun tespit edilmesidir. Araştırmanın en önemli kısıtını zaman ve maddi kaynak 

yetersizliği oluşturmaktadır. Bu kısıt nedeniyle araştırma sadece Bursa ve Ağrı illerinde 

gerçekleştirilmiştir.  
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Araştırma Modeli ve Değişkenleri 

Marka özdeşleşmesi ve güveninin marka evangelizmi üzerindeki etkisinin belirlenmesinin 

amaçlandığı bu araştırma modelinin oluşturulmasında Doss (2010), Becerra ve 

Badrinarayanan (2013) ve Riorini ve Widiyati (2015) tarafından kullanılan modeller esas 

alınmıştır. Araştırma modeli Şekil 1.’de gösterildiği gibidir. 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Şekil 1’den de görüldüğü üzere araştırma modeli; marka evangelizmi, marka özdeşleşmesi ve 

marka güveni olmak üzere üç temel değişkenden oluşmaktadır. Bu değişkenlerden marka 

özdeşleşmesi 5, marka güveni 3 ve marka evangelizmi 5 alt değişkene sahiptir. Araştırma 

modelinde yer alan değişkenlerden marka evangelizmi Matzler vd.’nin (2007), marka 

özdeşleşmesi Sauer vd.’nin (2012) ve marka güveni ise Laroche vd.’nin (2012) çalışmalarında 

kullanılan ölçeklerden yararlanılarak ölçülmüştür. 

Araştırma Hipotezleri 

Bu çalışmada, araştırma modeli doğrultusunda test edilmek üzere 3 adet hipotez 

geliştirilmiştir. Dolayısıyla çalışmada marka özdeşleşmesi, güveni ve evangelizmi açısından 

Bursa ve Ağrı illeri ile ürün grupları arasındaki farklılıkların incelenmesine yönelik hipotez 

geliştirilmemiştir. Çalışmada oluşturulan hipotezler aşağıda ifade edildiği gibidir. 

H1: Marka özdeşleşmesinin marka evangelizmi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi 

bulunmaktadır. 

H2: Marka güveninin marka evangelizmi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunmaktadır. 

H3: Marka güveninin marka özdeşleşmesi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi 

bulunmaktadır. 
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Örnekleme Süreci 

Araştırmanın ana kütlesini Bursa ve Ağrı illerinde yaşayan elektronik ürün kullanıcıları 

oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Bursa ilinde 188, Ağrı ilinde 241 adet 

olmak üzere toplam 429 kullanıcı ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Araştırmada veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Anket formunda toplam 21 

soru yer almaktadır. Bu sorulardan ilk 2 tanesi tüketicilerin kullandıkları elektronik ürünlere 

ilişkin genel bilgilere, diğer 13 tanesi araştırma modelinde yer alan değişkenlere ve son 6 

tanesi ise tüketicilerin demografik özelliklerini belirlemeye yöneliktir. Cevaplayıcıların 

araştırma modelinde yer alan değişkenlere ilişkin düşüncelerinin tespitinde 5’li likert ölçeği 

(1: Hiç Katılmıyorum,…..5: Tamamen Katılıyorum) kullanılırken demografik özelliklerine ve 

kullandıkları elektronik ürünlere ilişkin soruların cevaplanmasında ise çeşitli seçenekler 

sunulmuştur. 

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 

Araştırmada elde edilen verilerin analiz edilmesinde; aritmetik ortalama, standart sapma, 

frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, varyans analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal 

eşitlik analizi kullanılmıştır. Analizler Lisrel 8.51 ve SPSS 22.0 paket istatistik programları 

kullanılarak yapılmıştır. 

Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de 

gösterildiği gibidir. 

Tablo 1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

Eğitim Frekans Yüzde Cinsiyet Frekans Yüzde 

İlköğretim 11 2.6 Erkek 267 62.2 

Ortaöğretim 60 14 Kadın 162 37.8 

Önlisans 62 14.5 Toplam 429 100 

Lisans 221 51.5 Yaş Frekans Yüzde 

Lisansüstü 75 17.5 18–26 125 29.1 

Toplam 429 100 27–35 180 42 

Gelir Frekans Yüzde 36–44 92 21.4 

2500 ve altı 120 28 45–53 27 6.3 

2501–3500 82 19.1 54–62 5 1.2 

3501–4500 79 18.4 Toplam 429 100 

4501–5500 37 8.6 Medeni Durum Frekans Yüzde 

5501 -6500 48 11.2 Evli 261 60.8 
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6501 ve üstü 63 14.7 Bekar 168 39.2 

Toplam 429 100 Toplam 429 100 

Meslek Frekans Yüzde İl Frekans Yüzde 

Emekli 4 .9 Ağrı 241 56.2 

Memur 167 38.9 Bursa 188 43.8 

Özel Sektör 137 31.9 Toplam 429 100 

Ev Hanım 15 3.5 Ürün Frekans Yüzde 

Öğrenci 48 11.2 Cep Telefonu 267 66.2 

İşçi 24 5.6 Bilgisayar 74 17.2 

Serbest Meslek 8 1.9 Televizyon 88 20.5 

Esnaf/Tüccar 17 4 Toplam 429 100 

Diğer 9 2.1    

Toplam 429 100    

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan cevaplayıcıların ağırlıklı olarak erkek, evli, 35 yaş 

ve altında, lisans mezunu, 3500 TL ve altında gelire sahip, özel sektör çalışanı ve 

memurlardan oluştuğu söylenebilir. 

Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Açımlayıcı Faktör ve Güvenilirlik Analizleri 

Araştırmada açımlayıcı faktör analizinin gerçekleştirilmesi suretiyle çalışmada kullanılan 

ölçeklerin faktör yapıları belirlenmiştir. Analizde 0.32’den daha düşük faktör yüküne sahip 

olan değişkenler analiz dışında tutulmuştur (Çokluk vd., 2012: s.194). Bununla birlikte 

ölçeklerin faktör yapılarının belirlenmesinin ardından her bir ölçeğin güvenilirliğinin 

değerlendirilmesi amacıyla Cronbach’s Alpha testi yapılmıştır. Uygulanan faktör ve 

güvenilirlik analizlerine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 2. Araştırma Modeli Değişkenleri Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

ÖLÇEKLER VE DEĞİŞKENLER 
Faktör 

Yükü 
α 

Marka Evangelizmi Ölçeği (Açıklanan Varyans Yüzdesi: 53.122) 

KMO Değeri: 0.756 ve Barlett Testi: 588.575 (p<0.000)  

0.776 

1 
Söz konusu markanın satış personeli olsaydım, işimi büyük bir keyifle çok iyi 

yapardım. 
0.669 

2 Bazı arkadaşlarımı söz konusu markayı satın almaları için yönlendiririm. 0.728 

3 Söz konusu markayı kullanmaları için birçok kişiyi ikna etmeye çalışırım. 0.833 

4 
Söz konusu markanın dünyanın en çekici (güzel) markası olduğunu herkese söyleme 

ihtiyacı hissediyorum. 
0.714 

5 
Eğer bir kişi söz konusu markayı kötülemeye çalışırsa, ona açık bir şekilde gereken 

cevabı veririm. 
0.690 

Marka Özdeşleşmesi Ölçeği (Açıklanan Varyans Yüzdesi: 66.884 ) 

KMO Değeri: 0.824 ve Barlett Testi: 1093.554 (p<0.000)  

0.876 

1 Söz konusu markaya yönelik güçlü bir aidiyet (sahiplik) duygusu hissederim. 0.823 

2 Söz konusu markanın beni çok iyi yansıttığını düşünürüm. 0.800 

3 Söz konusu marka inandıklarımın dışa vurmuş (vücut bulmuş) hali gibidir. 0.832 

4 Söz konusu marka benim bir parçam gibidir. 0.813 

5 Söz konusu marka benim için birçok özel anlama sahiptir. 0.821 
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Marka Güveni Ölçeği (Açıklanan Varyans Yüzdesi: 71.149 ) 

KMO Değeri: 0.652 ve Barlett Testi: 451.669 (p<0.000)  

0.790 1 Söz konusu marka, üründen beklentilerimi karşılamaktadır. 0.864 

2 Söz konusu markaya güvenirim. 0.901 

3 Söz konusu markanın beni hayal kırıklığına uğratmayacağını düşünürüm. 0.759 

 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmada kullanılan ölçeklerden marka evangelizmi ve marka 

özdeşleşmesinin 5’er ve marka güveninin ise 3 ifadeden oluşan tek faktörlü bir yapıya sahip 

oldukları görülmektedir. Bununla birlikte yukarıdaki tablo incelendiğinde marka evangelizmi 

ölçeğinin  %53.122, marka özdeşleşmesi ölçeğinin %66.884 ve marka güveni ölçeğinin ise 

%71.149 oranında açıklanan varyans değerine sahip oldukları ifade edilebilir. Ayrıca marka 

evangelizmi ölçeğinin faktör yüklerinin 0.669 ile 0.833 arasında, marka özdeşleşmesi 

ölçeğinin faktör yüklerinin 0.800 ile 0.832 arasında ve marka güveni ölçeğinin faktör 

yüklerinin ise 0.759 ile 0.901 arasında olduğu söylenebilir. Buna ilaveten Tablo 2’de 

görüleceği üzere araştırma modelinde yer alan değişkenlerin ölçümünde kullanılan 

ölçeklerden marka evangelizmi ölçeğinin 0.776 ve marka güveni ölçeğinin 0.790 güvenilirlik 

katsayıları ile oldukça güvenilir, marka özdeşleşmesi ölçeğinin ise 0.876 güvenilirlik katsayısı 

ile yüksek derecede güvenilir olduğu ifade edilebilir (Karagöz, 2017: s.26). 

Cevaplayıcıların Marka Evangelizmi, Marka Özdeşleşmesi ve Marka Güveni 

Düzeylerinin İncelenmesi 

Araştırmaya katılan tüketicilerin marka evangelizmi, özdeşleşmesi ve güveni düzeylerinin 

tespit edilebilmesi için her bir değişkeni oluşturan ölçek maddelerinin ortalaması ve standart 

sapması hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 3. Marka Evangelizmi, Özdeşleşmesi ve Güveni Ortalama Düzeyleri 

DEĞİŞKENLER Ort.* 
Std. 

Sapma 

Marka Evangelizmi Genel Ortalaması 3.646 0.789 

1 
Söz konusu markanın satış personeli olsaydım, işimi büyük bir keyifle çok iyi 

yapardım. 
3.965 1.017 

2 Bazı arkadaşlarımı söz konusu markayı satın almaları için yönlendiririm. 4.033 1.002 

3 Söz konusu markayı kullanmaları için birçok kişiyi ikna etmeye çalışırım. 3.636 1.099 

4 
Söz konusu markanın dünyanın en çekici (güzel) markası olduğunu herkese söyleme 

ihtiyacı hissediyorum. 
3.219 1.189 

5 
Eğer bir kişi söz konusu markayı kötülemeye çalışırsa, ona açık bir şekilde gereken 

cevabı veririm. 
3.378 1.112 

Marka Özdeşleşmesi Genel Ortalaması 3.120 0.955 

1 Söz konusu markaya yönelik güçlü bir aidiyet (sahiplik) duygusu hissederim. 3.214 1.190 

2 Söz konusu markanın beni çok iyi yansıttığını düşünürüm. 3.434 1.104 
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3 Söz konusu marka inandıklarımın dışa vurmuş (vücut bulmuş) hali gibidir. 3.035 1.124 

4 Söz konusu marka benim bir parçam gibidir. 2.925 1.211 

5 Söz konusu marka benim için birçok özel anlama sahiptir. 2.991 1.209 

Marka Güveni Genel Ortalaması 3.999 0.771 

1 Söz konusu marka, üründen beklentilerimi karşılamaktadır. 4.058 0.978 

2 Söz konusu markaya güvenirim. 4.093 0.840 

3 Söz konusu markanın beni hayal kırıklığına uğratmayacağını düşünürüm. 3.846 0.932 

*1= Hiç Katılmıyorum… 5= Tamamen Katılıyorum 

Araştırmaya katılan tüketicilerin değerlendirmelerine göre en yüksek ortalamaya 3.999 ile 

marka güveni değişkeni sahip iken bunu 3.646 ile marka evangelizmi ve 3.120 ile marka 

özdeşleşmesi değişkenleri takip etmektedir. 

Araştırmaya katılan tüketicilerin marka evangelizmi, özdeşleşmesi ve güveni düzeyleri 

bakımından yaşadıkları Bursa ve Ağrı illeri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın 

olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklem t testi analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 4’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 4. Marka Evangelizmi, Özdeşleşmesi ve Güveni Bakımından Bursa ve Ağrı 

İllerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler 
F 

Değeri 
p Değeri 

Bursa Ağrı 

Ort.* 
Std. 

Spm. 
Ort.* 

Std. 

Spm. 

1 Marka Evangelizmi 2.630 0.106 3.716 0.673 3.592 0.866 

2 Marka Özdeşleşmesi 0.176 0.675 3.098 0.937 3.137 0.970 

3 Marka Güveni 5.299 0.022 4.096 0.708 3.924 0.810 

*1= Hiç Katılmıyorum… 5= Tamamen Katılıyorum 

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan tüketicilerin marka evangelizmi ve özdeşlemesi 

düzeyleri açısından Bursa ve Ağrı illeri arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 

görülmektedir. Bununla birlikte tüketicilerin marka güveni düzeyleri bakımından ise 

aralarında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın olduğu ifade edilebilir. Bu noktada 

yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan tüketicilerden Bursa ilinde yaşayanların 

marka güveni ortalamasının 4.096 ve Ağrı ilinde yaşayan tüketicilerin ortalamasının ise 3.924 

olduğu söylenebilir. Dolayısıyla araştırmaya katılan tüketicilerden Bursa ilinde yaşayanların 

marka güveni düzeyleri Ağrı ilinde yaşayan tüketicilerden anlamlı şekilde daha yüksektir. 

Araştırma Modeli Değişkenleri Açısından Ürün Grupları Arasındaki Farklılıkların 

İncelenmesi 

Araştırmaya katılan tüketicilerin marka evangelizmi, özdeşleşmesi ve güveni düzeyleri 

bakımından çalışmada yer alan ürün grupları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın 
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olup olmadığının belirlenmesi amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 

5’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 5. Marka Evangelizmi, Özdeşleşmesi ve Güveni Bakımından Ürün Gruplarının 

Karşılaştırılması 

Değişkenler 
F 

Değ. 

p  

Değ. 

Cep Telefonu Bilgisayar Televizyon 

Ort.* 
Std. 

Spm. 
Ort.* 

Std. 

Spm. 
Ort.* 

Std. 

Spm. 

1 Marka Evangelizmi 2.299 0.102 3.612 0.800 3.841 0.634 3.613 0.789 

2 Marka Özdeşleşmesi 0.179 0.836 3.105 0.966 3.184 0.912 3.121 0.955 

3 Marka Güveni 0.258 0.773 3.985 0.752 3.999 0.833 4.056 0.796 

*1= Hiç Katılmıyorum… 5= Tamamen Katılıyorum 

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan tüketicilerin marka evangelizmi, özdeşlemesi ve 

güveni düzeyleri açısından çalışmada yer alan ürün grupları arasında anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte tüm ürün gruplarında marka güveni 

değişkeninin marka evangelizmi ve özdeşleşmesi değişkenlerinden daha yüksek bir 

ortalamaya sahip olduğu ifade edilebilir.  

Araştırma Modelinin Test Edilmesi 

Çalışmada araştırma modelinin test edilmesi için Lisrel 8.51 programı kullanılarak yapısal 

eşitlik modeli uygulaması kapsamında hem ölçme modeli (doğrulayıcı faktör analizi) hem de 

yapısal model için parametre değerlerinin aynı anda üretildiği tek aşamalı yaklaşım 

benimsenmiştir (Şimşek, 2007: s.127). Nitekim tek bir modelde yapısal ve ölçme 

modellerinin bir arada test edilebilmesi son derece kullanışlıdır (Çokluk vd., 2012: s.342). 

Araştırma modelinde marka özdeşleşmesi ve güveninin marka evangelizmine, marka 

güveninin ise marka özdeşleşmesine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

Gerçekleştirilen ilk analiz sonucunda modele ilişkin uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir 

düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Önerilen modifikasyonlar incelenerek sırasıyla marka 

evangelizmi örtük değişkeninin üçüncü ve ikinci gözlenen değişkenlerinin hataları arasında ve 

marka özdeşleşmesi örtük değişkeninin dördüncü ve beşinci gözlenen değişkenlerinin hataları 

arasında kovaryans tanımlaması yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu modifikasyon öncesi ve 

sonrasına ilişkin uyum iyiliği değerleri Tablo 6’da gösterildiği gibidir. 
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Tablo 6. Araştırma Modeli Modifikasyon Öncesi ve Sonrası Uyum Değerleri  

İndeksler 
Modifikasyon  

Öncesi Değerler 

Modifikasyon Sonrası 

Değerler 

Önerilen  

İyi Uyum Değerleri*
 

x
2
/sd 7.392 (458.34/62) 4.924 (295.42/60) ≤ 0.05 

GFI 0.86 0.90 ≥ 0.85 

AGFI 0.79 0.85 ≥ 0.80 

CFI 0.87 0.92 ≥ 0.90 

NFI 0.85 0.90 ≥ 0.90 

NNFI 0.84 0.90 ≥ 0.90 

IFI 0.87 0.92 ≥ 0.90 

RMR 0.092 0.076 ≤ 0.08 

SRMR 0.86 0.069 ≤ 0.08 

RMSEA 0.122 0.096 ≤ 0.10 

* Çokluk vd. (2012), Seçer (2015), Yapraklı (2006), Doğan (2015), Erkorkmaz vd.(2013) 

Tablo 6’da gösterilen yapısal model uyum istatistikleri incelendiğinde tüm uyum iyiliği 

değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki 

tabloya göre araştırma için oluşturulan yapısal modelin ele alınan sektör ve saha noktasında 

kullanılabilir olduğu söylenebilir.  

Yapısal eşitlik modeli analizi sonucunda her bir gözlenen değişkene ilişkin elde edilen 

standartlaştırılmış katsayılar (faktör yükleri),  hata varyansları, t ve R
2
 değerleri Tablo 7’de 

gösterildiği gibidir. 

Tablo 7. Araştırma Modelinin Standartlaştırılmış Katsayıları, Hata Varyansları, t ve R
2
 

Değerleri 

Örtük ve Gözlenen Değişkenler 
Std. 

Katsayı 

Hata 

Varyans 

t 

Değ. 

R
2
 

Değ. 

Örtük Değişken: Marka Evangelizmi 

ME1 0.50 0.75  0.25 

ME2 0.57 0.68 8.44 0.32 

ME3 .0.67 0.55 9.25 0.45 

ME4 0.70 0.51 9.50 0.49 

ME5 0.70 0.51 9.47 0.49 

Örtük Değişken: Marka Özdeşleşmesi 

MO1 0.82 0.33  0.67 

MO2 0.79 0.37 17.84 0.63 

MO3 0.78 0.40 17.38 0.60 

MO4 0.66 0.57 14.12 0.43 

MO5 0.67 0.55 14.38 0.45 

Örtük Değişken: Marka Güveni 

MG1 0.81 0.35 18.45 0.65 

MG2 0.89 0.21 20.96 0.79 

MG3 0.62 0.61 13.40 0.39 

 

Tablo 7 incelendiğinde araştırma modelinde yer alan gözlenen değişkenlerin hepsinin t 

değerlerinin 0.01 düzeyinde 2.56’nın üzerinde istatistiki açıdan anlamlı olduğu ve değerlerin 
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8.44 ile 20.96 arasında değiştiği söylenebilir. Başka bir ifadeyle araştırma modelinde yer alan 

marka evangelizmi, marka özdeşleşmesi ve marka güveni örtük değişkenlerinin ölçümünde 

kullanılan gözlenen değişkenler ilgili oldukları örtük değişkeni istatistiksel açıdan anlamlı bir 

şekilde açıklamaktadırlar. Dolayısıyla yapısal modelde yer alan gözlenen değişkenlerin marka 

evangelizmini, marka özdeşleşmesini ve marka güvenini iyi derecede temsil ettiği ifade 

edilebilir. Bununla birlikte yukarıdaki tabloda R
2
 sütunu incelendiğinde gözlenen 

değişkenlerin açıklama güçlerinin marka evangelizmi açısından 0.25 ile 0.49 arasında, marka 

özdeşleşmesi açısından 0.43 ile 0.67 arasında ve marka güveni açısından 0.39 ile 0.65 

arasında değiştiği görülmektedir. 

Modifikasyonlar sonrası yapısal modele ilişkin path diyagramı Şekil 2’de gösterildiği gibidir. 

 

 

Şekil 2. Araştırma Modeli Path Diyagramı 

Şekil 2 incelendiğinde araştırma modelinde yer alan örtük değişkenler arasındaki bütün t 

değerlerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla marka özdeşleşmesinin marka 

evangelizmi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğunu öngören H1 hipotezi, marka 
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güveninin marka evangelizmi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğunu öngören H2 

hipotezi ve marka güveninin marka özdeşleşmesi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin 

olduğunu öngören H3 hipotezi kabul edilmiştir. Başka bir ifadeyle araştırmaya katılan 

tüketicilerin marka yönelik özdeşleşme ve güven düzeyleri arttıkça evangelizm düzeylerinin 

de artacağı ve markaya olan güvenleri yükseldikçe özdeşleşme düzeylerinin de yükseleceği 

söylenebilir.  

Marka evangelizmi, marka özdeşleşmesi ve marka güveni arasındaki etkilerin yer aldığı 

yapısal modelde değişkenler arasındaki standardize edilmiş yol katsayılarının etki 

büyüklükleri incelendiğinde marka özdeşleşmesinin marka evangelizmi üzerindeki etkisinin 

0.72 ile yüksek düzeyde, marka güveninin marka evangelizmi üzerindeki etkisinin 0.31 ile 

orta düzeyde ve marka güveninin marka özdeşleşmesi üzerindeki etkisinin 0.47 ile yüksek 

düzeyde olduğu ifade edilebilir (Şimşek, 2007: s.126). 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada temel olarak marka özdeşleşmesi ve güveninin marka evangelizmi üzerindeki 

ve marka güveninin marka özdeşleşmesi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda Bursa ve Ağrı illeri kapsamında elektronik ürünler sektöründe cep telefonu, 

bilgisayar ve televizyon kullanıcıları ile bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket 

uygulaması sonucunda araştırmaya katılan tüketicilerin genel olarak erkek, evli, 35 yaş ve 

altında, lisans mezunu, 3500 TL ve altında gelire sahip, özel sektör çalışanı ve memurlardan 

oluştuğu belirlenmiştir. 

Çalışmada araştırma modelini oluşturan marka evangelizmi, özdeşleşmesi ve güveni 

değişkenlerinin güvenilirliklerinin Cronbach Alpha testi ile değerlendirilmesi sonucunda 

marka evangelizmi ve güveni ölçeklerinin oldukça, marka özdeşleşmesi ölçeğinin ise yüksek 

derecede güvenilirliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmada en yüksek ortalamaya marka güveni değişkeni sahip iken, bunu marka 

evangelizmi ve marka özdeşleşmesi değişkenleri takip etmektedir. Bununla birlikte araştırma 

değişkenleri bakımından tüketicilerin yaşadıkları Bursa ve Ağrı illeri arasında sadece 

tüketicilerin marka güveni düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Bursa ilinde 

yaşayan tüketicilerin marka güveni düzeyleri, Ağrı ilinde yaşayan tüketicilerden anlamlı bir 

şekilde daha yüksektir. 

Çalışmada oluşturulan araştırma modelinin test edilmesi için yapısal eşitlik modelinden 

yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen ilk analiz sonucunda modelin uyum iyiliği değerlerinin kabul 
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edilebilir düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır. Önerilen modifikasyonların yapılmasıyla beraber 

modele ilişkin tüm uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla oluşturulan araştırma modeli ele alınan sektör ve saha açısından kabul 

edilmiştir. Bu noktada araştırma kapsamında oluşturulan tüm hipotezler de kabul edilmiştir. 

Dolayısıyla marka özdeşleşmesi ve marka güveninin marka evangelizmi üzerinde ve marka 

güveninin de marka özdeşleşmesi üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle araştırmaya katılan tüketicilerin markaya yönelik güven 

duyguları ve marka ile olan özdeşleşme seviyeleri yükseldikçe evangelizm seviyeleri de 

yükselmektedir. Benzer şekilde tüketicilerin markaya olan güvenleri arttıkça 

markaylaözdeşleşme düzeyleri de artmaktadır. Bu sonucu destekler şekilde Shaari ve Ahmad 

(2016)’in yapmış oldukları çalışmada online marka topluluklarına yönelik güvenin, online 

marka evangelizmi üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür.  

Çalışmada elektronik ürün sektöründekitüketici davranışlarının evangelizm, özdeşleşme, 

güven açısından incelenmesi, pazarlama uygulayıcılarına yönetimsel açısından değerli bilgiler 

sağlamaktadır. Uygulamacılara yönelik öneriler şu şekilde sıralanabilir:  

 Tüketiciler markaya karşı güçlü bir aidiyet hissedip, kendilerini ifade etmede marka 

ile kendilerini özdeşletirdiklerinde; sosyal ortamlarda markanın savunuculuğunu 

üstlenip, her türlü eleştiriye karşı cevap verip ve birçok kişiyi markayı satın alması 

için ikna etmektedirler. Bu bağlamdamarkaların, tüketicilerin karakteristik yapılarını 

ve benlik duygularını merkeze alarak, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ve kendilerini 

ifade edebilecekleri doğru mesajları pazarlama stratejilerindekullanmaları 

gerekmektedir. 

 Tüketicinin markayı kendisinin bir parçası olarak görebilmesi için markanın müşteriye 

vereceği değer, temel planlamada ilk sıralarda yer almalı, reklam politikalarında 

tüketicinin işletme açısından önemi vurgulanmalıdır. 

 Markaya karşı güvenin yüksek olması, hayal kırıklığının oluşmayacağına dair güçlü 

inanç ve beklenti, üretim sürecinde tüketiciyle ortaklık ve taleplerin somut olarak 

dikkate alınıp çözülmesi, marka ile tüketici arasındaki bağın kuvvetlenmesine ve uzun 

vadeli ilişkilerin kurulmasına imkân tanıyacaktır. Marka, tüketicinin kendisiyle ilişki 

kurduğu her noktada bu güveni sağlayacak adımları atmalı ve sürdürülebilir kılmalıdır.  

 Tüketicilerin marka ile kendilerini ifade etme noktasında, cep telefonu, bilgisayar ve 

televizyon ürün grubu özelinde kendilerini yeterince markayla özdeşleştirmedikleri 
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görüldüğünden; markaların tüketicilerin bu algılarını daha yüksek seviyelere çıkarmak 

açısından eksikliklerini doğru bir şekilde tespit etmelerigerekmektedir. 

 Yöneticiler, markalarının tüketici ile ilişkisini kurarken hem duygusal hem de bilişsel 

açıdan ürün ve hizmetlerini tercih edilebilir hale getirmelidir. Bir yandan ürünün 

performansını artırmaya yönelik yenilikler yaparken, diğer taraftan tüketicinin 

markayı tercih etmesi bakımından sembolik özellikleri de kullanmalıdırlar. 

 İşletmelerin sahip oldukları markaları açısından tüketici ile güvene dayalı bir ilişki 

kurmaları, tüketicinin marka ile arasındaki ilişkiyi uyumlu hale getirirken; özdeşleşme 

ve kimliğini yansıtıcı bir ilişki durumunda ise tüketicinin rakip markalara karşı tercih 

ettiği markayı savunucu pozisyona geçmesini sağlamaktadır.  

 İşletme yöneticilerinin, tüketicilerin evangelist davranışlar sergileyebilmesi için 

öncelikle güveni artıracak ve özdeşlemeyi sağlayacak adımlar atması gerekir. 

Tüketicilerin motivasyonlarının artması, beraberinde markaya karşı sadakat eğiliminin 

gelişmesine katkı sunacaktır.  
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A STUDY ON THE INFLUENCE OF DOWNWARD BRAND 

EXTENSIONS ON CONSUMER RESPONSES 

AŞAĞI YÖNDE YAPILAN MARKA YAYMA STRATEJILERININ MÜŞTERILER 

ÜZERINDEKI ETKISINE YÖNELIK BIR ÇALIŞMA 

Aslı KUŞÇU
1
 

Abstract 

Brand extension strategy is highly used by companies to grow and involves the use of an 

established brand name for new products to target different consumer segments and benefit 

from established associations. This research examines the role of self-brand connection and 

brand extension authenticity in case of a downward extension of a prestige-oriented brand. 

The results of the study demonstrate the dilution effect of an authentic extension on the 

connected consumers’ attachment towards the parent brand. In contrast, an authentic 

extension is perceived more favorably by the same consumers reflected in their higher levels 

of positive attitudes and purchase intentions with respect to the extension. 

Keywords: Brand Extension Authenticity, Brand Attachment, Brand-Self Connection, 

Brand Attitude Marka Yayma Özgünlüğü, Marka Bağlılığı, Benlik-Marka Bağı, Markaya 

Yönelik Tutum 

Introduction and Aim of the Study  

Brand extension strategy is highly used by companies to grow to different markets. However, 

whilst successful brand extensions help companies to cut on advertising budgets due to the 

salient image already transmitted by the core brand, not all brand extensions are successful 

(Aaker, 1990) and even in some cases brands fail to keep their core customers because the 

unaccepted extension generates negative associations (Aaker and Keller, 1990; Kim et al., 

2001; Pitta and Katsanis, 1995). Moreover, although the literature on brand extensions is 

huge, the results provided are mixed and need refinement specifically in terms of the more 

comprehensive and effective factors influencing the success of a downward extension. 

Consequently, this study builds on previous literature on brand extensions and consumer-

brand relationships and over an experimental setting delineates the role of self-brand 
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connection towards the parent brand and perceived authenticity of the extension in the success 

of a real luxury brands’ fictitious downward extension.  

Literature Review   

Brand extension strategy involves the use of an established brand name for new products to 

target different consumer segments and to benefit from established associations (Dens and De 

Pelsmaker, 2010). Many papers, among them the one by Völckner and Sattler (2006), identify 

fit, with its elements of similarity and relevance, as the most important factor in extension 

success. However, as stated in Goetz et al. (2014), specifically a downward extension, where 

a luxury or a premium brand targets the mass-market with a new product, may pose the risk of 

diluting and cannibalizing the parent brand. Nonetheless, there is also evidence that luxury 

brands’ downward extensions are more successful than that of premium brands (Hayran and 

Gürhan-Canlı, 2016) as consumers do not perceive any fit between the extension and the 

parent brand. Hence, empirical results in terms of perceived fit are fragmented and needs 

more refinement (Batra et al., 2010). Against this background, Spiggle et al. (2012) introduce 

brand extension authenticity (BEA) as “a consumer’s sense that a brand extension is a 

legitimate, culturally consistent extension of the parent brand” to positively influence 

evaluations and purchase intentions towards the extension (Hayran and Gürhan-Canlı, 2016). 

Brands are perceived as authentic when they are trustful, real, sincere and stay true to their 

core values (Guevremont and Grohmann, 2018) and the same applies for the evaluation of the 

extensions. Hence, contrary to fit, BEA reflects the essence and the connection of the parent 

brand with its consumers.  

Further, Hayran and Gürhan-Canlı (2016) identify brand content reflected in perceived quality 

and parent brand-specific associations to influence consumers’ judgements on extensions. 

However, as stated in Shen (2014), previous research mostly concentrated on fictitious brands 

disregarding the consumers’ pre-established judgements and feelings. One form of 

preestablished affective evaluation is the self-brand connection or the “overlap” between the 

consumers’ and the brands’ identities (Escalas and Bettman, 2003). Hence, when consumers 

feel that one-ness, they also tend to evaluate the extension more favorably as they can relate 

with it more (Fedorikhin et al., 2008).  

Research Design and Methodology  

The main research questions of the study are twofold: (1) how consumers’ attitudes and 

behavioral intentions change in the case of an authentic (vs. less authentic) downward 
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extension?  and (2) how do self-brand connection affects the effect of extension authenticity 

on consumers’ attitudes and behavioral intentions? 

Following the literature review and the main research aims of the study, the following 

hypotheses were tested with a causal research design using ANOVA. Attitude towards the 

extension, purchase intention and attachment towards the parent brand are used as the 

extension success indicators.   

H1: In the case of an authentic (vs less authentic) downward extension, consumers with a 

higher (lower) self-brand connection (SBC), but with similar levels of parent brand 

attachment, will express a lower (vs higher) change in their attachment towards the parent 

brand.  

H2: In the case of an authentic (vs less authentic) downward extension, consumers with a 

higher (lower) self-brand connection (SBC), but with similar levels of parent brand 

attachment, will express higher (vs lower) levels of purchase intention.  

H3: In the case of an authentic (vs less authentic) downward extension, consumers with a 

higher (lower) self-brand connection (SBC), but with similar levels of parent brand 

attachment, will express higher (vs lower) levels of positive attitudes towards the extension.   

Initially through a pretest the product category (watch) and the brand (symbolic) to be used in 

the main study were determined. Next, a scenario-based pretest was conducted with online 

stimuli reflecting features of the watch brand chosen (material, logo, style, color) to test for 

the perceived authenticity of the extension. Brand extension authenticity was assessed on a 5-

point Likert scale of Spiggle et al. (2012) with 16 questions and 4 dimensions of (1) 

maintaining brand standards and style, (2) honoring brand heritage, (3) preserving brand 

essence and (4) avoiding brand exploitation. 78 undergraduate students (65% female, Mage= 

23.3) participated in this pretest and there were significant differences in terms of the 

authenticity (Mauthentic= 4.75, Minauthentic= 2.68, t(77)= 5.76 ,p< 0.05).  

Results and Discussion  

In the main study a 2 (extension authenticity: high or low) × 2 (self-brand connection: high or 

low) between-subjects design was used. 212 university students (51.3% female, Mage=23.9) 

were asked to provide level of their attachment (six semantic differential items from Thomson 

et al., 2005), attitude for the parent brand (three items by Ferraro et al., 2013) and self-brand 

connection (three items by Escalas and Bettmann, 2003). Next, they were shown the 
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extension and were asked to complete a survey on the dependent variables of the study 

(attitude toward the extension - three items by Ferraro et al., 2013; purchase intention - three 

items by Spears and Singh, 2004 and brand attachment-after the stimuli) and the manipulation 

check, measured by 5-point Likert scales. All constructs except brand authenticity (bi-

dimensional) emerged as uni-dimensional during factor and reliability analyses with 

Cronbach’s Alpha values all above 0.80 and responses were averaged for further analysis. 

There were no statistical differences in terms of the parent brand attitudes (p=0.13) and t-test 

in terms of brand authenticity confirmed effectiveness of the manipulation (F(211)=15237, 

p=0.00; MAuthentic=3.30, MInauthentic=1.52). MANOVA analysis revealed a significant two-way 

interaction (F(1,111) = 5.245, p<0.05) (MA*SBC=4.37, MIA*lowSBC=3.65) and a significant main 

effect of authenticity (F(1,111)=15.952, p<0.01) (MAuthentic=3.03, MInauthentic=2.12) and BSC 

(F(1,111)=11.163, p<0.01) on purchase intention (Msbclow=3.67, Msbchigh=2.68) and a 

significant two-way interaction (F(1,111) = 5.371, p<0.05) (MA*SBC=4.39, MIA*lowSBC=3.65) 

and a significant main effect of authenticity (F(1,111)=6.811, p<0.01) (MAuthentic=4.05, 

MInauthentic=3.08) and BSC (F(1,111)=20.370, p<0.01) (Msbclow=4.38, Msbchigh=3.68)  on 

extension  attitude supporting H2 and H3. But, contrary to H1 an insignificant effect with 

regard to change in attachment was found for the two-way (F(1,111)=0.101, p=7.52) as well 

as authenticity (F(1,111)=0.36, p=0.849) and BSC (F(1,111)=1.121, p=292) interaction.    

The results of the study show that although authentic downward extensions of luxury brands 

are perceived positive by the consumers, they generate a negative spill-over effect to the 

parent brand and this effect is highly evident in the highly connected consumers. Findings add 

to Fedorikhin et al. (2008) suggesting that when strongly attached consumers do not see any 

fit between the brand and the extension, their evaluations for the extension are negative, 

confirming that authenticity is a better measure for extension evaluation than fit.  

Conclusion and Implications  

The study adds to the extension research in that it uses a real prestige brand rather than a 

functional one (as suggested by Spiggle et al. 2012 for further research) and shows that 

prestige brands’ core image and thereafter consumers attachment towards it is negatively 

affected by downward extensions, approving Pitta and Kantanis (1995) and contradicting the 

results of Spiggle et al. (2012). Hence, keeping the full authenticity of the symbolic luxury 

brand during a downward extension may have negative effects on the parent brand as 

consumers perceive a strong fit between the extension and the parent brand. However, as Kim 

et al. (2001) suggest distancing the brand extension from the parent brand by using price may 
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diminish the perceived connections and may not influence prior perceptions during a 

downward extension. On the other hand, though, it is also evident that authentic extensions 

are more favorably evaluated, which may be because high involvement contexts involve 

higher risk and thus consumers may need the reassurance of an established brand name. 

Hence, consumers may still look for authentic aspects in the luxury extension and this would 

lead to more favorable responses in terms of the brand extension. Against this background, 

one strategy that luxury brands may use might be to keep the most authentic features such as 

shape or texture in the extension but play with the price such that additional values are 

generated for the consumers and the overall perceived value increases in that downward 

extension (Goetz et al., 2014). Hence, future research may try to capture the overall value 

perceived by the consumers whilst adding performance risk, financial risk or social risk as 

control variables and test their influence. Obviously, the study is prone to various limitations 

and external validity threats of social sciences and experimental designs. Although the usage 

of student samples is criticized in the literature, Hanel and Vione (2016) assure that student 

samples provide generalizable findings when the results obtained are evaluated against the 

general public of 59 countries. Nonetheless, the research still may be replicated with a non-

student sample.  Moreover, as stated in Klink and Smith (2001), multiple exposures to the 

extension stimuli might further increase the external validity of the results.  
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Özet 

Tüketici davranışına açıklık getirebilmek amacıyla farklı disiplinlerden yararlanmak 

pazarlama biliminde sıkça başvurulan metotlardan biri haline gelmektedir. Tüketicilerin 

benliklerini nasıl kurguladıkları belirli tüketim kalıpları sergilemelerine sebep olmaktadır. Bu 

çalışma tüketicilerin benlik kurgusu ve gösterişçi tüketim eğilimleri arasındaki ilişkiyi 

incelemektedir. Veriler üzerinde keşfedici faktör ve çoklu regresyon analizi SPSS 23.0 

yazılımı aracılığıyla uygulanmıştır. Çalışma sonucunda gösterişçi tüketim eğilimi üzerinde 

ilişkisel benlik kurgusunun anlamlı ve olumlu yönde etkisi bulunduğu, özerk benlik 

kurgusunun ise anlamlı etkisi bulunmadığı saptanmıştır. Çalışmanın bulguları ışığında teorik 

ve uygulama alana dair öneriler getirilmiştir. 

Keywords: Tüketici Davranışı, Benlik Kurgusu, Gösterişçi Tüketim 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışı, Benlik Kurgusu, Gösterişçi Tüketim. 

Keywords: Consumer Behavior, Self-Construal, Conspicuous Consumption. 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Tüketici davranışına açıklık getirebilmek amacıyla farklı disiplinlerden yararlanmak 

pazarlama biliminde sıkça başvurulan metotlardan biri haline gelmektedir. Tüketicilerin aynı 

zamanda birer insan olmaları bu tür yöntemlere başvurmanın diğer bir sebebini 

oluşturmaktadır. Bu çalışma, tüketicilerin benlik kurgusu ve gösterişçi tüketim eğilimleri 

arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu nedenle çalışma, konusu itibariyle pazarlama ve 

psikoloji bilimlerinin kesiştiği noktada yer almaktadır. 

Çalışma, gösterişçi tüketim eğilimini etkileyebilecek faktörlerden benlik kurgusu ve gösterişçi 

tüketimde nasıl bir rolü olduğunu incelemektedir. Dolayısıyla tüketicilerin benliklerini diğer 
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bireylere bağlı olarak ya da diğerlerinden bağımsız olarak kurgulamalarının, gösterişçi 

tüketim eğilimlerini etkileyebileceği öngörülmektedir. 

Çalışma aynı zamanda benlik kurgusu ölçeğinin ülkemizdeki genç tüketiciler üzerinde 

uygulanabilirliği, geçerli ve güvenilir sonuçlar verip vermediği gibi sorulara da yanıt 

aramaktadır. 

Kuramsal Çerçeve 

Tüketici davranışları ve tüketim davranışına yönelik eğilimler kendi içerisinde çeşitli türlere 

ayrılmaktadır. Çevreci tüketim davranışı (Straughan ve Roberts, 1999), etnosentrik tüketim 

eğilimi (Akın ve diğerleri, 2017), lüks tüketim davranışı (Zhan ve He, 2012), hedonik tüketim 

davranışı (Hirschman ve Holbrook, 1982), gösterişçi tüketim davranışı (Veblen, 1899) buna 

örnek teşkil etmektedir. Söz konusu kavramlardan bazıları ekonomik ve toplumsal alanda 

birbirine benzer görülse de, pazarlama alanında farklı noktalarda birbirlerinden ayrılmaktadır. 

Öncelikle çalışmanın konusu olan gösterişçi tüketim kavramı ele alınacak, ardından söz 

konusu kavramın diğer terimlerle olan ilişkileri açıklanacaktır. 

Veblen (1899), “aylak sınıfı teorisi” ile tüketim kalıplarının belirli bir kitle tarafından farklı 

bir biçime dönüştüğünü ileri sürmüştür. Ancak “aylak” terimini “miskinlik, uyuşukluk” 

anlamında kullanmamıştır. Üretken işleri değersiz olarak algılayan ve zamanını üretken 

olmayan bir biçimde tüketen sınıf şeklinde tanımlamıştır. Diğer bir tanımda da asgari 

geçinmenin üstündeki her tüketimin “aylak sınıf”la ilgili olduğunu belirtmiştir. “Aylak 

sınıfı”nın, tükettikleri malların niteliği konusunda uzmanlaşmış, tüketim eyleminde özgür 

hareket eden, diğer yandan da saygınlık kazanmayı hayatta kalması için gerekli yenilikleri 

benimseme çabasına giren bireylerden oluştuğunu ifade etmiştir.  

Hamilton ve Tilman (1983), yukarıdaki tanımdan farklı olarak, “aylak sınıfı teorisi”nin 

yalnızca gösterişçi tüketim olgusu ile sınırlanamayacağını, klasik iktisat anlayışının temelini 

oluşturan fayda maksimizasyonuna karşı alternatif teşkil eden hedonistik teori şeklinde 

yorumlanabileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla bireylerin tüketim davranışlarında fonksiyonel 

fayda yerine hedonik fayda motivasyonunun da bulunabileceğini ileri sürmüştür. Yazarlara 

göre gösterişçi tüketimin, hedonik tüketim kavramının içerisinde yer alan bir terim olduğu 

ifade edilebilmektedir. 

Bagwell ve Bernheim (1996), literatür çerçevesinde “aylak sınıfı teorisi”ni “Veblen etkisi” 

olarak tanımlamış, işlevselliği eşdeğer olmasına rağmen bir ürüne daha yüksek fiyat ödemeye 
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istekli olmak şeklinde betimlemiştir. Bu motivasyonun arkasında ise sahip olunan refahı 

artırdığını karşı tarafa iletmenin bulunduğunu ifade etmiştir. 

Statü tüketiminin, bireylerin içerisinde bulundukları sosyal statülerinden sıyrılıp bir üst sınıfa 

yükselme amacıyla gösterişçi tüketim davranışı sergilemelerini anlamına geldiği (Shiffman, 

Kanuk ve Hansen, 2012) göz önünde bulundurulduğunda, gösterişçi tüketim ve statü tüketimi 

olgularının iç içe geçip geçmediği veya hangi noktalarda birbirlerinden ayrıldıkları belirsizdir. 

Bu nedenle statü, sosyal sınıf ve gösteriş kavramları arasındaki ilişkinin kurulmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. 

Gösterişçi tüketimin yalnızca zengin olarak tanımlanabilecek bireylere ait olmadığı, her 

sosyal tabakada yer alan bireylerde görülebilecek davranışlar olduğu vurgulanmalıdır (Trigg, 

2001). Zira gösterişçi tüketim kapsamında bir mal veya hizmet çeşidi, geleneksel, iş yaşamı, 

herhangi bir sınıfa ait olmayan veya alt sınıf gibi sosyal statü ya da yaşam tarzı göstergesi 

haline gelebilmektedir (Solomon, 2017).  

Yukarıdaki açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde, gösterişçi tüketim, ihtiyacı karşılama 

durumu söz konusu olmasına rağmen daha düşük fiyata sahip bir mal veya hizmet yerine daha 

yüksek fiyatlı, fakat içerisinde bulundukları sosyal sınıfa veya bir üst mertebeye ait statü 

göstergesi olan ürünleri, hedonik motivasyonla satın alma veya kullanma davranışı şeklinde 

tanımlanabilmektedir. 

Literatürde gösterişçi tüketimin tüketici davranışı etkileyen hangi faktörlerle ilişki kurularak 

incelendiği araştırılmıştır. Bu doğrultuda gösterişçi tüketim eğilimi ile ürün kalitesi, hizmet 

kalitesi, atmosfer gibi fonksiyonel faktörler (Kim ve Jang, 2017) olduğu gibi psikolojik 

faktörler de bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak beden imajı, materyalist eğilim (Doğan, 

Dinç ve Gökdeniz, 2017), kendini izleme, kişiler arası etki (O’Cass ve McEwen, 2004), 

kendini teşhir etme (Güllülü, Ünal ve Bilgili, 2010) gösterilebilmektedir. Bu çalışmada, 

gösterişçi tüketim psikolojik çerçevede ele alınarak bunlardan farklı bir değişkenle 

ilişkilendirilecektir. 

Tüketiciler satın alma davranışlarıyla yalnızca temel ihtiyaçlarını gidermekle kalmamakta, 

aynı zamanda kendilerine karşı ve diğer insanlar tarafından nasıl algılanmak istediklerini dışa 

vurmaktadırlar. Bu noktada benliklerinin yalnızca beden imajı ile sınırlı kalmadığı ve farklı 

bileşenleri içerisine alıp benlik algılamalarının genişlediği ileri sürülmüştür (Belk, 1988).  
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Belk’in (1988) tanımladığı “genişletilmiş benlik” kavramına göre, tüketicilerin benlik 

algılamaları yalnızca duygu ve hislerle sınırlı kalmamakta, sahip oldukları ürünler, almış 

oldukları hizmetler, satın aldıkları markalar vb. dahi artık benliklerinin bir parçasını teşkil 

etmektedir. Genişletilmiş benliğe işgörenlerin iş ortamında farklı, iş yaşamı dışında farklı 

kimlikler oluşturup benliklerini buna göre değiştirmeleri (Tian ve Belk, 2005), hatta fiziksel 

dünyada farklı, dijital dünyada farklı benliklerle rol almaları örnek gösterilebilmektedir (Belk, 

2016).  

Genişletilmiş benlik teorisine, ampirik açıdan test edilemeyeceği, kavramsal açıdan yeteri 

kadar tanımlanamadığı ve bilimsel altyapısının bulunmadığı gibi eleştiriler de yöneltilmiştir 

(Cohen, 1989). Belk (1989) ise genişletilmiş benlik teorisinin hem pozitivist, hem de 

pozitivist olmayan yaklaşımlara göre bilimsel açıdan açıklanabilir ve test edilebilir olduğu 

konusunda açıklamalar getirmiştir. 

Tüketiciler benliklerini inşa ederlerken içerisinde bulundukları sosyal gruptan 

etkilenebilmektedir. Örneğin söz konusu etkiye açık olan bireyler benliklerini inşa etmelerine 

katkı sağlayabilecek markaları satın almaktadırlar (Escalas ve Bettman, 2005). Diğer yandan 

tüketicilerin benliklerini oluşturmada diğer insanların etkisine açık olup olmadıkları, 

yenilikleri benimseme ve yeni ürünlere uyum sağlamalarında da belirleyici olabilmektedir 

(Ma, Yang ve Mourali, 2014). 

Bireylerin benliklerini inşa ettikleri ortaya konmakla birlikte, bunun nasıl gerçekleştirildiği de 

ayrı bir öneme sahiptir. Dolayısıyla bireylerin, içerisindeki bulundukları kültürün yapısına 

göre değişmekle birlikte, benliklerini diğer bireylerden bağımsız ya da diğerlerine bağlı bir 

şekilde kurguladıkları ifade edilebilmektedir. Söz konusu olgu, benlik kurgusu (self-construal) 

olarak tanımlanmıştır (Cross, Bacon ve Morris, 2000). 

Gösterişçi tüketim davranışının doğrudan benlik kurgusu ile ilişki kurulduğu herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak pazarlama perspektifiyle benlik kurgusunun ele alındığı 

çalışmalarda çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Benliklerini sosyal çevrelerinde bulunan bireylere 

göre kurgulayan tüketicilerin anlık tüketim eğilimlerinin bireylerden bağımsız benlik 

kurgusuna sahip olan tüketicilere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Zhang ve Shrum, 

2009). 

Bir çalışmada, benlik algılaması ile markanın menşei ülke arasındaki ilişkinin benlik 

kurgusuna bağlı olarak etkili olduğu saptanmıştır. Benliğini diğerlerinden bağımsız 

kurgulayan tüketicilerde benlik algılaması daha önemli iken, diğerlerine bağlı benlik 
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kurgusuna sahip tüketicilerde markanın menşei ülke ilişkisinin daha önemli olduğu ileri 

sürülmüştür (Swaminathan, Page ve Gürhan-Canli, 2007). 

Tasarım ve Yöntem 

Çalışmanın türü uygulamalı çalışmadır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkene olan 

etkisini incelemesi sebebiyle tanımlayıcı bir araştırma olduğu söylenebilir. Çalışmanın 

problemleri şunlardır: 

 Tüketicilerin gösterişçi tüketim eğilimlerinde benlik kurgusu nasıl bir rol 

oynamaktadır?  

 Tüketicilerin benliklerini nasıl kurguladıkları bir araç yardımıyla saptanabilir mi? 

Çalışmanın hipotezleri şunlardır: 

İlişkisel benlik kurgusu, bireyin benliğinin sosyal çevresiyle olan bağlantılarına 

odaklanmasını ifade etmektedir. İlişkisel benlik değişken ve esnek bir niteliğe sahiptir 

(Markus ve Kitayama, 1991). Dolayısıyla ilişkisel benlik kurgusuna sahip tüketiciler, 

benliklerini etkileşim içerisinde bulundukları sosyal ve kültürel yapıya göre benliklerini inşa 

etmektedirler. Belirli tüketim davranışı kalıplarını sergilerken sosyal çevrelerin algılamalarına 

göre hareket etmektedirler. Bu durumun, onların gösterişçi tüketim eğilimlerini 

etkileyebileceği tahmin edilmektedir. 

H1: İlişkisel benlik kurgusu gösterişçi tüketim eğilimi üzerinde etkilidir. 

Özerklik, bireyin kendini yönetme üzerine kontrol sahibi olduğu, kendi kararlarını alıp 

uygulamaya koyabildiği, bunu yaparken de çevresinden bağımsız hareket edebildiği benlik 

kurgusunu ifade etmektedir (Özdemir, 2012). Özerk benlik kurgusuna sahip tüketicilerin diğer 

bireylere karşı duyarlılığı düşük olduğundan, bu tüketicilerin gösterişçi tüketim eğilimi 

göstermeyebileceği, dolayısıyla H2 hipotezinin kabul görmeyeceği beklenmektedir. 

H2: Özerk benlik kurgusu gösterişçi tüketim eğilimi üzerinde etkilidir. 

Çalışma sonucunda katılımcıların ilişkisel benlik ve özerk benlik değerlendirmelerine ait 

ortalama değerlerin birbirinden anlamlı olarak farklı olup olmadığı incelenecektir.  

H3: İlişkisel benlik ve özerk benlik kurgusu ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

Gösterişçi tüketim eğiliminin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği ayrıca 

incelenecektir. Bu amaçla H4 hipotezi kurgulanmıştır. 

H4: Gösterişçi tüketim eğilimi cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

javascript:;
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Araştırmada bağımsız değişkenler özerk ve ilişkisel benlik kurgusu, bağımlı değişken ise 

gösterişçi tüketim eğilimidir.  

Benlik kurgusu ölçeği için Singelis’in (1994), gösterişçi tüketim eğilimi ölçeği için de 

Podoshen, Li ve Zhang’ın (2011) çalışmalarından yararlanılmıştır. Değişkenler 7’li Likert 

ölçeği ile ölçülmüştür. 

Çalışmanın ana kütlesini İstanbul’da yaşayan vakıf üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. 

Vakıf üniversitesi öğrencilerinin gelirlerinin devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere 

nazaran daha yüksek olduğu, bu nedenle gösterişçi tüketim eğilimi gösterme imkanı 

bulunduğu varsayılmaktadır. Araştırmanın amacıyla uyumlu olması diğer bir etkeni 

oluşturmaktadır. 

Çalışmanın örnekleme çerçevesi bulunmadığı, araştırmacının daha kolay ve hızlı erişebileceği 

için araştırmanın örneklemini İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrencileri Lisans öğrencileri 

oluşturmuştur. Söz konusu kurumda öğrenim gören öğrencilerin sosyo-ekonomik statülerinin 

orta ve üst grupta yer almaları araştırma amacı ile uyum göstermektedir. 

Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama tekniği ise ankettir. Bu 

yöntemle 350 kişiye ulaşılmış, 220 kişi anketi doldurmuştur. Eksik ve hatalı anketler 

ayıklandıktan sonra geçerli olan 199 veri analize dahil edilmiştir. 

Çalışmada IBM SPSS 23.0 yazılımı kullanılmıştır. Keşfedici faktör ve çoklu regresyon analizi 

yürütülmüştür. 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %77,4’ü kadın, %22,6’sı erkektir. Üniversiteye kayıtlı 

programlardaki cinsiyet oranları ile elde edilen bulgular örtüşmektedir. Katılımcıların %80’i 

18-20 yaş aralığındadır, %78,9’u ailesiyle birlikte yaşamakta, %88,9’u herhangi bir işte 

çalışmamaktadır. %46,2’sinin ise aylık geliri 0-500TL arasındadır.  

Faktör analizi, özellikle tüketici davranışları, eğilimleri, tercihleri gibi konularda çeşitli 

pazarlama problemlerine çözüm olarak başvurulan analizlerin başında gelmektedir (Kurtuluş, 

1992). Bu nedenle araştırma modelinde yer alan değişkenlerin içerik geçerliliğini sağlayıp 

sağlamadığını saptayabilmek amacıyla keşfedici faktör analizi (varimax rotasyonu ile) 

yürütülmüştür. Öncelikle benlik kurgusu değişkenine dair faktör analizi bulguları Tablo-1’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo-1’de görüleceği üzere benlik kurgusu ölçeği teorik yapıda beklendiği üzere iki boyutlu 

olarak ortaya çıkmıştır. Toplam açıklanan varyans %48 ve KMO örneklem yeterlilik değeri 

0,728 ve Cronbach’s Alfa değeri 0,692’dir. 1. Faktör orijinal ölçekte olduğu gibi “İlişkisel 

benlik kurgusu” ve 2. Faktör “Özerk benlik kurgusu” şeklinde adlandırılmıştır. 

Benlik Kurgusu Faktör Yükü Aç. Varyans Cronbach's α 

1. Faktör: İlişkisel Benlik  

INT_1 0,669 

26,57 0,67 

INT_2 0,653 

INT_3 0,579 

INT_4 0,567 

INT_5 0,711 

2. Faktör: Özerk Benlik  

IND_1 0,631 

21,43 0,682 

IND_2 0,480 

IND_3 0,721 

IND_4 0,656 

IND_5 0,787 

KMO değeri: 0,728, Cronbach's Alfa: 0,692   

Tablo-1: Benlik Kurgusu Ölçeği 

Gösterişçi tüketim ölçeği Tablo-2’de yer aldığı üzere tek boyutlu olarak ortaya çıkmış olup 

KMO değeri 0,739 ve Cronbah’s Alfa değeri 0,789’dur.  

 

 

Gösterişçi Tüketim Faktör Yükü 

GTE_1 ,702 

GTE_2 ,804 

GTE_3 ,829 

GTE_4 ,792 

KMO değeri: 0,742, Cronbach's Alfa: 0,789 

Tablo-2: Gösterişçi Tüketim Eğilimi Ölçeği 

Faktör analizi bulguları incelendiğinde çalışmada ölçümlenen değişkenlerin ölçülmek istenen 

kavramsal çerçeve ile örtüştüğünü, bu nedenle içerik geçerliliğinin sağlandığı ifade 

edilebilmektedir. Cronbach’s Alfa değerlerinin 0,70 düzeyinde olması ise araştırmanın 

güvenilir olarak nitelendirilebileceğini göstermektedir. Diğer yandan, değişkenlere ait 

maddeler arası kısmi korelasyonlar incelendiğinde, yalnızca 4 maddenin korelasyonu 0,50 

düzeyinde ortaya çıkmıştır. Bu durum değişkenlerin faktör analizi için uygun olduğuna işaret 

etmektedir (Hair ve diğerleri, 2014). 
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Benlik kurgusu türünün gösterişçi tüketim eğilimi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 

çoklu doğrusal regresyon analizi yürütülmüştür. Regresyon analizine bağımsız değişkenler 

aynı anda dahil edilmiştir. Analiz sonucunda ANOVA analizi regresyon modelinin bir bütün 

olarak anlamlı olduğunu göstermiştir (Nakip, 2013).  Analiz bulguları Tablo-3’te 

gösterilmiştir. 

 

Standardize 

edilmemiş katsayılar 

Standardize 

katsayılar 

t-değeri Anlamlılık 

Eşdoğrusallık 

istatistikleri 

Değişkenler B 

Std. 

Hata Beta Tolerans 

VIF 

değeri 

Sabit değer 2,815 ,590 
 

4,772 ,000 
  

İlişkisel Benlik ,365 ,091 ,281 4,012 ,000 ,953 1,049 

Özerk Benlik ,024 ,093 ,018 ,259 ,796 ,953 1,049 

Modelin R² değeri: 0,082, Düzeltilmiş R² değeri: 0,072, Durbin-Watson değeri: 2,102 

Bağımlı Değişken: Gösterişçi tüketim eğilimi 

Tablo-3: Regresyon Modeli ve Katsayılar 

Tablo-3’e göre R² değeri 0,082 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum gösterişçi tüketim eğilimi 

üzerindeki değişimin yaklaşık %10’luk kısmının benlik kurgusu tarafından açıklanabildiğini 

göstermektedir. Gösterişçi tüketimi etkileyebilecek değişkenlerden yalnızca benlik 

kurgusunun dahil edilmesi dikkate alındığında bunun beklenen bir durum olduğu ifade 

edilebilmektedir.  

R² değeri olan 0,082’nin nispeten düşük olması, gelecek çalışmalarda benlik kurgusunun 

yanında tüketici davranışın etkileyebilecek diğer faktörlerin de eklenmesiyle, gösterişçi 

tüketim eğiliminin daha iyi açıklanabileceğine işaret etmektedir. 

Çok değişkenli istatistik tekniklerinin varsayımları dikkate alındığında, VIF değerlerinin 1 

civarında olması çoklu doğrusal bağlantı probleminin olmadığını göstermektedir. Bağımsız 

değişkenler arasında ise %30’un altında korelasyon bulunmaktadır. Bu durum otokorelasyon 

probleminin olmadığını belirtmektedir (Kalaycı, 2014). Dolayısıyla yürütülen analizlerin 

gerekli varsayımları sağladığı ifade edilebilmektedir.  

Regresyon katsayıları ve anlamlılığı incelendiğinde, gösterişçi tüketim eğilimi üzerinde 

ilişkisel benlik kurgusunun anlamlı ve olumlu yönde etkisi bulunmakta (0,000 < 0,05, H1 = 

Kabul), özerk benlik kurgusunun ise anlamlı etkisi bulunmamaktadır (0,796 > 0,05, H2 = 

Red). Katsayılarla birlikte ele alındığında regresyon denklemi aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 

𝑌 = 2,815 +  0,365 𝑥 (𝑖𝑙𝑖ş𝑘𝑖𝑠𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑢𝑟𝑔𝑢𝑠𝑢) 
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Bağımsız değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde, ilişkisel benlik ve özerk benlik 

arasındaki korelasyon katsayısı -0,216 olarak saptanmıştır. İlişkisel ve özerk benlik arasında 

ters yönlü ilişki bulunması teorik çerçevede beklenen bir durumdur. Zira iki benlik kurgusu 

türü birbirine karşıt kavramlar olduğu doğrulanmıştır. 

Katılımcıların iki benlik kurgusu türüne ait ortalama değerlerinin birbirlerinden farklı olup 

olmadığı t-testi ile incelenecektir. Aynı örneklemden çekilen iki gruba ait metrik olarak 

ölçümlenmiş iki grubun ortalamalarının birbirinden anlamlı olarak farklı olup olmadığı 

bağımlı örneklem t-testi ile saptanabilmektedir (Malhotra, 2010). 

Bağımlı örneklem t-testi bulguları Tablo-4’te gösterilmiştir. Buna göre katılımcıların 

genelinin ilişkisel benlik ve özerk benlik değerlendirmelerine dair ortalamaların birbirlerinden 

farklı olduğu saptanmıştır. Katılımcıların benlik kurgusu ortalamaları (7’li Likert ölçeğinde) 

incelendiğinde özerk benlik kurgularının (5,30) ilişkisel benlik kurgularından (4,76) daha 

yüksek olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Ortalama Örneklem 

Standart 

sapma t-değeri 

Serb. 

Der. Anlamlılık 

İlişkisel Benlik 4,76 199 1,047 
-5,871 198 ,000 

Özerk Benlik 5,30 199 1,019 

Tablo-4: İlişkisel-Özerk Benlik Kurgusu Arasındaki Farklılık 

Tablo-4’e göre, katılımcıların çoğunun benliklerini içerisinde bulundukları sosyal çevreden 

bağımsız olarak kurguladıkları ifade edilebilmektedir. Katılımcıların gösterişçi tüketim 

eğilimlerinin ortalamasına bakıldığında ise genel olarak (4,67) nispeten yüksek olduğu 

belirtilebilmektedir. 

Gösterişçi tüketim eğiliminin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği ayrıca 

incelenmiştir. Bu amaçla yürütülen bağımsız örneklem t-testi bulgularına göre gösterişçi 

tüketim eğilimi ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır (Kadın 

n=154 Ortalama 4,63, Erkek n=45 Ortalama 4,81, t değeri -0,769, p=0,443 > 0,05, H4 = Red). 

Dolayısıyla H4 hipotezi kabul edilmemiştir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Araştırmanın yalnızca İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinde yürütülmüş olması kısıttır. Fakat 

çalışmanın üniversite öğrencileri üzerinde uygulanmış olması, bireyin sinyalleşme aracı 

olarak gösterişçi tüketim davranışı sergilemesinin gençler arasında daha yaygın görülmesi 

(Aydın ve Karamehmet, 2015) bakımından önem arz etmektedir. 
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Benlik kurgusu ölçeği için Singelis (1994)’in çalışmasından yararlanılmıştır ve bir vakıf 

üniversitesine ait öğrenci kitlesi üzerinde geçerliliği doğrulanmıştır. Tüketici davranışını 

etkileyen faktörlerden biri olan benlik kurgusu kavramının rolünün incelendiği çalışmalarda 

söz konusu ölçekten faydalanılabileceği öngörülmektedir. Zira sosyal çevre ve kişiler arası 

etkileşimin tüketici davranışlarını etkilediğine dair çalışmalar mevcuttur (Güllülü, Ünal ve 

Bilgili, 2010; Cronje, Jacobs ve Retief, 2016). 

Gösterişçi tüketim şimdiye kadar değerler (Aslay, Ünal ve Akbulut, 2013), yaşam tarzı 

(Amaldoss ve Jain, 2005), marka imajı (O’Cass ve Frost, 2002), satın alma tarzı (Rucker ve 

Galinsky, 2009) gibi farklı konularla ilişkilendirilmiştir. Fakat tüketicinin benliğini nasıl 

algıladığı ve algılamada hangi faktörlerden etkilendiği üzerine yürütülen araştırmalarda 

boşluk olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla gösterişçi tüketimle ilgili gelecekteki çalışmalarda 

benlik kavramının da değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. 

Bir araştırmada, tüketicilerin sahip oldukları sosyal statülerinin benlik imajlarını 

yansıttıklarına inandıkları durumda gösterişçi tüketim sergiledikleri saptanmıştır (Souiden, 

M’Saad ve Pons, 2011). Diğer bir çalışmada gösterişçi tüketimin kişiler arası etkileşimlerle 

şekillendiği ortaya çıkarılmıştır (O’Cass ve McEwen, 2004; Ratner ve Kahn, 2002). Kim ve 

Jang (2017) ise genç tüketicilerin akran gruplarına karşı hassas olduklarını ve onlar üzerinde 

belirli bir etki bırakmak için gösterişçi tüketim eğilimi gösterebileceğini ortaya çıkarmıştır. 

Araştırma sonucunda bahsedilen çalışmalarla paralel bulgulara ulaşıldığı ifade 

edilebilmektedir. 

Çalışmada cinsiyetin gösterişçi tüketim eğilimine göre farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Bu 

noktada literatürle benzer bulgulara ulaşılmıştır (Çinar, 2014; Aslay, Ünal ve Akbulut, 2013). 

Fakat aksi yönde çalışmalar da mevcuttur. Örneğin batı kültüründe kadınların lüks tüketim 

eğilimlerinin erkeklerden fazla olduğu ortaya çıkarılmıştır (Stokburger-Sauer ve Teichmann, 

2013). 

Uygulayıcılar açısından çalışma ele alındığında, gösterişçi tüketime konu olabilecek ürün ve 

markaların, tüketicilerin içerisinde bulundukları sosyal etkilere açık olmaları nedeniyle, 

reklam, kişisel satış, ambalaj tasarımı, sosyal medya gibi pazarlama iletişimi stratejilerinde 

sosyal faydaları öne çıkarmalarında yarar görülmektedir. Dolayısıyla ürün ve hizmetlerde 

bireyin benliğinin sosyal çevresindeki yansıması olan sosyal benliğine (Mead, 1913) katkı 

sağlayabilecek faydaları öne çıkarmak tavsiye edilmektedir. 
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Bireyin sosyal kimliği, kendi benliğini tanımladığı unsurlardan farklı bir biçimde 

oluşabilecektir (Brewer, 1991). Bu durumda tüketiciler farklı sosyal kimlikleri ile uyumlu 

olan ürün kategorilerini tercih edebileceklerdir.  

Gösterişçi tüketim davranışı konusunda gelecekteki çalışmalar belirli bir ürün veya marka 

özelinde uygulanabilecektir. Söz gelimi tüketiciler elektronik ürünlerde gösterişçi tüketim 

eğilimi sergileyen tüketiciler özerk benlik kurgusuna sahip olabilecekken, giyim ürünlerinde 

ilişkisel benlik kurgusunu benimseyebilecektir. Bu konu gelecekte yürütülebilecek 

çalışmalara örnek teşkil edebilmektedir. 

Önceki çalışmalarda gösterişçi tüketim eğilimini cinsiyet (Segal ve Podoshen, 2013), yaş 

(Shukla, 2008), ırk (Charles, Hurst ve Roussanov, 2009), kültür (Podoshen ve Zhang, 2011) 

gibi faktörlerin yönlendirebileceği ortaya çıkmıştır. Gelecekte ise bunların dışında ilgilenim, 

satın alma alışkanlıkları vb. değişkenlerin gösterişçi tüketim eğilimlerini nasıl 

düzenleyebileceği incelenebilecektir. 
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SOUND SYMBOLISM IN MARKETING: AN INTEGRATIVE REVIEW 

OF MARKETING STUDIES INTO SOUND SYMBOLISM 

PAZARLAMADA SES SEMBOLIZMI: SES SEMBOLIZMINI ARAŞTIRAN 

PAZARLAMA ÇALIŞMALARININ ÜZERINE BÜTÜNCÜL BIR İNCELEME 
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Abstract 

Despite an increase in marketing research on sound symbolism particularly since the 

beginning of 2000s, there is a lack of integrative review of the empirical marketing studies 

regarding sound symbolism. To address this gap, this study offers a comprehensive review of 

46 sound symbolism related marketing articles published between 1970 and 2019. The 

compiled articles were examined through content analysis in terms of the scope of research, 

methodology, and conceptual issues. The results indicate that despite the significant progress 

in the extant sound symbolism literature with respect to marketing, marketing research on 

sound symbolism is still at the stage of development. This study is expected to contribute to 

the pertinent body of knowledge by introducing an integrative literature review of sound 

symbolic marketing research and to further marketing studies by indicating the gaps that were 

not addressed by previous marketing research. 

Keywords: Brand Name, Marketing Studies, Sound Symbolism 

Özet 

Özellikle 2000’li yılların başından itibaren, ses sembolizmi üzerine yapılan pazarlama 

çalışmalarında artış olmasına rağmen, mevcut literaturde bu çalışmaları bütüncül bir şekilde 

ele alan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu boşluğu doldurmak için bu çalışma 1970-

2019 yılları arasında ses sembolizmi olgusunu inceleyen 46 tane pazarlama çalışmasına ilişkin 

geniş çaplı bir inceleme sunmaktadır. Derlenen makaleler, çalışmaların kapsamı, yöntemi ve 

incelenen kavramsal alanlar açısından içerik analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları, ses 

sembolizmi olgusunun mevcut pazarlama literatüründe hızla gelişme göstermesine rağmen ses 

sembolizmi üzerine yapılan çalışmaların hala geliştirilebileceğini göstermektedir. Bu 
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çalışmanın, ilgili mevcut bilgi birikimine bütünlükçü bir yaklaşım sunarak ve mevcut 

literatürdeki eksiklikleri göstererek gelecek çalışmalara da katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Marka İsmi, Pazarlama Çalışmaları, Ses Sembolizmi 

Introduction 

To create distinctive and inherently meaningful brand names, marketers and marketing 

researchers have intensively focused on the use of linguistic methods in recent years. In the 

direction of this interest, they have started to capitalize the findings of several linguistic and 

psycholinguistic studies to understand the role of linguistics on brand naming. In this way, 

many linguistics and psycholinguistics concepts have been adapted to marketing context. 

Sound symbolism is one of these concepts which are transferred from linguistics to 

marketing.  

Sound symbolism is based on the notion that sounds imbedded in a word are used as a cue to 

derive information about what it refers (Sapir, 1929). Initiated by this notion, several 

marketing researchers have also questioned whether individual phonemes or sounds in a 

brand name might communicate inherent meaning about the product that it refers, for a while. 

Specifically, for last few decades, much attention has been paid by marketing scholars to 

understand the sound symbolism theory, its principles, and bound. This has paved the way for 

increasing number of marketing studies which tested the practicability of findings of 

psycholinguistic and psychological sound symbolism studies in marketing context (e.g., 

Klink, 2000; Lowrey and Shrum, 2007; Yorkston and Menon, 2004). Thus, a considerable 

amount of marketing studies, which examined the effects of sound symbolism on human 

psychology with respect to products, brands, and brand names, have accumulated in the 

relevant literature. 

Initiated by this fact, the purpose of this study is to review marketing studies on sound 

symbolism to provide comprehensive understanding regarding sound symbolism research in 

marketing. This review study is expected to contribute to the extant sound symbolism 

literature in a several ways. First, it improves established knowledge on sound symbolism 

with respect to marketing through an integrative analysis; (b) it provides an integrative review 

including scope of research, methodologies, and conceptual issues in the relevant studies; and 

(c) it reveals the gaps addressed in the literature. Thus, this study provides new insights for 

further marketing studies to be conducted on sound symbolism. 
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Background 

The root of linking sound with meaning can be traced back to ancient Greek philosophy. 

Nevertheless, many mainstream linguists argue that sounds in words do not have any logical 

or inevitable link with the thing that it refers in real world (Brinton, 2000). The contradictive 

and longstanding debate over sound symbolism has paved the way for fruitful experiments 

conducted to understand the existence of sound symbolism phenomena in different contexts 

and across different languages. The results of sophisticated experiments indicate that the 

relationship between the phonetic structure of real words and their meaning is very weak 

(Robertson, 1989). However, if the words are unfamiliar or invented, their sounds can be a 

route to derive meaning about the words (Sapir, 1929).  

The concept used to explain this phenomenon in extant literature has several names such as 

“phonetic symbolism”; “onomatopoeia”; “phonaesthesia”; “phonetic motivation”; “phonetic 

iconicity”, or most frequently “sound symbolism” on the basis of its extent and use (Fischer, 

1999, p.123). In the most general sense, sound symbolism refers to natural association 

(Abelin, 1999) and direct linkage (Hinton et al., 1994) between sound and meaning. In this 

way, contrary to principles of linguistics, the link between meaning and sound is considered 

as non-arbitrary (Sapir, 1929), and systematic (Jespersen, 1922) in sound symbolism. 

Nevertheless, to what extent the sound and meaning is related has been still discussed among 

linguists. To comprehend the degree of linkage between sound and meaning, it should be 

better to look at the typology developed by Hinton, Nichols and Ohala (1994).  

In terms of the typology, there are four types of sound symbolism: “corporeal sound 

symbolism”, “imitative sound symbolism”, “synesthetic sound symbolism”, and “conventional 

sound symbolism”. Corporeal sound symbolism refers to the specific sounds or intonation 

patterns that represent internal state of the speakers emotionally or physically (Arora et al., 

2015). Depending upon the definition, involuntary uttered non-vocabulary sounds such as 

coughing or hiccupping can be given as examples of this type of sound symbolism (Klink, 

2000). On the other hand, imitative sound symbolism refers to imitations of sounds in the 

environment. Hence, it includes onomatopoeic words and phrases such as toc-toc for 

knocking the door (Hinton et al., 1994).  

Different from the first two types of sound symbolism, synesthetic sound symbolism is based 

on the notion that speech sounds are capable of conveying meaning about the properties of the 

objects (Klink, 2000). For instance, high front vowel “i” (e.g., little; teeny, etc.,) conveys 
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meaning about smallness of objects; whereas low vowel “a” (e.g., large, vast, etc.,) conveys 

its largeness (Fischer, 1999). This case can also be associated with the positions of speech 

organs when the sounds are uttered. For instance, when the “a” is uttered, the opening 

between tongue and palate is becoming large, and so “a” is frequently related to large objects 

(Ramachandran and Hubbard, 2001). Finally, conventional sound symbolism refers to 

“grouping of similar meanings about similar sound” (Abelin, 1999, p.15). For instance, “gl-” 

in “glitter”, “glow”, and “glimmer” convey a meaning about light (Bolinger, 1950). 

Nevertheless, conventional sound symbolism is frequently accepted as language specific 

(Hinton et al., 1994). 

As seen, among the four sound symbolism types, the interplay between sound and meaning is 

well illustrated in synesthetic sound symbolism. Pertinent sound symbolism literature also 

suggests that the linkage between the speech sounds and its intrinsic meaning is 

systematically related (e.g., Klink, 2000; Yorkston and Menon, 2004).). This direct and non-

arbitrary linkage between sound and meaning has been explored and verified through a great 

number of experiments conducted in different fields and across many different languages 

(e.g., Klink, 2000; Köhler, 1947; Sapir, 1929). So, sound symbolism has been the object of 

interest of many other scholars from different disciplines such as psychology (e.g., Köhler, 

1947; Newman, 1933; Sapir, 1929) and recently marketing (e.g, Baxter and Lowrey, 2011; 

Klink, 2000; Lowrey and Shrum, 2007). Although there is an extensive literature for sound 

symbolism, this study is particularly designed to review marketing research on sound 

symbolism with respect to brand naming. 

Method 

This study is designed as a review study which addresses the literature studying sound 

symbolism with respect to brand naming. Other marketing studies that addressed sound 

symbolism in terms of cross-modal correspondences are out of the scope of this study. The 

investigation involves the research published in English in marketing literature between 1970 

and 2019. Articles included in the study were limited according to the following criteria: (a) 

only marketing research on sound symbolism within brand naming context was examined; (b) 

since there is an extensive literature on sound symbolism, articles only appeared in marketing 

related publications were included; (c) articles only published in academic journals that 

readily accessible were used; and (e) only empirical marketing research with primary and/or 

secondary data were included and so conceptual and case studies were excluded from the 

review process. 
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In order to identify pertinent marketing studies, electronic databases; Ebsco, Elsevier, 

Emerald, Jstor, Sage Journals, Science Direct, Springer Link, Taylor & Francis Online 

Journals, and Wiley Online Library were searched with the keywords “sound symbolism”, 

“phonetic symbolism”, “phonetic iconicity” phonetic symbolism”; “onomatopoeia”; 

“phonaesthesia”; “phonetic motivation”; and “synesthesia” in combination with “marketing”, 

“brand”, “branding”, and “brand name”. Additionally, references of relevant articles were also 

scanned manually to identify other relevant marketing studies. In total, 46 marketing studies 

on sound symbolism published in 17 different sources fulfilled the criteria for being included 

into the review (see Appendix A). 

To make a more systematic review to show trends in the studies, the identified articles were 

first grouped by decade: 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2009, and 2010-2019. 

Nevertheless, since there was a few sound symbolism related marketing studies in the period 

between 1970 and 1999, relevant studies conducted in this time period were merged with the 

other periods till 1999. Thus, the analysis was specifically made depending upon two time 

periods: 1999 and before, and 2000 and after. 

The journals in which sound symbolism related marketing research were published are 

Marketing Letters (23.91%), Journal of Advertising Research (10.87%), Journal of Brand 

Management (8.70%), International Journal of Research in Marketing (8.70%), Journal of 

Marketing (6.52%), European Journal of Marketing (6.52%), Journal of Consumer Research 

(6.52%), Journal of Marketing Theory and Practice (4.35%), Journal of Product & Brand 

Management(4.35%), Journal of Consumer Marketing (4.35%), Journal of Global Marketing 

(2.17%), Psychology & Marketing (2.17%), Journal of Marketing Research (2.17%), Journal 

of Advertising (2.17%), European Advances in Consumer Research (2.17%), ACR in Latin 

American Advances (2.17), and International Journal of Market Research (2.17%). 

Additionally, 7 articles (15.22%) were published in the first time period (1999 and before); 

whereas 39 articles (84.78%) were published in the second time period (2000 and after).  

In order to analyze the compiled sound symbolic marketing studies, content analysis was 

used. In this context, pre-specified coding framework was initially developed, and then all 

relevant articles were subjected to the content analysis. The coding framework used in the 

content analysis was structured along three dimensions: (a) scope (i.e., type of sound 

symbolism, type of sounds, and language used in a study) (b) methodology (i.e., sample size, 

data collection method, key informant, and analysis method); and (c) conceptual issues 
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(conceptualization and outcomes of sound symbolism effects). Hence, it is expected that the 

content analysis provides an integrative perspective for sound symbolism into marketing. 

Research Findings 

In this section, the findings of the content analysis with respect to the identified marketing 

studies are presented in terms of scope of research, research methodology, and conceptual 

issues. 

Scope of research 

Depending upon the characteristics of relevant marketing studies, the trend in vast majority of 

the studies was to employ synesthetic type sound symbolism (78.26%); to employ vowel 

sounds for testing the effects of sound symbolism; and to test the sound symbolism effects 

across Western languages (see Table 1).  

As the fieldwork characteristic, vast majority of studies employed only vowel sounds 

(43.48%). These studies always employed the vowel sounds with respect to front vowels (i.e., 

/e/, /i/) and back vowels (i.e., /o/, /u/) distinction (e.g, Baxter and Lowrey, 2011; Lowrey and 

Shrum, 2007). Consonant sounds were frequently employed with the vowels (47.83%).In 

these studies, consonant sounds were generally classified into stops (/b/, /d/, /g/, /p/, /t/, /k/) 

and fricatives (/f/, /s/, /h/, /v/, /y/, /z/) (e.g., Guevremont and Grohmann, 2015). Additionally, 

among these studies, a few studies utilized the voiceless/voiced distinction with respect to 

fricatives and stops (e.g., Athaide and Klink, 2012; Klink, 2000).  

Another general characteristic of fieldwork is about the language used in the studies. A 

vast majority of the studies were well-documented the non-arbitrary relationship between 

sound and meaning for English (82.63%) and other European languages such as French, 

Spanish, Chinese (e.g., Shrum et al., 2012); German (Kuehnl and Mantau, 2013). There were 

also a few studies with respect to other languages such as Hindu (Athaide and Klink, 2012; 

Klink and Athaide, 2014), and Japanese (Park and Osera, 2008). 
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Table 1. Scope of Research 

Scope of Research Total 

(n= 46)% 

1999 and before 

(n=7 ) % 

2000 and after 

(n=39) % 

Type of Sound Symbolism 

     Corporeal Sound Symbolism 

     Imitative Sound Symbolism 

     Synesthetic Sound Symbolism 

     Conventional Sound Symbolism 

     Not clear 

 

- 

- 

78.26 

- 

21.74 

 

- 

- 

28.57 

- 

71.43 

 

- 

- 

87.18 

- 

12.82 

Types of Sound  

    Vowels 

    Consonants 

 Vowels + Consonants 

    Not clear 

 

43.48 

8.69 

47.83 

 

- 

1 

6 

- 

 

51.28 

7.69 

41.03 

- 

Language  

    English 

    Japanese 

    Chinese 

    English+French 

    English+Hindu 

    English+Spanish+Chinese 

    English+French+Spanish+Chinese 

    English+ German+French+Spanish 

 

82.63 

2.17 

2.17 

2.17 

4.35 

2.17 

2.17 

2.17 

 

85.71 

 

14.29 

 

82.05 

2.56 

- 

2.56 

5.15 

2.56 

2.56 

2.56 

 

Research Methodology 

In terms of sampling, the size of the sample employed in the studies varied with respect to 

several experiments conducted in a study. However, the size of the sample employed in the 

studies ranges between 79 and 456. In general, to reach reliable results in brand naming 

research, a minimum sample size of 50 is a must (Blackett, 1989). For such research, a sample 

size which is greater than 200 is rarely needed (Kohli, 1997). In this context, the studies are 

considered enough in terms of their sample size. 

The vast majority of the studies employed 2 x 2 between subjects factorial design to test the 

effects of sounds on meaning (e.g., Baxter and Lowrey, 2011; Lowrey and Shrum, 2007). 

Hence, to test the effects of sounds on consumer psychology, they utilized experiments to 

collect data (see Table 2). In these experiments, they collected data through surveys, as well. 

Hence, the trend among the studies was to employ experimental research and use survey to 

test the different conditions (50.0%).  

With respect to key informants, the vast majority of the studies used adults (69.57%). In this 

context, a large part of studies collected data from university students who were frequently 

undergraduates (e.g., Klink, 2000; 2001). On the other hand, there were also a few studies that 

collected data from general publics (e.g., Baxter, Ilicic, and Kulczynski, 2015; Ilicic et al., 

2015). Additionally, some studies used children as key informants to collect data (6.52%) 
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(e.g., Baxter and Lowrey, 2011). Different from these studies, some studies (e.g., Arora et al., 

2015; Doorn et al., 2015; Lowrey  et al., 2003; Pogacar et al., 2015) examined the existing 

brand names by using second hand data (19.56%) 

Finally, in terms of analytical approach, a large number studies employed analysis of variance 

(ANOVA) (52.17%). Particularly for the studies in which there were matching tasks between 

two alternatives, binomial z-approximation was utilized (4.35%) (e.g., Klink, 2000). The 

other analytical approaches used in the studies were content analysis (10.87%), regression 

(6.52%) and other approaches (26.09%) such as paired sample t-tests ad descriptive statistics. 

Table 2. Research Methodology 

Research Methodology Total 

(n= 46)% 

1999 and before 

(n=7 ) % 

2000 and after 

(n=39) % 

 Data Collection Method  

    Survey 

    Second-hand data 

    Interview 

    Experiment 

    Experiment+Survey 

 

28.26 

19.56 

- 

2.18 

50.0 

 

42.86 

57.14 

- 

- 

- 

 

25.64 

12.83 

- 

2.56 

58.97 

 Key informant 

    Adults 

    Children 

    Adults and Children 

    Others  

 

69.57 

6.52 

13.04 

10.87 

 

42.86 

- 

57.14 

- 

 

74.36 

7.69 

5.13 

12.82 

Analytical Approach 

     Analysis of Variance 

     Binomial Z-Approximation 

     Regression 

     Content Analysis 

     Other 

 

52.17 

4.35 

6.52 

10.87 

26.09 

 

- 

- 

- 

57.14 

42.86 

 

61.54 

5.13 

7.69 

2.56 

23.08 

 

Conceptual Issues 

This section is designed to present the findings of the review with respect to conceptualization 

and outcomes of sound symbolism phenomena in brand naming context.  

Linguistic Approach and Sound Qualities 

Although sound symbolism has been a concept discussed in linguistics, psycholinguistics and 

psychology literature for ages, marketing researchers have neglected to explore this 

phenomenon in marketing. Thus, initial marketing studies on sound symbolism were the ones 

which examined the use of linguistic approach with respect to number of syllable and singular 

or plural forms and hard or soft sounding words (Peterson and Ross, 1972); with respect to 

phonetic, orthographic, morphologic and semantic devices (Vanden Bergh et al., 1987) and 
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sound qualities with respect to initial sounds of brand names (Schloss 1981; Vanden Bergh et 

al., 1990). The interest towards linguistic characteristics (Arora et al., 2015; Lowrey et al., 

2003) and sound qualities (Doorn et al., 2016; Pogacar et al., 2015) of brand names have 

continued in 2000s. However, all of these studies do not directly emphasize sound symbolism, 

except the study of Arora et al. (2015) and Pogacar et al. (2015). 

Alpha Numeric Brand Names 

Since alpha numeric brand names are made up combination of letters, words and numbers, 

they provide a good context for sound symbolic research. With respect to sound symbolism, 

alpha numeric brand names were examined in terms of creating desired brand image (Boyd, 

1985); attribute perception (Ang, 1997; Pavia and Costa, 1993); and consumer preferences 

(Gunasti and Ross, 2010). All of these studies suggested that the number and letters used in 

alpha numeric brand names convey meaning about the products. For instance, the letters “X” 

and “Z” in brand names are frequently perceived as the indicators of speed and technology 

(Pavia and Costa, 1993). 

Brand Name-Product Attribute Perception 

A great deal of sound symbolic marketing studies was conducted to understand the interplay 

between speech sounds in brand names and product attribute perception. These studies were 

particularly organized in creating meaningful brand names (Klink, 2000; 2001; Klink and Wu, 

2014); creating meaningful brand names for international markets (Athaide and Klink, 2012), 

and creating ethical brand names (Klink and Wu, 2017). 

The findings regarding these studies indicate that invented brand names including front 

vowels (“/i/”, “/e/”) are more related to smallness (Baxter, Ilicic et al., 2015; Klink, 2000, 

Klink and Wu, 2014; Lowrey and Shrum, 2007); lightness (opposite to darkness), thinness, 

softness, coldness, bitterness, prettiness (Athaide and Klink, 2012; Klink, 2000); mildness, 

weakness, friendliness (Klink, 2000); fastness (Athaide and Klink, 2012; Klink, 2000; 2001; 

Klink and Wu, 2014; Lowrey and Shrum, 2007); femininity (Klink, 2000); lightness (opposite 

to heaviness) (Athaide and Klink, 2012; Klink, 2000; 2001; Lowrey and Shrum, 2007); 

sharpness (Lowrey and Shrum, 2007); and clean and crisp tasting (Baxter, Ilicic, Kulcynzski 

et al., 2015) than back vowels (“/o/”, “/u/”) across several languages such as English, Hindu, 

Spanish. On the other hand, particularly in terms of taste, brand names including back vowels 

are associated with smoothness, creaminess, richness (Baxter et al., 2014; Baxter, Ilicic, 

Kulcynzski et al., 2015; Doyle and Bottomley, 2011; Ilicic et al., 2015; Yorkston and Menon, 
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2004), thickness, heaviness, and chewiness (Baxter, Ilicic, Kulcynzski, et al., 2017) than front 

vowels. 

The marketing studies on sound symbolism also provide evidence that fricatives (“/f/”, “/v/”, 

“/s/”, “/z/”) are associated with smallness (Klink, 2000; Klink and Wu, 2014); softness 

(Athaide and Klink, 2012; Klink, 2001); fastness, femininity (Athaide and Klink, 2012; Klink, 

2000; Klink and Wu, 2104); lightness (opposite to heaviness) (Athaide and Klink, 2012; 

Klink, 2000; 2001); and ethicality (Klink and Wu, 2107) than stops. Moreover, marketing 

studies examined voiced/voiceless fricative sound distinction and voiced/voiceless stop sound 

distinction indicate that voiceless stops (“/p/”, “/t/”, “/k/”) are more related to smallness, 

femininity, lightness (opposite to heaviness), sharpness (Athaide and Klink, 2012; Klink, 

2000); fastness (Klink, 2000); softness (Athaide and Klink, 2012); and ethicality (Klink and 

Wu, 2017) than voiced stops (“/b/”, “/d/”, “/g/”). Additionally, these studies show that 

voiceless fricatives (“/f/”, “/s/”) are more associated with fastness, softness, femininity 

(Athaide and Klink, 2012; Klink, 2000); and lightness (opposite to heaviness) (Athaide and 

Klink, 2012) than voiced fricatives (“/v/”, “/y/”). 

Product’s Attribute-Brand Name Preference 

The symbolic relationship between sound and meaning has been well-documented with 

respect to brand name preference in terms of bilinguals (Lowrey et al., 2007; Shrum et al., 

2012; Kuehnl and Mantau, 2013), adults (Lowrey and Shrum, 2007), and children (Baxter and 

Lowrey, 2011; 2014). The findings regarding sound symbolic brand name preference studies 

revealed that when the products are small, fast, and light like two-seater convertible, brand 

names including front vowels (Baxter and Lowrey, 2014; Kuehnl and Mantau, 2013; Lowrey 

and Shrum, 2007; Shrum et al., 2012) and fricatives (Kuehnl and Mantau, 2013) are more 

preferred.  On the other hand, when the products are slow, large and heavy like SUV, brand 

names including back vowels (Baxter and Lowrey, 2014; Lowrey and Shrum, 2007; Shrum et 

al., 2012) and stops (Kuehnl and Mantau, 2013) are more preferred.  

Additionally, brand names including front vowels are preferred over brand names including 

back vowels for products which are sharp like knife (Baxter and Lowrey, 2014; Lowrey and 

Shrum, 2007; Shrum et al., 2012); which are small, soft, and light like squishy ball or teddy 

bear (Baxter and Lowrey, 2011); and which have clean, crisp, cold (Lowrey and Shrum, 

2007), and icy and sweet taste (Baxter and Lowrey, 2011). 
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Brand name’s luxury appeal 

Phonetic structures of brand names have also been examined within the context of their 

luxury appeal (Pathak, Calvert, and Lim, 2017; Pathak, Calvert, and Velasco, 2017). The 

results indicated that brand names including back and high vowels (i.e., /o/, /u/), nasals (i.e, 

/n/) and affricates (i.e., /sh/); formed up more multi-syllabic names; and including stressed 

vowels are frequently perceived as luxury brand names (Pathak, Calvert, and Lim, 2017). 

Additionally, the findings revealed that brand names including early-acquired sounds (i.e.,/m/, 

/b/ and /d/) are more related to basic brands used every day; whereas brand names including 

late-acquired phonemes (i.e., sh /ʃ/’ as in posh, th /θ/ as in think and th /ð/ as in then) are more 

related to luxury brands (Pathak, Calvert, and Velasco (2017).  

Brand Name-Brand Marks 

The interplay between sounds and meaning has also been explored within the context of 

interplay between brand name and brand marks with respect to adults (Doyle and Bottomley, 

2010; Klink, 2003; Klink and Athaide, 2014) and children (Baxter, Ilicic, Kulczynski et al., 

2015). The sound symbolic brand name/brand mark studies suggest that front vowels (“/i/”, 

and “/e/”) and fricatives (“/f/” and “/v/”) are associated with lighter color, angular shapes, 

and smaller display of brand logos but the opposite is true for back vowels (“/o/” and “/u/”) 

and stops (“/k/” and “/g/”) (Klink, 2003). Nevertheless, there is a limited support for color in 

emerging markets depending upon differences in the meanings of color in different cultures 

(Klink and Athaide, 2014). Additionally, with respect to children, the relevant literature 

suggests that children perceive the product as smaller, if its brand name includes front vowels 

and its brand logo includes angular shapes. On the other hand, they perceive the product as 

larger, if its brand names include back vowels and brand logo includes curved shapes 

(Baxter, Ilicic, Kulczynski et al., 2015).  

Brand Name- Gender Targeting  

Sound symbolism phenomena have also been examined within the context of gender-based 

differences in response to sound symbolism effects (Klink, 2009); gender brand personality 

(Klink and Athaide, 2012; Wu et al., 2013); and brand gender perception (Guévremont and 

Grohmann, 2015; Lieven et al., 2015). The findings indicate that brand names including front 

vowels are more favorably welcomed by females than males; whereas brand names including 

back vowels are more favorably welcomed by males than females (Klink, 2009). 

Additionally, sound symbolic marketing studies regarding brand gender perception present 
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that brand names with front vowels (Lieven et al., 2015) and fricatives (Guévremont and 

Grohmann, 2015) are perceived as more feminine. Thus, brand names with front vowels are 

rated as better to create a feminine brand personality; whereas brand names with back vowels 

are rated as better to create a masculine brand personality (Klink and Athaide, 2012; Wu et 

al., 2013).  

Brand Name- Spokesperson-Product Fit 

Some studies in relevant literature examined the sound symbolism phenomena within 

consumers’ perception on spokesperson-product fit context with respect to need for 

recognition (Ilicic et al., 2015) and perceived source credibility (Baxter, Ilicic, and 

Kulczynski, 2015). In this context, according to relevant literature, when the name of 

spokesperson includes front vowels (back vowels) and the product attributes are clean and 

crisp (smooth and rich), perceived spokesperson-product fit is the highest (Baxter, Ilicic and 

Kulczynski, 2015; Ilicic et al., 2015). In such a context, spokesperson’s credibility also 

increases (Baxter, Ilicic, and Kulczynski, 2015) but this effect could be observed for 

consumers with high need for recognition (Ilicic et al., 2015).  

Brand Name-Pricing 

Sound symbolic relationship between meaning and sound has also examined within the 

context of pricing with respect to overestimation and underestimation of price discounts 

(Coulter and Coulter, 2010); and name-letter/price effect on price evaluations (Coulter and 

Grewal, 2014). The sound symbolic findings regarding pricing suggest that prices with small 

sounds like front vowels and fricatives lead to overestimation of price discounts; whereas 

prices with large sounds like back vowels and stops lead to underestimation of price 

discounts (Coulter and Coulter, 2010). Additionally, if the price of product and the initial of 

the name of consumer share the same letters, this implicit egotism leads to positive product 

price evaluations (Coulter and Grewal, 2014). In this way, extant literature suggests that 

sound symbolism could manipulate perceived discounts, perception of sales price value, and 

purchase intention of consumers.  

Sound Symbolism Effects 

Marketing studies on sound symbolism have also pointed out how meanings derived from 

sounds can systematically affect consumers with respect to automaticity of sound symbolism 

effects in adults (Yorkston and Menon, 2004) and children (Baxter et al., 2014); consumers’ 

brand evaluations (Argo et al., 2010; Klink, 2001; Park and Osera, 2008; Wu et al., 2013); 
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sub-lexical priming (Baxter, Ilicic, Kulcynzski, et al., 2017); implicit and explicit behaviors 

(Pogacar et al., 2018); persuasion, appetitive increases in hunger and actual behavior (Spears 

et al., 2016); and helping behavior (Kniffin and Shimizu, 2016). 

The results indicated that if some specific sounds are imbedded in a brand name, product 

liking and positioning (Klink, 2001); implicit preference and explicit willingness to pay for 

the brand (Pogacacar et al., 2018); helping behavior (Pogacar et al., 2018); brand liking and 

perceived quality (Park and Osera, 2008); and persuasion, appetitive increases in hunger and 

actual behavior (Spears et al., 2016) will increase. Moreover, brand liking and purchase 

intention towards a brand increase, if its sounds are associated with the gender that the brand 

targets (Wu et al., 2013). These effects could be strengthened for children via sub-lexical 

priming (Baxter, Ilicic, Kulcynzski, et al., 2017). Additionally, brand names including 

specific sounds might lead to more positive feelings towards products, when consumers are 

audibly exposed to brand names including specific sounds (Argo et al., 2010). To understand 

the conceptualization of sound symbolism phenomena in marketing, all of these studies are 

summarized in Table 3 with respect to their themes. 

Table 3. Conceptualization and Themes of Sound Symbolic Marketing Studies 

Conceptualization Theme(s) Author(s) 

Linguistic approach 

 

brand name remindfulness 

brand name memory 

brand name classification 

Peterson and Ross (1971) 

Lowrey et al. (2003) 

Vanden Bergh et al. (1987), Arora 

et al. (2015) 

Sound qualities initial letters of successful brand names Schloss (1981), Vanden Bergh 

(1990), Pogacar et al. (2015), 

Doorn et al. (2016) 

Alpha-numeric 

brand names 

alpha-numeric brand name categorization 

attribute perception 

 

brand name preference 

Boyd (1985) 

Pavia and Costa (1993), Ang 

(1997) 

Gunasti and Ross (2010) 

Brand Name-

Attribute 

Perception 

creating meaningful brand names 

 

creating meaningful brand names for international 

markets 

creating ethical brand names 

Klink (2000; 2001); Klink and 

Wu (2014) 

Athaide and Klink (2012) 

 

Klink and Wu (2017) 

Product’s 

Attribute-Brand 

Name Preference 

brand name preference 

brand name preference of bilinguals  

 

 

brand name preference of children 

Lowrey and Shrum (2007) 

Lowrey et al. (2007), Shrum et al. 

(2012), Kuehnl and Mantau 

(2013) 

Baxter and Lowrey (2011; 2014), 

Brand name’s 

luxury appeal 

 

effects of phonetic structures used in brand names 

effects of early- and late-acquired phonemes 

Pathak, Calvert, and Lim (2017) 

Pathak, Calvert, and Velasco 

(2017) 

Brand Name-Brand 

Marks 

sound and visual brand name properties 

the effects of interplay between brand name-brand 

mark on adults 

the effects of interplay between brand name-brand 

mark on achildren 

Doyle and Bottomley (2011) 

Klink (2003) 

 

Baxter, Ilicic, et al. (2015) 
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the interplay between brand name-brand mark  in 

emerging markets 

Klink and Athaide 2014) 

Brand Name-

Gender Targeting 

individual-level differences with respect to sound 

symbolism 

gender brand personality  

 

brand gender perception 

Klink (2009) 

 

Klink and Athaide (2012), Wu et 

al. (2013) 

Guévremont and Grohmann 

(2015), Lieven et al. (2015) 

Spokesperson Name 

-Product Fit 

effects of  fit between spokesperson name and 

product attributes on perceived source credibility 

spokesperson’s names, appearance, and product fit 

Baxter, Ilicic, and Kulczynski 

(2015) 

Ilicic et al. (2015) 

Sound Symbolism-

Pricing 

sounds’ effects on overestimation and 

underestimation of price discounts 

name-letter/price effect,  birthday-number/price 

effect on price evaluations 

Coulter and Coulter (2010) 

 

Coulter and Grewal (2014) 

Sound Symbolism 

Effects 

automaticity of sound symbolism effects in adults 

automaticity of sound symbolism effects in 

children 

consumers’ brand evaluations 

 

persuasion,appetitive increases in hunger and 

actual behavior 

helping behavior 

sub-lexical priming 

implicit and explicit behavior 

Yorkston and Menon (2004) 

Baxter et al. (2014) 

 

Park and Osera (2008), Argo et al. 

(2010) 

Spears et al. (2016) 

Kniffin and Shimizu (2016) 

Baxter, Ilicic, Kulczynski et al. 

(2017) 

Pogacar et al. (2018) 

 

Discussion and Future Research Directions 

Despite the significant progress in the pertinent marketing literature on sound symbolism, 

marketing research on sound symbolism is still at the stage of development with respect to 

scope of research, methodology, and conceptual issues. For instance, in terms of scope of 

research, extant sound symbolism marketing research seems to be limited with synesthetic 

type sound symbolism. Nevertheless, specifically imitative and conventional sound 

symbolism could provide a good research area to test the sound symbolism effects on 

consumer psychology, particularly when the brand names formed up imitative (i.e., Meow 

mix cat food) and conventional sound symbolism (i.e., Sprite) are taken into consideration. 

Additionally, the findings revealed that vast majority of sound symbolic marketing research 

have been dominated by major European languages and so Western context. In order to 

provide new evidences for universal sound symbolism effect, expressiveness of sounds should 

be examined in different languages coming from different language families such as Bandu, 

Sino-Tibetian, and Altaic. 

With respect to scope of research, another field characteristic is the use of vowel sounds to 

test the effects of sounds symbolism on the basis of front/back vowel distinction. 

Nevertheless, there are different categorizations with respect to vowels such as 

rounded/unrounded vowels and narrow/broad vowels that have not been addressed by any 
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marketing study before. Additionally, the interplay between speech sounds and meaning have 

not been well-documented for consonant sounds, as compared to the vowels. In this context, 

by using different consonant sounds (i.e., nasals, laterals, and approximants) and vowel 

sounds (i.e., narrow, broad, rounded, unrounded), extant sound symbolic marketing studies 

could be extended into new dimensions. 

In terms of methodological approach, sound symbolic marketing studies could be criticized 

because of the key informants that they collected data. A large number of sound symbolic 

marketing studies employed undergraduates because they provide more homogenous sample 

to test the sound symbolism effects on consumer psychology (e.g., Klink, 2000; Yorkston and 

Menon, 2004). However, to strengthen the sound symbolism effects, different group of people 

(i.e., uneducated people) should be used, as well.   

With respect to conceptual issues, it can be readily said that sound symbolic marketing studies 

covered many marketing related themes (See Table 3). The findings of the large part of the 

studies are quite robust in displaying the effects of particular sounds on meaning such as size, 

speed, gender, shape, width, weight, color and other several dimensions such as taste. 

Nevertheless, when the extensive sound symbolism research is reviewed, it can be readily 

seen that there are also different contrasts such as new vs. old, good vs. bad (e.g., Jenkins et 

al., 1958) and so on to test the effects of sounds on meaning with respect to brand naming.  

The other gap detected in the relevant literature is about nature of attributes. In almost all of 

the sound symbolic marketing studies, the effects of sounds in non-sense brand names have 

been explored in terms of utilitarian attributes of the products (e.g., Baxter and Lowrey, 2011; 

Klink, 2000). However, it could be assumed that sounds might convey hedonic product 

attributes, if they are capable of communicating attributes with regard to a product. In this 

context, to extend the previous work on sound symbolism, the hedonic visual attributes such 

as enjoyable vs. boring, exciting vs. dull might also be tested.  

Finally, the relevant marketing studies employed sound symbolism phenomena with respect 

to brand names for consumer markets (e.g., Lowrey and Shrum, 2007; Yorkston and Menon, 

2004). However, sound symbolism might also be used to create inherently meaningful 

corporate brand names. Nevertheless, there is no study which tests the effects of sound 

symbolism in corporate branding, except the study of Gunasti and Ross (2010) on alpha 

numeric brand names. 
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In a nutshell, sound symbolism can be regarded as one of the effective methods to create 

distinctive, meaningful, and memorable brand names (Robertson, 1989). If it is verified that 

sounds of brand names influence the perception of individuals through the meaning they 

communicate about product or brand, marketers will be more powerful to better distinguish 

their brands from the others in the marketplace. Hence, by using appropriate speech sounds in 

a brand name, they could convey intended meaning or image about the product or brand. In 

this respect, the findings of review study are expected to contribute to brand naming practice 

and further marketing studies to be conducted on creating brand names via sound symbolism. 
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Appendix 1. Marketing Research on Sound Symbolism within product attribute 

perception context: Number of Journal Articles 

Journal Name Subtotal 1999 and before 2000 and after 

Marketing Letters 11 - 11 

Journal of Advertising Research 5 5  

Journal of Brand Management 4  4 

International Journal of Research in Marketing 4  4 

Journal of Marketing 3 1 2 

European Journal of Marketing 3  3 

Journal of Consumer Research 3  3 

Journal of Marketing Theory and Practice 2  2 

Journal of Product & Brand Management 2  2 

Journal of Consumer Marketing 2 1 1 

Journal of Global Marketing 1  1 

Psychology & Marketing 1  1 

Journal of Marketing Research 1  1 

Journal of Advertising 1  1 

European Advances in Consumer Research 1  1 

ACR in Latin American Advances 1  1 

International Journal of Market Research 1  1 

Total 46 7 39 
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LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA YETENEKLERİNİN 

REKABET AVANTAJI VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
1
 

THE EFFECT OF MARKETING CAPABILITIES OF LOGISTICS COMPANIES ON 

COMPETITIVE ADVANTAGE AND BUSINESS PERFORMANCE 

 Engin KOBAN
2
 

Tutku EKER İŞCİOĞLU
3
 

Özet 

Artan Dünya ticaret hacmi ile birlikte rekabet düzeyinin arttığı lojistik sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmek için yeteneklerini gözden 

geçirmeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu yeteneklerden en temel olanlardan biri de pazarlama 

yetenekleridir. Araştırma, rekabet avantajı sağlamanın önemli bir çıktısı olan işletme 

performansına pazarlama yeteneklerinin ve bu yeteneklerin önemli girdilerinden örgütsel 

kaynaklar ve örgütsel yeteneklerin etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede 

oluşturulan kavramsal modelde ilk aşamada pazarlama yeteneklerinin örgütsel kaynaklar ve 

örgütsel yetenekler arasındaki ilişkisi değerlendirilmiş, ikinci aşamada ise pazarlama 

yetenekleri ve rekabet avantajı arasındaki etkileşim ve her ikisinin de işletme performansı 

üzerinde yarattığı etki test edilmiştir. 42 lojistik firmasından elde edilen veriler ile Kısmi En 

Küçük Kareler Yöntemi - Yapısal Eşitlik Modellemesi ile test edilen hipotezler, işletme 

performansı üzerinde sadece rekabet avantajının doğrudan etki yarattığını göstermektedir. 

Örgütsel kaynaklar ve yetenekler ile pazarlama yetenekleri, rekabet avantajının aracı değişken 

vazifesi görmesi ile işletme performansını dolaylı olarak etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Kaynaklar, Örgütsel Yetenekler, Pazarlama Yetenekleri, 

Rekabet Avantajı, İşletme Performansı. 

Abstract 

Together with the increasing World trade, the level of competition has also increased for the 

companies operating in the logistics sector and it has become obligatory for them to revise 

their capabilities. One of the most fundamental of these capabilities is the marketing 

capabilities. The research aims to investigate the impact of marketing capabilities and two of 

                                                           
1
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2
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its inputs, organizational performance and organizational resources, on business performance 

which is the output of competitive advantage. In the research model created within this 

framework, first, the relationship between marketing capabilities, organizational resources 

and organizational capabilities was evaluated. In the second part, the effect of marketing 

capabilities and competitive advantage on the business performance was tested, as well as the 

interplay between these two. The data was obtained from 42 logistics companies and the 

hypotheses were tested by Partial Least Squares-Structural Equation Modeling. Findings show 

that only the competitive advantage has a direct effect on business performance. 

Organizational resources and capabilities, as well as the marketing capabilities, indirectly 

influence business performance through the mediating role of competitive advantage. 

Keywords: Organizational Resources, Organizational Capabilities, Marketing Capabilities, 

Competitive Advantage, Business Performance.  

Giriş 

Günümüz ekonomi dünyasında değişen pazar ve müşteri yapısı, artan ve zorlaşan rekabet 

koşulları ve bütün bu bileşenlerin global hale gelmesi rekabette öne çıkmak isteyen üretici 

işletmelerin kendi bünyelerinde yürüttükleri lojistik faaliyetleri dışarıdan hizmet alım yoluyla 

gerçekleştirmek istemeleri ve internetin de etkin kullanımı ve yayılımıyla e-ticaret gibi farklı 

ticaret kanallarının oluşması bir hizmet sektörü olan lojistik sektörünü her zamankinden daha 

önemli hale getirmiştir. Bu değişimle birlikte lojistik sektörü hizmet sektörleri içinde pazar 

payını sürekli arttıran bir trend yakalamıştır. 

Lojistik sektörünün hızlı büyümesi sektöre olan ilgiyi arttırmış ve yeni oyuncuların katılım 

oranında da artışa neden olmuştur.  Diğer taraftan 21. yüzyılın ilk on yılında işletmeler 

acımasız bir ekonomik ortama meydan okuyarak finansal açıdan gelişmeye ve hatta ayakta 

kalmaya çalışmışlardır. Pazarlama, bu zorlukların üstesinden gelmek için kilit rol 

oynamaktadır. İşletme, pazara sunduğu ürün ve hizmetleri için yeterli talep seviyesini 

oluşturamazsa kar sağlayabilmesinde, finans, operasyonlar, muhasebe ve diğer iş 

fonksiyonları gerçekten önemli olmayacaktır. Bu nedenle maddi başarı genellikle pazarlama 

yeteneğine bağlıdır (Kotler ve Keller, 2012).  

Pazarlama yeteneklerini geliştirip beklenen hedeflere ulaşabilmesi için işletmenin örgütsel 

kaynakları ve yetenekleri önemli derecede etkiye sahiptir. Örgütsel kaynaklar olarak 

değerlendirilen fiziksel, finansal ve deneyimsel kaynaklar, yine örgütsel yetenekler 

kapsamında değerlendirilen paylaşılan vizyon, iletişim yeteneği ve teknolojiyi yanıtlama 
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yetenekleri pazarlama yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacaktır. Lojistik hizmet sağlayıcı 

işletmeler sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmek için pazarlama yeteneklerini 

geliştirmek zorundadırlar. Sahip olunan ve rekabette işletmeyi rakiplerinden öne çıkaracak, 

zor taklit edilebilir ve müşteri tercih edilebilirliğini sağlayabilecek bir kaynak eğer pazarlama 

yeteneğine dönüşmezse sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlaması oldukça zordur. Bu 

çalışma, lojistik hizmet sağlayıcı işletmelerde örgütsel kaynaklar ve yetenekler, pazarlama 

yetenekleri ve rekabet avantajının birbirleri ile olan etkileşimine ek olarak, işletme 

performansı üzerinde yarattıkları etkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede oluşturulan 

araştırma modeli, 42 lojistik hizmet sağlayıcı işletmeden elde edilen veriler ile Kısmi En 

Küçük Kareler Yöntemine Dayalı Yapısal Eşitlik Modellemesi ile test edilmiştir.  

Çalışmanın ilk bölümünde, örgütsel kaynaklar ve yetenekler, pazarlama yetenekleri, rekabet 

avantajı ve işletme performansı kavramlarına ait literatür araştırması sonucu elde edilen 

tanımlayıcı bilgiler ve bu kavramların birbirleri ile olan ilişkisini değerlendiren akademik 

çalışmalar ile hipotezlere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise araştırmanın amacı, araştırma 

modeli, anakütle ve örneklem, veri toplama yöntemi ve araştırmada kullanılan ölçeklerin ele 

alındığı tasarım ve yöntem bölümü yer almaktadır. Bulgular ve tartışmanın yer aldığı üçüncü 

bölümü takiben sonuç, öneriler ve kısıtların değerlendirildiği son bölüm sunulmuştur.  

Literatür Analizi 

Günümüzde işletmeler lojistiği en önemli rekabet kriterlerinden biri olarak görmekte ve bu 

görüş kapsamında lojistik faaliyetleri dış kaynak kullanarak gerçekleştirme yoluna 

gitmektedirler. İşletmelerin değişen bu faaliyet yapısı, artan dünya ticaret hacmi ve e- ticaret 

gibi farklı ticaret alanlarının oluşması lojistik sektörünün hizmet sektörü içindeki payının da 

artışını beraberinde getirmiştir. Lojistik sektöründe global bir rekabet ortamının oluşması ile 

birlikte lojistik hizmet satın alan işletmelerin alternatiflerinin artması ve işletmeden işletmeye 

değişen talep yapısı lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilir rekabet 

avantajı elde edebilmek için pazarlama yeteneklerini gözden geçirmelerini zorunlu kılmıştır. 

Pazarlama yetenekleri, bir işletmenin ortak bilgi, beceri ve kaynaklarını işletmenin pazar ile 

ilgili ihtiyaçlarına uygulamak, işletmenin ürün ve hizmetlerine değer katmasını, pazar 

koşullarına uyum sağlamasını, pazar fırsatlarından faydalanmasını ve rekabet tehditlerini 

göğüslemesini sağlamak için tasarlanmış bütünleştirici süreçlerdir (Vorhies, 1998). Lojistik 

hizmeti sağlayan işletmeler ürün/hizmet, fiyat, dağıtım, tutundurma, fiziksel yapı, katılımcılar 

ve süreç unsurlarını içeren pazarlama yetenekleri üzerine odaklanabilirler.  
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Lojistik sektöründe hizmet sağlayıcılar çok modlu taşımacılık, ürün özelliklerine göre farklı 

depolama ve taşıma alternatifleri, tedarik zinciri çözümleri, ekspres çözümler, uluslararası 

taşımacılık gibi çeşitli alternatifler sunabilecek bir yapılanma modelinde faaliyet 

gösterebilmektedirler. Bunun yanında hizmet sağlayıcılar farklı endüstri gruplarına farklı 

alternatifler ve çözüm önerileri sunabilmekte ve standart hizmetlerin yanında müşteriye özel 

esnek çözümler ve katma değerli hizmet sunumları da gerçekleştirebilmektedirler. 

Lojistik sektöründe, farklı hacimsel ve yapısal özelliklerdeki ürün grupları, gidilecek bölge 

ve/veya ülkenin özellikleri taşımacılık fiyatlamasında dikkate alınması gerekli konulardır. 

İşletmenin fiyatlandırma yeteneğini iyileştirmek için, yöneticiler işe sonuca değil sürece 

odaklanarak başlamalıdır. Sorulacak ilk soru “Fiyat ne olmalıdır?” değil, “Doğru fiyatı 

belirleyecek olan tüm etmenleri irdeledik mi” olmalıdır (Dolan, 2011). 

Kişisel satış, reklam, ilanlar, satış tutundurma ve halkla ilişkiler tutundurma faaliyetleri 

arasında yer almaktadır (Kotler ve Keller, 2012). Ne var ki, ülkemizde bugün büyük ölçüde 

geleneksel bir yaklaşımla faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcı işletmelerin tutundurma 

faaliyetleri konusunda iyi örnekleri olmasına rağmen, yeterli performans gösteremedikleri 

düşünülebilir. Bunun nedeni de işletmelerin bu konuda gerekli yönetsel değişim yaklaşımını 

benimsememiş olmaları ve konuyu rekabette stratejik bir alan olarak görememeleri olabilir.  

Hizmet sektöründe doğrudan dağıtım ve aracılar kanalıyla dağıtım olmak üzere, iki farklı 

dağıtım kanalı oluşturulabilir. Lojistik sektörü her iki kanalı da kullanmaktadır. Hizmet 

sağlayıcılar faaliyet gösterdikleri sınırlar itibariyle farklı noktalarda terminaller, depolar, 

ofisler oluşturmaktadırlar. Dağıtım kanalı aracılarının seçiminde maliyetler ve aracıların sahip 

olduğu yetenekler ve kaynaklar tercih kriterleri olarak ön plana çıkmaktadır.  

Hizmet işletmelerinde geleneksel pazarlama karması unsurlarına ek olarak fiziksel kanıtlar, 

katılımcılar ve süreçler de irdelenmelidir (Lovelock vd., 2011). Taşımadan, depolamaya ve 

bilişime kadar sistem içinde yer alan tüm fiziksel araçlar lojistik yönetiminin dikkat ettiği 

fiziksel kanıtlar arasında olmalıdır. Hizmet alımının öncesinde, hizmet sunumu sırasında ve 

sonrasında lojistik iş sürecinde yer alan çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm katılımcıları 

değerlendirmek gerekir. Lojistik sektöründe süreç yönetimi, hizmet sunumuna yönelik tüm 

bileşenlerin optimum düzeyde bir araya getirilmesini gerekli kılmalıdır. Hizmet sunum 

sürecindeki her bir faaliyet bir sonraki faaliyet için yüksek bir değer yaratmalıdır. 

Lojistik işletmeleri günümüz yoğun rekabetçi pazar yapısında faaliyetlerini sürdürürken, bir 

yandan yeni müşteri kazanma, diğer yandan da mevcut müşterilerinin rakiplerine yönelmesini 
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önlemeye yönelik olarak yürüttüğü tüm faaliyetlerinde sahip olduğu kaynaklarına ilişkin 

pazarlama yetenekleri ile rekabet avantajı elde edebilmeye çalışmaktadır. Bu noktada 

işletmenin sahip olduğu kaynaklar ve yetenekler pazarlama yeteneklerinin oluşturulmasında 

temel sürücü etkisi göstermektedir. Buradaki nihai hedef ise rekabet avantajı elde etmek ve 

işletme performansını arttırmaktır. İşletmenin sahip olduğu kaynaklar ve yetenekler aynı 

zamanda bu hedefe ulaşmada temel kriterler olarak değerlendirilir. 

Örgütsel Kaynakların ve Yeteneklerin Pazarlama Yetenekleri Üzerine Etkisi 

Örgütsel Kaynaklar 

Kaynak tabanlı işletme modeline göre, bir işletmenin başarısı sadece karşılaştığı fırsatların 

değil, aynı zamanda kontrolündeki kaynakların bir fonksiyonudur (Seviçin, 2006). Bu 

yaklaşım, işletmenin değerli, nadir bulunan, taklit ve ikame edilemeyen kaynaklarının, üstün 

işletme performansı sağlayacak yetenekler geliştirmesine, stratejiler tasarlamasına ve 

uygulamasına yardımcı olacağını varsayar (Barney, 1991). Literatürde pazarlama 

yeteneklerinin oluşturulmasında hayati rol oynayan üç tür kaynak değerlendirilmiştir. Bunlar 

fiziksel, finansal ve deneyimsel kaynaklardır (Leonidou vd., 2013). 

Modern teknoloji ekipmanlarının bulunması ve operasyon kapasitesi veya ürün/hizmet 

verimliliğini ve etkinliğini kolaylaştırmak için gerekli olan diğer altyapı yeterliliği fiziksel 

kaynaklar kapsamında yer alır (Hall, 1993). İşletmenin finansal likiditesi, işletme sermayesi 

ve borçlanma gücü pazarlama stratejisinin sürdürülebilir başarısı için etkili olan finansal 

kaynaklardır. Yeterli finansal kaynağın bulunması, sürdürülebilir pazarlama yeteneklerinin ve 

stratejisinin desteklenmesinde hayati öneme sahiptir. İşletmenin operasyonel tecrübelerinden 

deneyimsel olarak elde edilen bilgi kaynakları ise pazardaki yeni trendlerin takip edilmesine 

ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya, dolayısıyla pazarlama stratejisinin oluşturulmasına 

yardımcı olur. Deneyimsel bilgi kaynağı maddi olmayan bir varlıktır,elde edilmesi zaman alır. 

Kaynak tabanlı görüşün bir uzantısı olan dinamik yetenekler yaklaşımına göre, değişimin 

kaçınılmaz olduğu pazar koşullarında işletmenin kaynakları sürdürülebilir değil, geçici 

rekabet avantajını açıklayabilecektir (Eisenhardt ve Martin, 2000). Dolayısıyla dinamik 

yetenekler, hızla değişen çevre koşullarına cevap verebilmek için, yöneticilerin kaynakları 

edinmeleri, bir araya getirmeleri, bütünleştirmeleri ve yeniden yapılandırmaları sonucunda 

yeni değer yaratma stratejileri oluşturmak için kullandıkları öncül kurumsal ve stratejik 

rutinlerdir (Grant, 1996). Bu bilgiler ışığında, aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 
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H1: İşletmenin sahip olduğu örgütsel kaynaklar, örgütsel yetenekler üzerinde pozitif 

etki yaratır. 

H2: İşletmenin sahip olduğu örgütsel kaynaklar pazarlama yetenekleri üzerinde 

pozitif etki yaratır. 

H3: İşletmenin sahip olduğu örgütsel kaynaklar işletme performansı üzerinde 

pozitif etki yaratır. 

Örgütsel Yetenekler 

Örgütsel yetenekler, dinamik yetenekler üzerinde etkili olan içsel faktörlerdir (Capron ve 

Mitchell, 2009). Pazarlama yeteneklerini etkilediği varsayılan örgütsel yeteneklerden ilki olan 

paylaşılan vizyon, örgüt üyelerinin sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmede toplu bir inanca, 

bağlılığa ve özveriye sahip oldukları anlamına gelir (Leonidou vd., 2013). Ortak bir vizyona 

sahip işletmeler, bu yeteneğe sahip olmayanlara kıyasla, sürdürülebilir iş uygulamalarını 

geliştirmek için gerekli kaynakları bir araya getirip düzenleyebilirler (Hart, 1995).  

Bir diğer yetenek ise örgütsel iletişim yeteneğidir. Etkili ve güçlü bir ilişki kurma yeteneğine 

sahip olan işletmeler paydaşların nezdinde pozitif bir yaklaşım kazanır ve böylece onların 

ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilir ve potansiyel olarak kârlı pazar eğilimleri ve fırsatlarını 

belirleyebilirler. Ayrıca güçlü bir ilişki kurma kabiliyetine sahip işletmeler pazarda kendisini 

destekleyen daha güçlü paydaşlar oluştururlar ve paydaş gruplarıyla bağlantılarını geliştirip 

isteklere cevap vererek talep düzeyini de pozitif yönde etkilerler (Leonidou vd., 2013). 

Son olarak, işletmenin yeni teknolojileri algılama ve hızlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini 

teknolojiye yanıt yeteneği olarak ifade edilebilir (Correa vd., 2008). Sahip olunan teknoloji, iş 

süreçlerini, ürünleri, hizmetleri ve dolayısıyla pazarlama yetenekleri ve stratejileri oluşturmak 

için etkili bir güce sahiptir. Teknolojik anlamda gelişim sağlayan ve değişime cevap verebilen 

işletmeler pazarlama stratejilerini ve süreçlerini daha iyi ekonomik sonuçlar doğuracak 

şekilde tasarlayabilir ve geliştirebilirler (Russo ve Fouts, 1997). 

Collis (1994), yeteneklerin, sürekli olarak üretimini ilerleterek, işletmenin ürün pazar 

performansının sürekli bir şekilde geliştirmesini sağlayarak, dinamik olmaları gerektiğini öne 

sürmektedir (Şahin ve Kaplan, 2017). Garay ve Font (2012), konaklama sektörü üzerine 

gerçekleştirdikleri çalışmada, otel işletmelerinin eşsiz kaynakları ve yetenekleri rekabet 

edebilirliklerini artıran ve genellikle olumlu finansal sonuçlara yol açan yeni bir stratejinin 

temelini oluşturabilir. Bütün bu değerlendirmeler doğrultusunda şu hipotezler önerilmektedir:  
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H4: İşletmenin sahip olduğu örgütsel yetenekler pazarlama yetenekleri üzerinde 

pozitif etki yaratır. 

H5: İşletmenin sahip olduğu örgütsel yetenekler işletme performansı üzerinde 

pozitif etki yaratır. 

Pazarlama Yeteneklerinin Rekabet Avantajı ve İşletme Performansı Üzerine Etkisi 

Bu çalışmada rekabet avantajı Barney’nin (1991) tanımlamasından hareketle, bir işletmenin 

mevcut veya potansiyel rakipler tarafından uygulanmayan bir değer yaratma stratejisi 

uygulayarak rekabet avantajına sahip olması olarak ele alınmıştır. İşletme performansı ise, bir 

işletmenin pazar odaklı ve finansal hedeflerine ne kadar iyi ulaştığının bir göstergesidir 

(Yamin vd., 1999). Pazarlama yönetimi, temel pazarlama fonksiyonlarının etkin bir şekilde 

yerine getirilmesini sağlayacak yetenekler geliştirmeli, işletme ve işletmenin rakiplerini 

değerlendirerek rekabet avantajı sağlayacak stratejiler oluşturmalı ve hedef pazarlarda rekabet 

üstünlüğü sağlamak için etkin pazarlama programları uygulamalıdır (Çoroğlu, 2002). 

Bir pazarlama stratejisi, bir organizasyonun sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlama 

konusunda pazarlama karmasının en etkin şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için alınan 

kararları ana hatlarıyla gösteren ve yönlendiren belirli fikir ve eylemlerden oluşmaktadır 

(Varadarajan, 2010: s.128).  Strateji ne kadar harika bir şekilde oluşturulmuş olursa olsun eğer 

müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmamışsa o strateji başarısızlığa mahkum 

olacaktır. Yine benzer şekilde, uygulama için gerekli olan kaynaklar ve pazarlama yetenekleri 

mevcut değilse veya edinilemiyorsa başarı yanıltıcı olacaktır. 

Pazarlama stratejisi ile ilgili kararları alırken önemli etkenlerden bir tanesi pazarlama 

karmasıdır. İşletmeler sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmek için pazarlama karması 

stratejilerini oluştururken müşteriye sunacakları değer zincirini dikkate almalıdırlar. Örnek 

olarak lojistik sektöründe faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcı işletmeler için lojistik 

değer zinciri içindeki değer akışını oluşturan en temel faaliyetler arasında bir optimizasyonun 

sağlanması işletme açısından olmazsa olmazdır (Zhou, 2013). Eğer bir işletme rakiplerinden 

üstün kaynaklara ve yeteneklere sahipse, bu kaynakları ve yeteneklerini etkin bir şekilde 

kullanan bir strateji benimsediği sürece, rekabet avantajı yaratması mümkün olacaktır (Agha 

vd., 2012). Vorhies ve Morgan (2005) çalışmalarında, yöneticiler açısından sürdürülebilir 

rekabet avantajı için pazarlama yeteneklerinin önemli bir etken olduğunu vurgulayarak, 

sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada pazarlama yeteneklerinin oluşturulması ve 

geliştirilmesi için örgütsel öğrenme sisteminin önemli bir potansiyel taşıdığını belirtmişlerdir. 
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Başka bir deyişle, ürün geliştirme ve yönetimi, fiyatlandırma, tutundurma ve kanal yönetimi 

gibi pazarlama karması süreçleriyle ilgili yetenekler nadir, değerli, ikame edilemeyen ve üstün 

işletme performansına yol açacak bir avantaj kaynağı olabilir (Vorhies ve Morgan, 2005). 

Keza, Morgan vd., (2009) pazarlama yetenekleri ile işletme performansı arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Bu bulgulardan hareketle aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:  

H6: İşletmenin pazarlama yetenekleri rekabet avantajı üzerinde pozitif etki yaratır. 

H7: İşletmenin pazarlama yetenekleri işletme performansı üzerinde pozitif etki 

yaratır. 

Rekabet Avantajının İşletme Performansı Üzerine Etkisi 

İşletme performansı, işletmenin sergilediği pazar performansı ve finansal performans ile 

değerlendirilmektedir. Pazar performansı, bir işletmenin kaliteli ürün ve hizmetler sunarak 

müşterilerini memnun etme ve elinde tutma becerisi olarak tanımlanırken, finansal 

performans karlılığını ve pazar payındaki artışı göstermektedir (Moorman ve Rust, 1999).  

Rekabet avantajı işletmenin rakiplerinin önüne geçebilmesi için gerekli olan gereçleri 

sağlamaktadır (Zhou vd., 2008). Rakiplere kıyasla, aynı tüketici faydasını daha düşük 

maliyetle sunmaya veya aynı maliyetle daha fazla fayda sağlamaya dayalı bir rekabet avantajı 

elde eden bir işletme performansını rakiplerin yarışamayacağı şekilde artırabilir (Newbert, 

2008). Diğer bir deyişle rekabet avantajı, bir işletmenin kaynaklarını ve yeteneklerini 

kullanarak ortaya çıkan ekonomik değeri yansıtırken, performans, bu kaynakları veya 

yetenekleri ticarileştirmekten elde edilen ekonomik değeri ifade eder (Newbert, 2008). 

Dolayısıyla, mevcut yazın rekabet avantajı ile işletme performansı arasında pozitif bir etki 

olduğunu birçok kez ortaya koymuştur (örn. Li vd., 2006; Raduan vd., 2009; Agha vd., 2012). 

Bu bağlantı bir kez daha aşağıda belirtilen hipotez ile test edilecektir:  

H8: İşletmenin rekabet avantajı işletme performansı üzerinde pozitif etki yaratır. 

Tasarım ve Yöntem 

Araştırmanın Amacı 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke pazarlarının birbirlerine entegre olmasında çok önemli bir 

paya sahip lojistik sektörü geride bıraktığımız çeyrek yüzyıllık süreç içerisinde önemli 

gelişmelerin ve atılımların görülmeye başlandığı alanlardandır. Sahip oldukları ekonomik ve 

sosyal potansiyeller nedeniyle lojistik hizmet altyapısı ve işletme performansı açısından 

gelişmelerin daha hızlı olması beklenen gelişen pazarlarda kritik öneme sahip bu alanın 
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incelenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda ele alındığında çalışma gelişen pazarlar 

içerisinde önemli bir yere sahip olan Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası 

lojistik hizmet sağlayıcı işletmelerin pazarlama yetenekleri, rekabet avantajı ve işletme 

performansları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda uygulamalı ve betimleyici bir araştırma olarak değerlendirilen bu çalışma 

öncelikli olarak örgütsel kaynaklar ve örgütsel yeteneklerin pazarlama yetenekleri ile ilişkisini 

ve sonrasında pazarlama yetenekleri ile rekabet avantajı ve işletme performansı arasındaki 

etkileşimi incelemektedir. 

Araştırma Modeli  

Araştırma modeli Şekil 1.’de yer almaktadır. Bu modelde, ilk aşamada örgütsel kaynaklar 

(fiziksel kaynaklar, finansal kaynaklar, deneyimsel kaynaklar) ve örgütsel yetenekler 

(paylaşılan vizyon, iletişim yeteneği, teknolojiye yanıt), pazarlama yeteneklerinin önemli 

girdileri olarak irdelenmiştir. İkinci aşamada pazarlama yetenekleri ve rekabet avantajı 

arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Modelin son bölümünde ise rekabet avantajı ile işletme 

performansı arasındaki etkileşim yer almıştır.  

 

Şekil 1. Araştırma Modeli  
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Anakütle ve Örneklem 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yöneticileri ile irtibata geçilerek, UND’ye kayıtlı 

lojistik işletmelerinden üst ve orta düzey yöneticiye sahip ve bunun yanı sıra 2PL, 3PL, 4PL 

gibi daha çok uzmanlık gerektiren hizmetler veren işletmelerin bilgileri alınmış ve bu 

işletmeleri yöneticilerine elektronik ortamdan ulaşılmaya çalışılmıştır. Örneklemin 

anakütlesini oluşturan UND’ye üye olan 1079 lojistik işletmesinin 30’u 3PL ve 4PL hizmet 

sağlayan lojistik işletmeleri olup (UND, 2017) tamamı örneklem içerisinde yer almaktadır. 

Çalışmada belirli bir olasılık hesabına dayanmayan kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. 

Kolayda örneklem yönteminin kullanılmasında temel neden zaman ve maddi kısıtlamalardır. 

Türkiye geneline yayılım göstermiş olmalarına dikkat edilmiş olan lojistik işletmelerine 

elektronik posta adresleri alınarak internet üzerinden hazırlanmış olan anket formu 

gönderilmiş, orta ve üst düzey işletme çalışanlarının anketi cevaplamaları istenmiştir. 

Çalışmada sonuç olarak elde edilen 42 adet anket kullanılarak çalışmaya ilişkin analizler 

yapılmıştır. Örnekleme ait özellikler Tablo 1.’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Örneklem Özellikleri 

İşletme Türü Sayı Yüzde  Coğrafi Faaliyet Alanı Sayı Yüzde  

Adi 1 2 Ulusal 3 7 

Limited 5 12 Uluslararası 13 31 

Anonim 36 86 Her İkisi de 26 62 

Sermaye Yapısı Sayı Yüzde  İşletme Yaşı Sayı Yüzde  

Yerli Sermaye 31 74 10-19 Yıl 13 30 

Yabancı Sermaye 5 12 20-29 Yıl 11 26 

Yerli ve Yabancı 

Sermaye Ortaklığı 
6 14 30-39 Yıl 11 26 

  

40 Yıl ve Üzeri 7 18 

Sahiplik Türü Sayı Yüzde  Çalışan Sayısı Sayı Yüzde  

Aile İşletmesi 28 67 1000 ve Altı 22 52 

Çok Ortaklı İşletme 14 33 1001 ve Üzeri 20 48 

 

Veri Toplama Yöntemi 

Çalışmada veri toplama yöntemlerinden anket kullanılmıştır. Literatür taraması sonucu elde 

edilen ölçeklerle oluşturulan anket soruları öncelikli olarak pilot çalışmada kullanılmıştır. 

Temel uygulamaya geçildiğinde ise işletmelerin Türkiye genelinde farklı illerde faaliyet 

göstermesi ve zaman ve mekan kısıtları nedeniyle elektronik ortamda doldurularak ilgili 

kişilere ulaştırılmıştır. 
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Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Çalışmada kullanılan ölçekler temel olarak Leonidou vd. (2013) tarafından hazırlanan 

bilimsel çalışmadan yararlanılarak hazırlanmıştır. Her bir ölçek için kullanılan diğer 

çalışmalar Tablo 2.’de detaylıca görülmektedir. Ölçekler aslına bağlı kalınarak İngilizce’den 

Türkçe’ye çevrilmiştir. Çeviri yapıldıktan sonra orijinal halinden sapma olup olmadığını test 

etmek için İngilizce alanında uzman kişilerle görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir. Anket 

formunun son hali ortaya çıkarılmış ve pilot çalışma için 10 kişiden oluşan öğretim üyesi ve 

lojistik yöneticisinden elde edilen geri bildirimler sonucu ankete son hali verilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Ölçek 

Soru 

Sayısı Kaynak  

Örgütsel Kaynaklar (OK) 9 Leonidou vd. (2013), Almeida (1999) 

Örgütsel Yetenekler (OY) 11 Leonidou vd. (2013), Correa vd. (2008) 

Pazarlama Yetenekleri (PY) 14 Leonidou vd. (2013), Vorhies ve Morgan (2005), Menon vd. 

(1999) 

Rekabet Avantajı (RA) 8 Leonidou vd. (2013), Almeida (1999) 

İşletme Performansı (İP) 8 Leonidou vd. (2013), Vorhies ve Morgan (2005) 

 

Bulgular ve Tartışma 

Önerilen araştırma modelini analiz etmek için SmartPLS3 paket programı kullanılarak Kısmi 

En Küçük Kareler Yöntemine Dayalı (PLS) Yapısal Eşitlik Modellemesine (SEM) 

başvurulmuştur. Bu tercihteki en büyük etken, PLS-SEM’in karmaşık yol analizlerinde 

geleneksel regresyon analizlerine nazaran eş zamanlı ölçüm yapabilen ve özellikle araştırma 

modeli teori geliştirmenin ilk aşamalarında olan çalışmalarda tercih edilen bir yöntem 

olmasıdır (Hair vd., 2012). Her ne kadar pazarlama yeteneklerinin rekabet avantajı ve işletme 

performansı üzerindeki etkisi daha önceki çalışmalarda ele alınsa da bu çalışmadaki araştırma 

modeli kapsamında lojistik sektöründe bir araştırmaya rastlanılmamıştır. İlaveten, bu 

çalışmadaki araştırma modeli hem birinci, hem de ikinci derecede yapılara sahip olmakla 

birlikte doğrudan ve dolaylı ilişkiler modeli oldukça karmaşık bir hale getirmektedir. Son 

olarak, PLS-SEM örneklem büyüklüğüne bakılmaksızın küçük örneklemlerde dahi 

istatistiksel analizleri yerine getirme gücü olan bir yöntemdir (Hair vd., 2012).  

Ölçüm Modeli 

Ölçüm modeli doğrulayıcı faktör analizine tabi tutularak güvenilirlik, yakınsaklık geçerliliği 

ve ayrışma geçerliliği tespit edilmiştir. İlk analiz sonrasında elde edilen güvenilirlik ve 
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geçerlilik değerlerini düşürmesi sebebiyle Deneyimsel Kaynaklar (DNK), İletişim Yetenekleri 

(İY), Fiyatlandırma Yetenekleri (FY) ve Dağıtım Yetenekleri (DY) alt yapılarından birer 

ifade silinmiştir. Bunun sonucunda elde edilen yük değerleri, Cronbach Alpha (CA), Bileşik 

Güvenilirlik (CR) ve Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) sonuçları Tablo 3.’de 

görülmektedir. Buna göre, yük değerleri 0.661-.0939 arasında olup çoğunluğu 0.70’den 

büyüktür (Fornell ve Larcker, 1981). Bütün yapılara ait CA değerleri 0.70’nin üzerinde olup 

(Nunnally, 1978), 0.729-0.907 arasında değişmektedir. CR değerlerinin ise bir yapı hariç 

(DNK=0.786) 0.80’nin üzerinde olduğu görülmektedir (Hair vd., 2017). Son olarak AVE 

değerlerinin tamamı alt sınır olan 0.50’nin üstünde olup (Hair vd., 2017) CR değerlerinden 

küçüktür (Yaşlıoğlu, 2017). Dolayısıyla bütün yapıların güvenilirlik ve yakınsaklık geçerliliği 

sağlanmıştır. 

Tablo 3. Ölçüm Modeli Sonuçları 

Yapı 

Alt 

Yapı İfade 

Yük 

Değeri CA CR AVE 

ÖK 

FZK 

FZK1-İşletmemizde modern teknoloji ve ekipman 

kullanılmaktadır. 

0.793 0.762 0.819 0.693 

FZK2-İşletmemizde modern teknoloji ve ekipman 

kullanılmaktadır. 

0.870    

FNK 

FNK1-İşletmemiz pazarlama faaliyetlerini yürütecek 

yeterli finans kaynaklarına sahiptir. 

0.842 0.869 0.911 0.720 

FNK2-İşletmemiz pazarlama faaliyetlerini yürütecek 

yeterli sermaye kaynaklarına sahiptir. 

0.784    

FNK3-İşletmemizin etkin pazarlama faaliyetlerini 

sağlamak için finansal kaynakları elde etme ve 

düzenleme hızı yeterlidir. 

0.892    

FNK4-İşletmemiz ihtiyaç olduğunda yeterli düzeyde ek 

mali kaynaklar bulma yeterliliğine sahiptir. 

0.872    

DNK 

DNK2-İşletmemiz sektörde engin bir uzmanlığa 

sahiptir. 

0.897 0.783 0.786 0.651 

DNK3-Genel olarak işletmemizin geçmiş iş 

performansı tatmin edici düzeydedir. 

0.705       

ÖY 

PV 

PV1-Tüm çalışanlarımız işletmemizin hedefleri 

konusunda net bir fikre sahiptir. 

0.898 0.863 0.917 0.786 

PV2-Yöneticiler ve çalışanlar işletme için doğru 

prosedürler üzerinde her zaman anlaşırlar. 

0.859    

PV3-Çalışanlarımız hedeflere ulaşmada işletmenin 

yeteneklerini geliştirmek için değerli fikirler sunarlar 

0.901    

İY 

İY2-Biz diğer paydaşlarımızın gereksinimlerini tam 

olarak anlarız. 

0.688 0.756 0.862 0.679 

İY3-Biz tedarikçilerimizle yakın ilişkiler kuruyor ve 

bunu sürdürüyoruz. 

0.856    

İY4-Biz iç ve dış stratejik ortaklarımızla yakın ilişki 

kuruyor ve bunu sürdürüyoruz. 

0.912    

TY 
TY1-Biz sektörümüzde faaliyetlerimizi etkileyecek 

olan teknolojik gelişmeleri tespit etmede ilklerdeniz. 

0.835 0.820 0.882 0.655 
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TY2-Biz faaliyetlerimizi etkileyecek olan 

sektörümüzdeki teknolojik gelişmeler üzerinde aktif 

istihbarat yapıyoruz. 

0.829    

TY3-Biz yapmak zorunda olduğumuz teknolojik 

değişimlere çok çabuk cevap verebiliyoruz. 

0.894    

TY4-İşletmemiz yeni teknolojilerin uygulanmasında 

sektörümüz ile birlikte hareket eder. 

0.661       

PY* 

ÜY 

ÜY1-İşletmemiz pazara yeni ürün / hizmet ve özellikler 

sunma yeteneğine sahiptir. 

0.889 0.811 0.888 0.725 

ÜY2-İşletmemiz müşteri ihtiyacına göre 

değiştirilmiş/özelleştirilmiş ürün/hizmet sunabilir. 

0.855    

ÜY3-Yeni ürün / hizmetlerin pazara sürülmesinde 

başarılı bir işletmeyiz. 

0.808    

FY 

FY1-Ürünlerimizi/hizmetlerimizi fiyatlandırmada etkin 

bir çalışma sergileriz. 

0.889 0.729 0.842 0.727 

FY3-Pazar değişikliklerine hızlı cevap için fiyatlama 

sistemleri kullanırız. 

0.815    

DY 

DY2-İşletmemiz sektörde en iyi acentelerle çalışır. 0.885 0.907 0.941 0.843 

DY3-İşimize değer katan acentelere sahibiz. 0.929    

DY4-Acentelerimizle yakın bir çalışma ortamımız 

vardır. 

0.939    

TUY 

TUY1-İşletmemiz marka imajımızı güçlendiren halkla 

ilişkiler yönetim becerisine sahiptir. 

0.746 0.900 0.932 0.774 

TUY2-İşletmemiz etkin tanıtım faaliyetleri geliştirir ve 

yürütür. 

0.939    

TUY3-Biz reklam, sponsorluk ve / veya kampanyalar 

kullanırız. 

0.914    

TUY4-Tanıtım ve iletişim çalışmalarımızda 

faaliyetlerimiz konusunda müşterilerimizi 

bilgilendiririz. 

0.907       

RA 

RA1-İşletmemiz rakiplerimize göre düşük maliyet 

avantajına sahiptir. 

0.691 0.887 0.910 0.562 

RA2-Ürün ve hizmet kalitemiz majör rakiplerimizin 

ürün ve hizmet kalitesinden daha iyidir. 

0.689    

RA3-İşletmemiz Ar-Ge ve yeniliklerde majör 

rakiplerimize göre daha yeteneklidir. 

0.830    

RA4-İşletmemiz majör rakiplerimizden daha iyi bir 

yönetim yeteneğine sahiptir. 

0.893    

RA5-İşletmemizin karlılığı iyidir. 0.690    

RA6-İşletmemizin büyüme hızı majör rakiplerimizden 

iyidir. 

0.717    

RA7-İşletmemiz bazı önemli pozisyonlarda ve 

alanlarda ilk hareket edendir. 

0.737    

RA8-Kurumsal imajımız majör rakiplerimizden daha 

iyidir. 

0.722       

İP 

PP 

PP1-Rakiplerimize göre yeni müşteriler edinme oranı 

iyidir. 

0.847 0.821 0.894 0.737 

PP2-Rakiplerimize göre mevcut müşterileri elde tutma 

oranı yüksektir. 

0.911    

PP3-Rakiplerimize göre müşteri memnuniyetimiz 

yüksektir. 

0.816    

FP 
FP1-Mevcut müşterilerimizden elde ettiğimiz satış 

oranı yüksektir. 

0.775 0.874 0.909 0.666 



754 
 

FP2-Rakiplerimize göre göreceli olarak daha fazla 

büyüyen bir pazar payına sahibiz. 

0.776    

FP3-Operasyonel karlılığımız iyidir. 0.858    

FP4-İşletmemiz artan bir satış hacmine sahiptir. 0.844    

FP5-İşletmemizin nakit akışı pozitif bir görünüme 

sahiptir. 

0.823       

*Pazarlama Yeteneklerine ait ifadeler, hizmet pazarlaması unsurlarından katılımcılar, fiziksel yapı ve süreçler 

alt boyutlarını içerse de, ölçüm modeli analizlerinde çok düşük geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları elde edildiği 

için yapısal model analizlerinden çıkarılmıştır. 

Ayrışma geçerliliğini test eden Fornelle Larcker kriterine göre, AVE değerlerinin 

kareköklerinin, gizil yapılar arasındaki korelasyon değerlerinden daha yüksek olması 

gerekmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). Bu koşul bütün yapılarda sağlanmıştır. Heterotrait-

Monotrait (HTMT) kriterine göre ise, yapılara ait HTMT değerlerinin 0.85’ten küçük olması 

gerekmektedir (Henseler vd., 2014). Bütün yapılardaki değerler 0.85’in altında kalarak 

ayrışma geçerliliğinin sağlandığını bir kez daha göstermiştir.   

Sonuçlar, ölçüm modelinin yapısal model testi için gerekli görülen tüm koşulları sağladığını 

göstermektedir. Dolayısıyla, PLS-SEM’in ikinci aşaması olan yapısal model değerlendirmesi 

ve hipotez testleri bölümü ile devam edilmiştir.  

Yapısal Model ve Hipotez Testleri 

Sonuçlara göre, işletme performansına ait R
2 

=0.681 olup modeldeki bütün yapıların işletme 

performansındaki varyansın %68’ini açıkladığını göstermektedir. İşletme performansına en 

yüksek etkiyi ise rekabet avantajı oluşturmaktadır (f
2 

= 0.448).  

Hipotezlerin test edilmesi ve yol katsayılarının istatistiksel anlamlılığını değerlendirmek 

amacıyla Bootstrap Örneklemesi yöntemi tercih edilmiştir. Bu araştırmada t-istatistiklerinin 

elde edilmesi için 5000 alt örneklem ile Bootstrap Örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Hipotez testlerine ait tüm sonuçlar Tablo 4.’te sunulmuştur.  

Tablo 4. Hipotez Testi Sonuçları 

Hipotez No İlişki Katsayı Ortalama Std.Sap. T Sonuç 

H1 ÖKÖY 0.599 0.607 0.122 4.892* Hipotez Kabul  

H2 ÖKPY 0.056 0.095 0.138 0.408 Hipotez Red 

H3 ÖKİP 0.001 0.012 0.120 0.012 Hipotez Red 

H4 ÖYPY 0.826 0.797 0.111 7.476* Hipotez Kabul 

H5 ÖYİP 0.124 0.126 0.186 0.665 Hipotez Red 

H6 PYRA 0.738 0.741 0.087 8.479* Hipotez Kabul  
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H7 PYİP 0.181 0.181 0.206 0.877 Hipotez Red 

H8 RAİP 0.579 0.554 0.200 2.892* Hipotez Kabul 

*p<0.01 

Tablo 4.’te görüldüğü üzere ÖK, ÖY üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etki 

yaratmaktadır (t=4.892, p<0.01, β=0.599). Dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmiştir. ÖK’nin 

PY üzerindeki etkisini test eden H2 hipotezi reddedilmiştir, çünkü bu etki istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (t=0.408, p>0.05, β=0.056). ÖK’nin İP üzerindeki etkisini değerlendiren H3 

(t=0.012, p>0.05, β=0.001) hipotezi de reddedilmiştir. Öte yandan ÖY, PY üzerinde pozitif ve 

anlamlı bir etki oluşturmaktadır, bu da H4 hipotezinin kabul edildiği anlamına gelmektedir 

(t=7.476, p<0.01, β=0.826). ÖY’nin İP üzerindeki etkisini değerlendiren H5 (t=0.665, p>0.05, 

β=0.124) hipotezi ise desteklenmemiştir. PY’nin RA üzerindeki etkisini test eden H6 hipotezi 

kabul edilirken (t=8.479, p<0.01, β=0.738), İP üzerindeki etkisini test eden H7 reddedilmiştir 

(t=0.877, p>0.05, β=0.181). Son olarak RA’nın, İP üzerinde pozitif ve anlamlı bir etki 

yarattığı görülmektedir (t=2.892, p<0.01, β=0.579).  

İşletme performansı üzerinde sadece rekabet avantajının doğrudan etki yaratması, olası 

dolaylı etkilerin değerlendirilmesi gereğini gündeme getirmiştir. Tablo 5.’de istatistiksel 

olarak anlamlı olan dolaylı yol analizi sonuçları sunulmuştur. Buna göre, Pazarlama 

Yetenekleri (PY) Rekabet Avantajı (RA) üzerinden İşletme Performansını (İP) etkilemektedir. 

Bir başka deyişle PY ile İP arasındaki ilişkide RA aracı değişken konumundadır. Benzer 

şekilde, Örgütsel Kaynaklar (ÖK) Örgütsel Yetenekleri (ÖY) etkilemekte ve ÖY üzerinden 

PY’ye etki etmektedir. ÖK ve ÖY de PY ve RA’nın aracı değişken vasfı görmesi ile İP 

üzerinde etki yaratmaktadır. Sonuç olarak, her ne kadar İP üzerindeki tek doğrudan etki RA 

sayesinde gerçekleşse de ÖK, ÖY ve PY de İP’yi dolaylı yoldan etkilemektedir.  

Tablo 5. Dolaylı Etkiler 

İlişki Katsayı Ortalama Std.Sap. T 

ÖK ÖY PY 0.495 0.482 0.113 4.393* 

PY RA İP 0.427 0.404 0.143 2.990* 

ÖY PY RA İP 0.353 0.324 0.127 2.777* 

ÖK ÖY PY RA İP 0.211 0.196 0.089 2.382* 

*p<0.01 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Dünya Bankası’nın 2010 yılında yayınladığı raporun sonuç bölümünde “Dünya genelindeki 

ticaret hacmi, giderek artan oranda küresel ve verimli lojistik ağ alt yapılarının bulunduğu 
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ülkeler arasında gelişmektedir.” şeklinde bir değerlendirme yer almaktadır (TC. Kalkınma 

Bakanlığı, 2014). Bu bakış açısı doğrultusunda, günümüzde lojistik sektörünün önemi gittikçe 

artmakta ve tüm işletmeler tarafından lojistik hizmetlerinde farklılık yaratma rekabetçi 

üstünlük aracı olarak ele alınmaktadır. Artan ticaret hacmi, lojistik hizmetlerin daha etkin ve 

verimli yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Ülkemizde diğer sektörler karşısında lojistik hizmet sektörü, kendi payında hızlı bir ilerleme 

göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Sektörün hızlı bir şekilde büyümesi beraberinde 

rekabet yoğunluğunu da getirmiştir. Konu bu açıdan değerlendirildiğinde bir hizmet sektörü 

olan lojistik sektöründe pazar odaklılık ve pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi 

sürdürülebilir rekabet avantajının elde edilmesinde önemli bir kriterdir. Bu yetenekler 

doğrultusunda pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması için de lojistik hizmet 

sağlayan işletmelerin insan kaynağı, fiziksel kaynak, finansal kaynak, teknolojik alt yapının 

yeterliliği ve yönetim yaklaşımının pazarlama ve müşteri odaklı olması gerekmektedir. Bir 

diğer ifade ile kaynaklar bir araya getirilse bile eğer pazarlama stratejisi doğru bir şekilde 

oluşturulamaz ve uygulanamazsa sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek oldukça zor 

olacaktır. 

Çalışma temelde; sanayi devriminden bu yana en yoğun rekabetin yaşandığı günümüz 

ekonomik sistemlerinin en önemli parçası olan işletmelerin bu rekabet ortamında ayakta 

kalabilmeleri açısından büyük önem arz eden pazarlama faaliyetlerine ilişkin yeteneklerinin 

performansları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda ülkelerin 

dinamik ve gelişmekte olan ticari yapılarının en önemli belirleyicilerinden biri olan lojistik 

sektörünü ele alan çalışma bu sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası lojistik hizmet 

sağlayıcı işletmelerin pazarlama yetenekleri, rekabet avantajı ve işletme performansları 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda öncelikli olarak örgütsel kaynaklar ve 

örgütsel yeteneklerin pazarlama yetenekleri ile ilişkisini ve sonrasında pazarlama yetenekleri 

ile rekabet avantajı arasındaki etkileşimi incelenmiştir. 42 lojistik hizmet sağlayıcısından elde 

edilen veriler ışığında oluşturulan araştırma modeli PLS-SEM ile test edilmiştir.  

Çalışmada örgütsel kaynaklar açısından ele alınan hipotezler (H1, H2, H3) örgütsel yetenekler, 

pazarlama yetenekleri ve işletme performansı üzerindeki etkilerin incelenmesine yönelik 

olarak kurulmuştur. Leonidou vd. (2013) yeterli örgütsel kaynaklara (özellikle de fiziki ve 

finansal) sahip olmanın, işletmenin rakiplerinden farklı olmasının ve etkin pazarlama 

yeteneklerinin geliştirilmesinin ve pazarlama stratejilerinin oluşturulmasının sağlanmasında 

önemli olduğunu vurgulamışlardır. Barney’e (1991) göre, işletmenin değerli, nadir bulunan, 
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taklit ve ikame edilemeyen kaynaklarını kontrolü altında tutması, üstün işletme performansı 

sağlayacak yetenekler geliştirmesine, stratejiler tasarlamasına ve uygulamasına yardımcı 

olacaktır. Ne var ki araştırma sonuçlarına göre örgütsel kaynaklar sadece örgütsel yetenekler 

üzerinde doğrudan ve pozitif bir etki oluşturmaktadır.  Örgütsel yetenekler üzerinden 

pazarlama yeteneklerini, pazarlama yetenekleri üzerinden rekabet avantajını ve en son 

aşamada rekabet avantajı üzerinden işletme performansını dolaylı olarak etkilediği sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, kaynak tabanlı görüşün statik yapısından dolayı dinamik 

pazarlarda sürdürülebilir rekabet avantajının kaynağı olamayacağı ve kaynakların rekabet 

avantajına dönüşmesi ile ilgili süreçleri net olarak açıklayamayacağı (Şahin ve Kaplan, 2017) 

savını destekleyerek dinamik yetenekler yaklaşımın rekabet avantajı ve işletme performansı 

elde etmede daha açıklayıcı olabileceğini göstermektedir. 

Araştırmada ele alınan bir diğer kavram olan örgütsel yeteneklerin işletmelerin pazarlama 

yetenekleri ve performansları üzerindeki etkisi H4 ve H5 hipotezleri ile test edilmiştir. 

Sonuçlar, örgütsel yeteneklerin pazarlama yeteneklerini doğrudan etkilediğini ancak işletme 

performansını pazarlama yetenekleri üzerinden etkilediğini göstermiştir. Leonidou vd. (2013) 

işletmenin sahip olduğu örgütsel yeteneklerin (paylaşılan vizyon, iletişim yeteneği, 

teknolojiye yanıt) işletme içi mekanizmaların kontrol edilmesinde ve işletme kaynaklarının en 

etkin ve verimli rekabetçi kullanımına olanak tanıyacağını ifade etmiştir. Hart (1995) ve 

Shrivastava (1995) bu tür (paylaşılan vizyon, iletişim yeteneği ve teknolojiye yanıt) örgütsel 

yeteneklerini geliştiren işletmelerin, rakiplerine göre sürdürülebilir iş uygulamalarını, farklı 

paydaşların gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasını ve daha etkin pazarlama stratejileri ve 

süreçlerinin tasarlanmasını gerçekleştirebileceklerini belirtmişlerdir. Lojistik sektöründe 

faaliyet gösteren işletmeler açısından ele alındığında da örgütsel yeteneklerin geliştirilmesinin 

sunulan hizmet kalitesi ve ele alınan pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi adına önemli 

olduğu ve işletmelerin performansları üzerinde de etkili olabileceği ifade edilebilir. 

Dolayısıyla, lojistik sektöründeki işletmelerin yönetimleri işletmenin sahip olduğu yetenekleri 

doğru tanımlamalı ve geliştirilmesi için çaba sarf etmelidirler.   

Çalışmada ele alınan pazarlama yeteneklerinin rekabet avantajı (H6) ve işletme performansı 

(H7) üzerindeki etkisinin incelendiği hipotezlerin test edilmesi sonucunda, pazarlama 

yeteneklerinin rekabet avantajı üzerinde pozitif bir etki oluşturduğu, işletme performansını ise 

doğrudan etkilemediği bulgulanmıştır. Pazarlama yetenekleri, rekabet avantajının aracı 

değişken rolü ile işletme performansını dolaylı olarak etkilemektedir. Lojistik hizmet 

sağlayıcı işletmelerin örneklem olarak ele alındığı bu çalışmanın bulguları literatürde yapılan 
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ve pazarlama yeteneklerinin rekabet avantajı üzerindeki etkisinin ortaya çıkarıldığı 

çalışmalarla paralellik sergilemektedir (örn. Menon vd., 1999; Vorhies ve Morgan, 2005). Ne 

var ki, Morgan vd.’nin (2009) pazarlama yetenekleri ile işletme performansı arasında pozitif 

ve anlamlı bir ilişki olduğu bulgusu, bu çalışmanın sonuçları ile benzer değildir.  

Son olarak, rekabet avantajının işletme performansı üzerindeki pozitif etkisinin test edildiği 

H8 hipotezi kabul edilmiştir. Rekabet avantajı ile işletme performansı arasındaki pozitif etkiyi 

ortaya koyan birçok çalışma ile (örn. Li vd., 2006; Raduan vd., 2009; Agha vd., 2012) bu 

araştırmanın bulgusu paralellik göstermektedir.  

Bu araştırma sonuçlarından anlaşılacağı üzere işletmenin örgütsel alt yapısı (kaynakları ve 

yetenekleri) pazarın ihtiyaçlarına cevap verme yeteneği hakkında bir odak noktasıdır. Başka 

bir deyişle, örgütsel kaynakların örgütsel yetenekleri desteklemesi ve bu yeteneklerin 

pazarlama yeteneklerini beslemesi ile oluşan rekabet avantajı sonucunda işletme performansı 

olumlu yönde etkilenmektedir. Global rekabet ortamında sürdürülebilir rekabet avantajı elde 

edebilme açısından lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama yetenekleri 

sürdürülebilir rekabet avantajını sağlamaya yönelik olmalıdır ki işletme performansı 

arttırılabilsin. Bu noktada ise bir diğer önemli noktayı atlamamak gerekir. İşletmelerin artık 

inovatif ve müşteriye daha fazla ve rakiplerden daha farklı değer yaratacak bir yapıda olması 

gereklidir. Değer temelli pazarlama yaklaşımı günümüzdeki rekabet ortamının vazgeçilmez 

unsurudur. Lojistik sektöründeki işletmeler, değer yaratma kapsamında temel süreçlerini ve 

hizmet üretim yapısını sürekli olarak gözden geçirmeli ve gerekli olan iyileştirmeleri 

yapmalıdır. Bu yaklaşım kapsamında sadece pazarlama karması bileşenleri merkezli olarak 

strateji üretmek yetersiz kalabilir. Buradaki tamamlayıcı unsur pazarlamanın işletmenin 

sadece bir departmanının değil, örgütsel kaynaklar ve yeteneklerin de dahil edilerek bütünü 

kapsayan bir yapıda olması gerekliliğidir.  

Çalışmayı literatürde yapılan çalışmalardan temel olarak ayıran en önemli nokta uygulama 

alanı olarak lojistik hizmet sağlayıcıların seçilmesidir. Bu nedenle çalışma gelecekte 

yapılacak çalışmalar adına ipuçları sunması açısından önem taşımaktadır. Çalışmaya ilişkin en 

önemli kısıt Türkiye’de faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcılarının örneklemdeki 

sayısının azlığıdır.  Sonraki araştırmaların, daha büyük bir örneklem üzerinde araştırma 

modelini test etmeleri önerilmektedir.  
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Abstract 

Increasing competition, changing customer expectations and technological advances have 

caused to alterations in business marketing practices. These changes have forced the customer 

orientation and forming long-term relationship between the business and their customers. In 

the direction of these developments, businesses have adopted an understanding of relationship 

marketing that enables businesses to create loyalty and build long-term relationships with 

customers. Third party logistics service providers (3PL) which possess three dyadic relations 

between buyer, seller and themselves, try to understand their customers and create customer 

loyalty by adopting relationship marketing understanding. To our knowledge, the concepts of 

relationship marketing and loyalty aren’t discussed in detail in terms of B2B markets and 

especially 3PL service providers. Thus, the aim of this study is to examine relationship 

marketing and customer loyalty practices in terms of 3PL service providers. 

Keywords: Logistics, 3PL Service Providers, B2B Markets, Relationship Marketing, 

Customer Loyalty 
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Introduction 

Increasing competition, changing customer expectations and technological advances have 

caused to alterations in businesses and their marketing understandings. These changes have 

forced the customer orientation and a long-term relationship between the business and the 
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customer. In the direction of these developments, businesses have adopted an understanding 

of relationship marketing that enables businesses to create loyalty and build long-term 

relationships with customers. Third party logistics service providers (3PL) which based on 

three dyadic relations between buyer, seller and service providers, try to understand their 

customers and create customer loyalty by adopting relationship marketing understanding. 

The aim of this study is to examine relationship marketing and customer loyalty practices in 

terms of 3PL service providers.  

Literature 

Relationship marketing understanding which focuses on customers and building long-term 

relationships with customers has begun to be adopted instead of traditional marketing 

approach which prioritizes earning profits and sales in recent years (Alabay, 2010).  

The phrase “relationship marketing” appeared in the services marketing literature for the first 

time in 1983 paper by Berry and he defined relationship marketing as “attracting, maintaining 

and – in multi-service organizations - enhancing customer relationships” (Berry, 1995). 

Grönroos (1996) defined as “Relationship marketing is to establish, maintain and enhance 

relationships with customers and other partners, at a profit, so that the objectives of the 

partners involved are met. This is done by a mutual exchange and fulfilment of promises.” 

Relationship marketing provides long-term economic and social benefits mutually to 

customers and businesses that are the main parties of the relationship. These are;  

 The important benefits identified by Selvi (2007:48) that an organization will 

gain by adopting the concept of relationship marketing are easier customer satisfaction, ability 

to reach profitable customers, word-of-mouth advertising and gaining competitive advantage. 

 The benefits identified by Navarro et al. (2004) that customers can obtain from 

long-term relationships are an increase in confidence, the reduction of risk, economic 

advantages, the simplification of and an increase of efficiency in the decision process, social 

benefits and adaptability.  

Loyalty is a primary goal of relationship marketing and sometimes even equated with the 

relationship marketing concept itself (Hennig-Thurau et al, 2002). Loyalty is regarded as and 

output of relationship marketing. This marketing understanding aims to make customers loyal 

by establishing long-term relationships with them and providing customer satisfaction. Oliver 

(1999) defined loyalty as “a deeply held commitment to re-buy or re-patronize a preferred 
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product/service consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or same 

brand-set purchasing, despite situational influences and marketing efforts having the potential 

to cause switching behavior.” 

Customer loyalty has become more substantial for businesses. The reason for this importance 

is that today’s customers who desire loyalty are very difficult to acquire but it is very easy to 

forfeit (Bayuk and Küçük, 2007:286). Bansal and Gupta (2001) explain the importance of 

customer loyalty as “Building customer loyalty isn’t a choice any longer with businesses: it’s 

the only way of building sustainable competitive advantage. Building loyalty with key 

customers has become a core marketing objective shared by key players in all industries 

catering to business customers.”  

In the literature, the concepts and applications of customer loyalty and relationship marketing 

haven’t been discussed in terms of 3PL service providers and B2B markets. The study 

presents, contrary to other studies in the literature that focus on these two concepts in 

consumer markets, 3PL service providers’ approaches to relationship marketing and loyalty 

concepts.  

Methodology 

In this research, in-depth interview method which is a qualitative method has been adopted 

instead of quantitative methods such as questionnaire. In-depth interviews were conducted 

with seven companies operating as third-party logistics service providers in İzmir by 

examining the increasingly important relationship marketing concept in marketing literature 

and practice.  Data were obtained from three 3PL service providers firms interviewed face-to-

face and four 3PL firm responded via e-mail. For the data analysis, all interview answers were 

carefully analyzed and systematically coded to explore the perceptions of companies 

regarding relationship marketing and loyalty. In this study, in-depth interviews were 

conducted with four companies operating as third-party logistics service providers in İzmir by 

examining the increasingly important relationship marketing concept in marketing literature 

and practice. Interviews were conducted with the sales managers of the four determined firms 

for half an hour.  

Interview data were analyzed within the context of nine codes. These codes may be sorted as 

aim of relationship marketing approach, customer orientation, acquiring loyal customers, 

offering privileges to loyal customers, customer data bank, using communication channels, 

examination of competitors and relationship marketing strategies. 
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Findings and Discussion 

This study demonstrates the importance of these concepts for 3PL Service providers and also 

indicates that relationship marketing approach is adopted by businesses to create customer 

loyalty in B2B markets. The table of research findings is as below, 

Table 1. The Summary of Study Findings  

 

FINDINGS 

3PLs 

A B C D E F G 

Aim of Relationship 

Marketing Approach 

              

Customer Orientation               

Acquiring Loyal 

Customers 

              

Offering Privileges to 

Loyal Customers 

              

Customer Data Bank               

Using Communication 

Channels 

              

Recovering Lost 

Customers 

              

Examination of 

competitors 

              

 

Relationship 

Marketing 

Strategies 

Retaining Existing 

Customers 

              

Acquiring New 

Customers 

              

Others               

The findings regarding 3PL service providers participating in the study are as follows;  

 They take into account customer needs and requests while they determine their 

services. They are customer-orientated. 

 They attach importance to customer data and use active CRM programs to use this 

data. 

 It is very important for these companies to communicate and to establish relationship 

with customers. They use all means of communication to do this. 



767 
 

 They have different purposes for relationship marketing. Although the strategies that 

are basically applied by businesses towards relationship marketing are common, they 

also show differences. 

 These four companies make efforts to acquire loyal customers and recover lost 

customers. 

The findings which obtained in the study and differ from theory; 

 In theory, it is stated that businesses that adopt relationship marketing concept provide 

economic, social and psychological benefits & privileges to loyal customers. A and B 

stated that they don’t give privileges to the customers and they behave equal to them. 

 In theory, it is argued that the businesses adopting the relationship marketing approach 

should examine their competitors’ attitudes and relationships with their customers. But 

it differs in practice. C indicates that they don’t examine their competitors and don’t 

consider them. 

 In theory, relationship marketing focus on value enhancing of existing customers. In 

the practice, it is seen that the companies participating in the study mainly focus on the 

acquisition of new the customer and the retention of the existing customers and they 

also determine additional strategies. 

Implications, Limitations and Future 

The study findings indicate that interviewed companies aren’t able to precisely implement 

relationship marketing. These interviewed companies remain incapable in terms of offering 

privileges to loyal customers, applied relationship marketing strategies and examining 

competitors. Companies can create customer loyalty and competitive advantage by 

overcoming the deficiencies of these three issues thanks to relationship marketing. They 

enhance long-term relationships with loyal customers and gain more customer satisfaction by 

providing privileges to loyal customers. Also they can realize in detail how they can 

differentiate and why they lost customers by giving importance to examining their 

competitors. 

The most significant finding of our research is the importance of customer visits in terms of 

relationship marketing. Businesses use customer visits to communicate with customers, to 

learn about their desires and needs, to recover lost customers and to create customer loyalty. 



768 
 

For further studies, it is proposed to search a wider sample in more detail by using 

quantitative methods rather than qualitative methods in order to be able to analyze the whole 

population. In contrast to this study which is discussed from the business perspective, the 

effects of relationship marketing in creating customer loyalty should be examined from a 

customer perspective. In addition, we believe the literature review could benefit from 

including additional concepts such as the interaction approach.  As this is an extended abstract 

the further development of the research is aimed. 
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Y KUŞAĞININ KUSURLU ÜRÜNE VERDIĞI TEPKILERIN VE 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLUĞUN SÜREÇTEKI ETKISININ 

ATFETME TEORISI ÇERÇEVESINDE İNCELENMESI
1
 

EVALUATING GENERATION Y’S RESPONSES OF TO THE DEFECTIVE PRODUCT 

AND THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE PROCESS 

WITHIN ATTRIBUTION THEORY FRAMEWORK 

Aysun KAHRAMAN
2
 

Canan AY
3
 

Özet 

Bu çalışmada Y kuşağı üyesi tüketicilerin kusurlu bir ürüne verdiği tepkiler, atfetme (neden 

yükleme) süreci açısından incelenmiş ve kurumsal sosyal sorumluluğun bu süreç üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, atfetme süreci için bir model oluşturulmuş ve sürecin 

işletmenin sosyal sorumluluk durumuna göre değişip değişmediğini görmek için bir deney 

tasarlanmıştır. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ilgili iki ayrı senaryo ve 

kusurlu ürün üretimiyle ilgili ortak bir senaryo yazılarak iki ayrı anket formu oluşturulmuştur. 

Araştırma Y kuşağı üzerinde yapılmış, 776 anket değerlendirmeye alınmıştır. SPSS 23.0 

programında Mann Whitney U testi; LISREL 9.20 programında doğrulayıcı faktör analizi, 

çoklu grup yol analizi ve çoklu grup farklılık analizi yapılmıştır. Modelin kuramsal kurguyla 

uygun olduğu atıfların duyguları, duyguların sonra tekrar satın alma niyetini etkilediği tespit 

edilmiştir. Bulgulara göre işletme sosyal sorumluysa değişkenler tek tek ele alındığında 

tüketicilerin tepkileri daha yumuşaktır. Öten yandan tepkiler süreç olarak 

değerlendirildiğinde, işletme sosyal sorumlu olsa bile kontrol edilebilirlik atıf boyutunun 

duygular, kalıcılık atıf boyutunun tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkisi daha kuvvetlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Atfetme Teorisi, Atfetme Süreci, 

Kusurlu Ürün, Y Kuşağı, Yapısal Eşitlik Modellemesi 
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Abstract 

In this study, Generation Y consumers’ responses to a defective product was examined in 

terms of attribution process and effects corporate social responsibility on this process was 

revealed. A proposed model was tested for the attribution process, and an experiment was 

designed to see whether the process change or not based on the social responsibility of the 

firm. Accordingly, two different questionnaire forms were generated by writing two different 

scenarios about corporate social responsibility and same scenario about defective product. 

The research conducted on Generation Y and 776 questionnaires were evaluated. Mann 

Whitney U test conducted via SPSS 23.0; confirmatory factor analysis, multi-group path 

analysis and multi-group difference analysis conducted via LSREL 9.20. Findings showed 

that the model is matching to theoretical construct as attributions affect emotions, then 

emotions affect rebuying intentions. It was found that customers’ responses to the defective 

product tend to be softer if the firm is socially responsible when variables are discussed one 

by one. However, even if the firm is socially responsible, the effects of controllability on 

emotions and stability on repurchase intentions are stronger. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Attribution Theory, Attribution Process, 

Defective Product, Y Generation, Structural Equation Modelling 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı ürün krizi döneminde Y Kuşağı tüketicilerinin atfetme sürecini ortaya 

koymak, atfetme sürecini oluşturan unsurların etkisinin ve bu unsular arasındaki ilişkinin 

kurumsal sosyal sorumluluğa göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir.  

Sosyal psikolojinin konusu olan atfetme teorisinin bir parçası olarak karşımıza çıkan atfetme 

kavramı olayların ve insanların davranışlarının nedenlerini anlama sürecidir (Kahraman, 

2016: s.90). Çevrelerinde yaşanan olayları anlayabilmek ve gelecek kararlarındaki hatalarını 

en aza indirmek için güdülenen insanlar ister istemez olayların nedenlerini sorgulamakta, 

vardıkları yargılar doğrultusunda duygusal ve davranışsal tepkilerde bulunmaktadır. Atfetme 

davranışlarının anlaşılması özellikle olumsuz durumlarda daha önemli olmaktadır çünkü 

olumsuz bir durumla karşılaşan bireyler nedenleri daha ciddi bir şekilde sorgulamaktadır 

(Weiner, 2010: s.558). Durumu pazarlama bakış açısıyla ele alırsak bu olumsuz deneyimler 

tüketicilerin satın alma sürecinde karşılaştıkları durumlarla ilgili olmaktadır. Hatta bazı 

durumlarda bu olumsuz durumlar kriz halini alabilmektedir. İşletmelerin kriz olarak 

sayılabilecek olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmaları durumunda, tüketicilerin güveninin 
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ve desteğinin kaybedilmesinin önlenmesi, olumsuz tepkilerin mümkün olduğunca aza 

indirgenmesi, kurumsal imajın onarılıp geliştirilmesi önemlidir. Samsung, Wolkswagen, 

Toyota, Matel gibi işletmelerin yaşadıklarından görüldüğü üzere dünyaca ünlü, büyük ve 

güçlü işletmeler bile ürün krizleriyle karşı karşıya kalabilmektedir. Krizin olumsuz etkilerinin 

azaltılmasında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de kilit bir rol üstlenmeye başlamıştır. 

Bu nedenle, kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki uygulamalı çalışmaların artık sadece 

sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, kurumsal imaj, kurumsal itibar, marka itibarı, marka imajı, 

algılanan değer, müşteri tatmini ve marka sadakati üzerindeki etkisinin incelenmesi yetersiz 

kalmaktadır. Ayrıca, tüketicilerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine olan tepkileri 

genel olarak rutin durumlarda incelenmektedir oysaki tüketicilerin olumsuz ve beklenmeyen 

durumlarda da nasıl davranacağını bilmek işletmenin proaktif bir şekilde faaliyetlerini 

yönetmesi, işletme stratejilerini oluşturması açısından önemlidir. Müşterilerin olası tepkilerini 

bilip ona göre davranmak kriz sürecini başarılı bir şekilde yönetmeye yardım etmektedir. 

Günümüzde pazarda aktif karar vericileri olan ve birkaç yıl içinde daha aktif hele gelecek Y 

kuşağının tutumlarını öngörmek bu açıdan gereklidir. Y kuşağı günümüzde Bebek Patlaması 

kuşağı ve X kuşağı ile birlikte işgücünü oluşturan temel kuşaktır (Aydın ve Başol, 2014: s.2). 

2025 yılında küresel işgücünün %75’ini oluşturacağı tahmin edilen (Deloitte, 2014) Y kuşağı 

dünyadaki en geniş nesli oluşturan ve gelecek dönemlerde harcama gücüne en fazla sahip 

olacak tüketici grubu olarak karşımıza çıkacaktır. İşletmeler açısından konuyu ele aldığımızda 

bu durum Y kuşağının önemli bir pazar olduğunu ve daha da önemli hale geleceğini 

göstermektedir. Öte yandan ülkemiz literatüründe kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 

etkisinin sadece Y kuşağı açısından incelendiği çalışmalar sınırlıdır. Ayrıca bu çalışmalarda 

(Dirsehan, 2015; Ayhan ve Güneş, 2018) Y kuşağının sadece kurumsal sosyal sorumluluğa 

olan genel tutumları incelenmiştir.  Herhangi bir olumsuz tüketim tecrübesi yaşaması 

durumunda spesifik olarak Y kuşağının nasıl tepki verebileceğini ve kurumsal sosyal 

sorumluluğun bu tepkilerdeki etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda 

araştırma Y kuşağı üyeleri üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonrasında elde edilen bulguların 

kurumsal sosyal sorumluluk, kriz yönetimi ve atfetme teorisi ile ilgili literatüre katkı 

sağlayacağının düşünülmesinin yanı sıra kriz yönetiminde işletme yöneticilerinin alacağı 

kararlara da ışık tutacağına inanılmaktadır. 
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Kavramsal Çerçeve 

Atfetme Teorisi ve Olumsuz Tüketici Tecrübelerinde Atfetme Davranışları 

İnsanlar çevrelerinde yaşanan olayları anlayabilmek ve kontrol edebilmek için 

güdülenmişlerdir. Bu nedenle, kendilerinin ve başka bireylerin davranışlarını, gözlemledikleri 

olayların nedenlerini anlamaya çalışmakta ve sonrasında birtakım yorumlamalarda 

bulunmaktadır. İnsanların olayları ve davranışları bir nedene bağlamaları atfetme olarak 

adlandırılmaktadır (Weiner, 1985:548; Kahraman, 2016: s.90; Niels ve Janneck, 2017: s.127). 

Atfetme sonrasında süreç devam etmekte, varılan yargılar niyetleri, duyguları, kararları ve 

davranışları etkilemektedir (Weiner, 2010: s.559; Male 2011: s.72; Niels ve Janneck, 2017: 

s.133). Sosyal psikolojide, atfetme konusuyla ilgili birçok kuram oluşturulmuştur. Heider’in 

Naif Bilim Adamı Kuramı, Jones ve Davis’in Uyuşan Çıkarsamalar Kuramı, Kelley’in 

Birlikte Değişim (Kovaryans) Kuramı, Weiner’in Başarıya Bağlı Atfetme Kuramı, Grupsal 

İlişkilere Göre Atfetme Kuramı en bilinen atfetme kuramlarıdır. Bu kuramların içerisinden 

Weiner (1980)’in başarıya bağlı atfetme kuramı, insanların bir başarısı ya da başarısızlık 

durumu karşısında bunun nedenlerini nasıl yorumladıkları, sonrasında belirli bir davranış 

üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Weiner (1980: s.350; 1985: s.549) bireylerin 

davranışların nedenlerinin kontrol edilebilirlik, kalıcılık ve odak noktası değişkenlerine 

dayanılarak açıklanacağını ifade etmiştir. Kontrol edilebilirlik, olayın nedenlerinin iradeyle 

değiştirilebilme derecesiyle ilişkilidir (Fishman, 2014: s.4). Odak noktası, kimin ya da neyin 

suçlu olduğuyla ilgilidir ve içsel ya da dışsal olarak değişmektedir (Taylor, 1994: s.59). İçsel 

atıf kişilik özellikleri, tutumlar, yetenekler, çabalar, ruh hali gibi tamamen kişinin kendisiyle 

ilgili nitelikleridir. Dışsal atıf ise başkalarının davranışları, şans, koşullar gibi unsurlardır 

(Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2013: s.111). Kalıcılık, nedenlerin kalıcı olup olmamasını, diğer 

bir deyişle olayın nedenlerinin geçmişte de yaşanması ve gelecekte de devam etmesiyle 

ilgilidir (Weiner, 1985: s.559). Weiner (1980)’in teorisi ürün krizi, hizmet hatası gibi olumsuz 

durumla karşılaşan tüketicilerin nasıl tepki verdiklerinin incelenmesinde önceki 

araştırmalarda kullanılmıştır (Folkes, 1984; Folkes vd.1987; Casado-Diaz ve Más-Ruíz, 2002; 

Klein ve Dawar, 2004; Nikbin vd., 2014; Kahraman, 2016). Teoriye göre olumlu/olumsuz bir 

şey yaşandığında “atıf—duygu—davranış” şeklinde bir süreç yaşanmaktadır (Weiner, 1985: 

s.560). Örneğin, sorunun nedenlerinin işletme kontrol edilebilir olarak algılanması 

tüketicilerde kızgınlığa neden olmaktadır. Kızgınlık, sonrasında tüketicilerin memnuniyet 

düzeylerini ve satın alma niyetlerine azaltmaktadır (Casado-Diaz ve Más-Ruíz, 2002: s.132). 

Sorunun nedeni işletmenin yetersiz hizmetine bağlanıyorsa hayal kırıklığı, kaza olarak 
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görüyorlarsa rahatsızlık, kendi kötü seçimlerine bağlıyorlarsa pişmanlık hissetmektedirler 

(Weiner, 1985: s.565). Kötü performans için işletmeyi suçlama şeklinde ortaya çıkan dışsal 

atıflar şikâyet etme ve olumsuz ağızdan ağıza pazarlamayı tetiklemektedir (Curren ve Folkes, 

1987: s.38, Jung, 2009: s.95). Yapılan atıflar tüketicilerin sorunun çözümüne yönelik 

beklentilerini de etkilemektedir. Hatanın üreticinin kontrolünde ve kalıcı olduğuna inanıldığı 

zaman tüketiciler daha kızgın olmakta, işletmeye zarar vermek istemekte, işletmenin özür 

dilemesi ve para iadesi yapmasını beklemektedirler (Folkes, 1984: s.399-400), markayı terk 

etmeye yöneltmektedir (Goss vd., 2011: s.381).  

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Olumsuz Tüketici Tecrübelerinde Kurumsal 

Sosyal Sorumluluğun Etkisi 

Kurumsal sosyal sorumluluk; toplumda ekonomik, sosyal ve çevresel performansı arttırmak 

için kurumlar tarafından gönüllü olarak yerine getirilen faaliyetledir (Lai vd., 2010: s.458). 

Kurumsal sosyal sorumluluk itibarın oluşmasını ve korunmasını da sağlayan stratejik bir 

yatırımın bir şekli olarak görülmektedir (McWilliams, 2006: s.4). Sosyal sorumlu olmak 

işletmelerin toplumsal zihin payını, dolayısıyla marka imajlarını arttırmakta (Sen ve 

Bhattacharya, 2001: s.233; Du vd., 2007: s.224) marka farkındalığı, markaya güven, markaya 

bağlılık yaratarak marka değeri oluşturmaya da yardımcı olmakta (Hoeffler ve Keller, 2005: 

s.85), tüketicilerin işletmeye yönelik tutumlarının daha olumlu olmasına ve satın alma 

niyetlerini artırmalarına neden olmaktadır (Sen ve Bhattacharya, 2001: s.233). öte yandan 

tüketiciler, sosyal performansı hakkında olumsuz bilgiye sahip olduğu işletmelerin ürünleri 

hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulunmaktadır (Brown ve Dacin, 1997: 75,76). 

Kurumsal sosyal sorumlu davranışlar işletmenin paydaşları gözündeki iyi itibarını kaybetmesi 

tehlikesini en aza indirme ve kontrol etme açısından stratejik bir araç olarak görülmektedir 

(Klein ve Dawar, 2004: s.204). İşletmenin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik 

tüketici tutumları, tüketicilerin tekrar satın alma niyetlerini, suçlama davranışlarını ve sorunun 

nedeniyle ilgili yapılan atıfları etkilemektedir. Tüketicileri işletmeyi sosyal sorumlu olarak 

değerlendiriyorlarsa yaşanan sorunun sorumlusunu işletme olarak görme ve sorunun gelecekte 

tekrar yaşanacağına yönelik inançları azalmaktadır (Klein ve Dawar, 2004: s.211-216). 

İşletmenin yüksek ölçüde sosyal duyarlılık sergilemesi, tüketicilerin krizden sonra ürünü 

tehlikeli olarak algılama, işletme hakkında olumsuz düşünme ve işletmeden satın alım 

yapmayı bırakma olasılığını da azalmaktadır (Vassilikopoulou vd., 2009: s.174). İşletmeye 

yönelik olumlu tutumları olan tüketicilerin, ürünle ilgili sorun yaşanması durumunda 

işletmeyi suçlama eğilimleri azalmaktadır (Lei vd., 2012: s.336). Assiouras vd. (2013) 
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tarafından yapılan araştırmanın sonuçları kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, ürünle 

ilgili yaşanan sorunun nedeninin işletme olarak algılanması eğilimini azalttığını, tüketicilerin 

markaya yönelik değerlendirmelerinin daha olumlu ve satın alma niyetinin daha yüksek 

olmasına neden olduğunu göstermiştir (Assiouras vd., 2013: s.118-119).  

Pazarlamada Kuşaklar ve Y Kuşağının Davranışları 

Aynı tarihsel zamanda doğan, ekonomik ve sosyal hareketlerden oluşmuş zaman aralıklarına 

ya da belli bir sosyal gruba mensup olanlar için yapılan tanımlamalara kuşak (jenerasyon) 

denilmektedir. Kuşaklar yetişme tarzları ve içerisinde bulundukları ortam değişiklikler 

nedeniyle karakter, çalışma yaşamları ve sosyal hayatları açısından önemli farklılıklara 

sahiptir (Yüksekbilgili, 2013: s.259). Kuşaklar kronolojik sıraya göre kuşaklar Sessiz Kuşak, 

Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y kuşağı, Z Kuşağı şeklindedir. Her kuşağın kendine 

özgü özellikleri, değer yargıları, tutumları, güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır (Lower, 

2008: s.81). Şu anda X kuşağı ile birlikte işgücünü oluşturan temel kuşak olan Y kuşağı 

dünyadaki en geniş nesli oluşturması ve gelecek dönemlerde harcama gücüne en fazla sahip 

tüketici grubu olarak karşımıza çıkacak olması nedeniyle işletmeler için önemlidir. Gelecek 

yıllar itibariyle bir önceki nesilden daha fazla harcama gücüne sahip olacaklardır. “Internet 

kuşağı”, “Echo-Boomers”, “Millenials”, “Digital Generation” ve “Nexters” olarak da anılan 

bu kuşağın üyeleri 1977-2000 (Kotler ve Armstrong, 2004; Hacker, 2008), 1977-1994 

(Senbir, 2004; Noble vd., 2009; Nusair vd. 2011), 1980-1999 (Haeberle vd. 2009; Keleş, 

2011), 1980-1991 (Chowdhury ve Coulter, 2006; Lescohier, 2006), 1983-1995 yılları arasında 

doğanlar (Yüksekbilgili, 2013) olmak üzere farklı şekillerde kabul edilmiştir. Y Kuşağı 

üyelerinin en belirgin özellikleri bireyci, güvenilir, toleranslı, iyi eğitimli, internet ve dijital 

teknolojilere önceki nesillere göre daha aşina, çok yönlü, kısa dönem odaklı olgun olmalarıdır 

(Valentine ve Powers., 2013; Viswanathan ve Jain, 2013;). İletişim teknolojindeki 

gelişmelerle yetişmeleri nedeniyle medya ve reklamların etkisinde kalan bu kuşağın 

ebeveynlerine göre marka farkındalıkları yüksek fakat markalara sadakatleri düşüktür (Noble 

vd., 2009: s.625). Y kuşağı tüketicileri, kendilerini ifade etme tarzlarına hizmet eden ve 

farklılaştırıcı özelliklere sahip markaları kullanmayı tercih etmektedirler (Gupta vd, 2010: 

s.30). Çevreye duyarlı olan, sürdürülebilirliğe önem veren Y kuşağı toplumsal ve ekonomik 

olayları önemsemektedir (Johnson Controls, 2010:66-67, Deloitte, 2014; Deloitte, 2017:7). 

İşletmelerin toplumun geneline olumlu katkı sağlamasının işletmenin amaçları arasında yer 

aldığını düşünen bu kuşak sosyal sorumlu işletmeleri desteklemekte, onlara güvenmekte ve 

onlardan gelen mesajlarla ilgilenmektedir (Deloitte, 2018). Ürün/hizmet satın alırken 
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işletmenin sosyal ve/veya çevresel sorumluluğunun önemli olmasına önem vermekte, sosyal 

sorumlu bir işletmelerin ürünlerini/hizmetlerini satın almaya ve tavsiye etmeye eğilimli 

olmaktadırlar (Cone Inc, 2006: s.9-10). Çalışma hayatına atılmış Y kuşağı; iş dünyasını ve 

toplumu ilgilendiren birçok konuda kendini sorumlu hissetmektedir. Türkiye’deki Y 

kuşağının %86’sı, dünyadaki Y kuşağının %76’sı işletmelerin toplumda iz bırakmada etkili 

olduğuna inanmaktadır (Deloitte, 2017). Bununla birlikte Y kuşağı halen işletmelerin niyetleri 

ve iş ahlaklarına şüpheyle yaklaşmaktadır. Küresel çapta iş dünyasındaki liderlerin toplumsal 

gelişmelerde rol oynadığına inananların oranı azalmaktadır (Deloitte, 2018). 

Tasarım ve Yöntem  

Araştırma Yöntemi, Veri Toplama Aracı ve Örneklem 

Nedensel yapıdaki bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden olan deney şeklinde 

tasarlanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Manipülasyon 

kurumsal sosyal sorumluluk durumu üzerine senaryolar yazılarak yapılmış ve iki farklı anket 

formu hazırlanmıştır. Birinci anket formunda sosyal sorumlu bir işletme ve ikinci ankette 

sosyal sorumlu olmayan bir işletme üzerinden senaryo yazılmıştır. Model ürün krizi 

durumunda test edileceği için her iki ankette aynı olacak şekilde bir ürün krizi senaryosu da 

yazılmıştır. Bu formlar Kahraman (2016) tarafından daha önce kullanılan anketlerde 

uyarlamalar yapılarak oluşturulmuştur. Yazılan senaryolarda olaylar hayali bir işletme 

üzerinden anlatılmıştır. Hayali işletme kullanımı, işletmeye karşı önceden var olan tutumların 

neden olduğu taraflı cevap vermeyi ve kafa karışıklığını en aza indirgemektedir (Lei vd., 

2012). Senaryodaki ürün krizi cep telefonu üreticisi bir işletmenin son ürününde batarya 

problemi çıkması ve bu olayın medyada haberlere konu olup olayın nedeni hakkında çeşitli 

spekülasyonların kamuoyunda yayılmasıyla ilgilidir. Araştırmanın anakütlesi Y kuşağı 

üyeleridir. Örneklem İzmir ve çevre illerde ikamet eden Y kuşağı tüketicilerini 

kapsamaktadır. Y kuşağının yaş aralığı konusunda literatürde fikir birliğine varılamamıştır. 

Yabancı literatür, ülkemiz literatürü ve ulaşılabilecek kitle göz önünde bulundurularak bu 

çalışmada 1977-1996 arası doğumlular örneklem olarak seçilmiştir. Anket formu 

hazırlandıktan sonra 50 kişi ile pilot test yapılmıştır, anket sorularının güvenilirlik katsayıları 

yüksek çıkmıştır. Böylece asıl araştırmaya geçilmiştir. Örneklem yöntemi kolayda 

örneklemedir. Veriler kâğıt-kalem anketleri ve online anketler yardımıyla toplanmıştır. 

Internet örneklemesinde iki adet anket linki oluşturularak sosyal medya aracılığıyla 

paylaşılmış, anketi yanıtlayan kişilere linkleri kendi hesaplarında paylaşmaları rica edilmiştir. 

Toplanan anketlerde katılımcılar arasında Y kuşağı üyesi olmayanlar değerlendirmeye 
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alınmamıştır. Sonuç olarak sosyal sorumlu olan işletme için 388, sosyal sorumlu olmayan 

işletme için 388 olmak üzere toplam 776 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Ana kütlenin 

1.000.000’dan büyük olduğu durumlarda olduğunda örneklem hacminin 384 olması yeterli 

sayılmaktadır (Sekaran, 2003).  

Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma için Kahraman (2016) tarafından Weiner’in (1980) atfetme süreci modeline 

dayandırılarak oluşturulan araştırma modeli kullanılmıştır. Uygulamalarda kalıcılık 

değişkeniyle karıştırılabilmesi, müşterilerin genellikle işletmeleri sorumlu tutmaları (Folkes 

vd., 1987; Tsiros vd., 2004; Nikbin vd., 2014) sorumlu tarafın başka bir soruda sorulması 

nedeniyle modelde odak noktası değişkenine yer verilmemiştir.  

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma hipotezleri şu şekildedir: 

H1: Tüketicilerin atıfları sosyal sorumlu olan işletme ile sosyal sorumlu olmayan işletme 

arasında farklılık göstermektedir. 

    H1a: Kontrol boyutu açısından sosyal sorumlu olan işletme ile sosyal sorumlu olmayan 

işletme arasında farklılık vardır. 

    H1b: Kalıcılık boyutu açısından sosyal sorumlu olan işletme ile sosyal sorumlu olmayan 

işletme arasında farklılık vardır. 
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H2: Tüketicilerin olumsuz duyguları sosyal sorumlu olan işletme ile sosyal sorumlu olmayan 

işletme arasında farklılık göstermektedir. 

H3: Tüketicilerin tekrar satın alma niyetleri sosyal sorumlu olan işletme ile sosyal sorumlu 

olmayan işletme arasında farklılık göstermektedir. 

H4: Tüketici atfetme süreci işletmenin sosyal sorumluluğuna göre farklılık göstermektedir.  

Hipotezlerin test edilmesi için SPSS 23.0 ve LISREL 9.20 programlarından yararlanılmıştır. 

Değişkenler arasındaki farklılıkların analizinde SPSS 23.0, araştırma modelindeki ilişkilerin 

ve farklılıkların test edilmesinde LISREL 9.20 kullanılmıştır.   

Bulgular ve Tartışma 

İlk olarak katılımcıların demografik profili çıkartılmıştır. Sonuçlar Tablo 1.’de görülmektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Kadın: %41  Erkek: %59 

Yaş Ortalama yaş: 26,14 

Eğitim düzeyi Lise: 

%43,5 

Ön lisans: 

%2,3 

Lisans: 

%36,7 

Yüksek Lisans: 

%14,2 

Doktora: 

%3,2 

Aylık gelir 4.000-4.500 TL 

 

Sosyal sorumluluk ölçeğindeki sorulara verilen cevapların ortalaması alınarak katılımcıların 

senaryodaki işletmeyi ne ölçüde sosyal sorumlu olarak değerlendirdiğine bakılmıştır. 

Senaryodaki işletmenin sosyal sorumlu olduğuna birinci ankete cevap veren katılımcılar 

“4,17”, ikinci ankete cevap veren katılımcılar “1,41” ortalamayla katılmaktadır. Buna göre 

katılımcılar işletmelerin sosyal sorumluluk durumunu senaryolarda yazıldığı şekilde 

algılamaktadır. Senaryodaki krizin ciddiyetinin derecesi de ölçülmüştür. Çünkü sorunun 

ciddiyeti suçlama ve atfetme davranışlarını etkilemektedir (Laufer, 2005). Analiz sonuçlarına 

göre katılımcılar ürün krizinin şiddetini 5 üzerinden ortalama olarak 4,21 şeklinde 

derecelendirmişlerdir. Senaryodaki ürün krizi ciddi denilebilecek boyutta algılanmıştır.
4
 Daha 

sonra katılımcıların hangi tarafı suçlu bulduklarıyla ilgili sorunun cevapları incelenmiştir. 

İşletmenin sosyal sorumlu olduğu durum için suçlanan taraflar sırasıyla tedarikçi (m=3,76), 

işletme çalışanları (m=3,29), işletmenin kendisi (m=3,20), tüketiciler (m=2,84) ve ürünün 

satıldığı mağazalardır (m=2,28). İşletmenin sosyal sorumlu olmadığı durum için suçlanan 

taraflar sırasıyla işletmenin kendisi (m=3,85), işletme çalışanları (m=3,19), tedarikçi 

(m=3,18), tüketiciler (m=2,53) ve ürünün satıldığı mağazalardır (m=2,30). Temel analizlere 

                                                           
4
 Böylece araştırmamızın bulguları ciddi olarak algılanan bir ürün krizi durumu açısından ele alınmıştır 
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geçmeden önce güvenirlik ve geçerlilik testleri yapılmıştır. Güvenilirliğinin tespiti için 

Cronbach alfa güvenilirlik analizi, geçerlilik için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve 

Tablo 2.’deki sonuçlar elde edilmiştir.  

Tablo 2. Güvenilirlik Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör Değişken t Değerleri 

>1,96 

Standardize 

edilmiş değerler 

R
2
  Cronbach α 

>0,70 

 

Kontrol edilebilirlik 

KONTROL1 25,68 0,80 0,633  

0,886 KONTROL2 30,91 0,89 0,798 

KONTROL3 29,12 0,86 0,740 

KONTROL4 21,67 0,70 0,492 

 

Kalıcılık 

KALICI1 26,45 0,81 0,661  

0,875 KALICI2 27,07 0,82 0,682 

KALICI3 29,33 0,83 0,759 

 

 

Olumsuz duygular 

DUYGU1 27,48 0,82 0,680  

0,891 DUYGU2 29,72 0,87 0,751 

DUYGU3 27,94 0,83 0,695 

DUYGU4 29,77 0,87 0,753 

DUYGU5 16,33 0,56 0,314 

 

 

Tekrar satın alma niyeti 

SATIN ALMA1 31,23 0,88 0,780  

0,930 SATN ALMA2 33,81 0,92 0,855 

SATIN ALMA3 34,36 0,93 0,871 

SATINALMA4 35,07 0,94 0,891 

SATIN ALMA5 26,35 0,79 0,628 

Uyum indeksleri 

RMSEA=0,0622  NFI=0,959  CFI=0,969 GFI=0,937 RMR=0,0418 

 

Analiz sonuçlarına göre tüm ölçekler güvenilirdir (Nunnally, 1978) ve faktör modelinin 

gözlenen veri setiyle uyuşma yeteneği iyidir (Hu ve Bentler, 1999). Bu koşullar sağlandıktan 

sonra analizlere devam edilmiştir. İlk olarak modeldeki değişkenler için farklılık testleri, daha 

sonra gözlenen değişkenlerle yol analizi ve gruplar arası farklılık analizi yapılmıştır.  

Modeldeki Değişkenler İçin Farklılık Testleri 

Farklılık testine geçmeden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığını görmek için Shapiro-

Wilk testi yapılmış, verilerin normal dağılmadığı ortaya çıkmıştır (p=0,000<0,05). Bu nedenle 

modeldeki değişkenlerin işletmenin sosyal sorumluluk durumuna göre değişip değişmediğini 

tespit etmek için Mann Whitney U testi yapılmıştır. Sonuçlara göre atıf-kontrol edilebilirlik 

(U=38526 p=0,000<0,05), atıf-kalıcılık (U=22873 p=0,000<0,05), duygular (U=39503 

p=0,000<0,05) ve tekrar satın alma niyeti (U=16896 p=0,000<0,05) açısından gruplar 

arasında farklılık vardır. İşletme sosyal sorumlu olduğu zaman tüketiciler sorunu daha az 

kontrol edilebilir
5

 (mss1=3,72 mss2=4,30) ve daha az kalıcı olarak görmekte (mss1=2,94 

mss2=3,98), olumsuz duyguların şiddeti daha az olmakta (mss1=3,16 mss2=3,93) ve tekrar satın 

                                                           
5
 ss1: sosyal sorumlu işletme,  ss2 : sosyal sorumlu olmayan işletme 
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alma niyeti daha yüksek olmaktadır (mss1=2,89 mss2 =1,58). Böylece H1a, H1b, H2 ve H3 

desteklenmiştir. 

Gözlenen Değişkenlerle Yol Analizi ve Gruplar Arası Farklılık Analizi 

Araştırma modelinin test edilmesi için Gözlenen Değişkenlerle Yol Analizi yapılmıştır. 

Modeldeki yollarda kontrol edilebilirlik ve kalıcılık değişkenleri arasındaki yol için kalıcılık 

değişkenine ait hata varyansı, standart hatalar, z değerleri, modifikasyon indeksleri 

hesaplanamamıştır. Bu nedenle yol silinerek analize devam edilmiş ve Tablo 3.’teki değerler 

elde edilmiştir. 

Tablo 3. Gözlenen Değişkenlerle Yol Analizi Sonuçları 

 t değerleri 

(>1.96) 

Standardize Edilmiş 

Değerler 

Kontrol edilebilirlik → Olumsuz duygular 10,81 0,47 

Kontrol edilebilirlik → Tekrar satın alma niyeti -3,12 -0,12 

Kalıcılık → Kontrol edilebilirlik 14,09 0,56 

Kalıcılık → Olumsuz duygular 5,68 0,24 

Kalıcılık→ Tekrar satın alma niyeti -15,16 -0,60 

Olumsuz duygular → Tekrar satın alma niyeti -3,55 -0,13 

Uyum indeksleri: 

RMSEA=0,0622  NFI=0,959 CFI=0,969 GFI=0,937 RMR=0,0418 

 

Bütün t değerleri 0,05 anlamlılık düzeyinde 1,96 değerinden büyük ve istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Standardize edilmiş değerlere göre atıf-kontrol boyutunun kusurlu ürün sonrasında 

hissedilen olumsuz duygular üzerinde doğrudan pozitif yönde ve yükseğe yakın (0,47) bir 

etkisi, tekrar satın alma niyeti üzerinde doğruda, negatif yönde ve düşük (-0,12) bir etkisi 

vardır. Atıf-kalıcılık boyutunun kontrol edilebilirlik boyutu üzerinde doğrudan pozitif yönde 

ve yükseğe yakın derecede (0,56) etkisi, kusurlu ürün sonrasında hissedilen olumsuz duygular 

üzerinde doğrudan, pozitif yönde ve orta düzeyde (0,24) etkisi, tekrar satın alma niyeti 

üzerinde doğrudan, negatif yönde ve yükseğe yakın derecede (-0,60) etkisi vardır. Kusurlu 

ürün sonrasında hissedilen olumsuz duyguların müşterilerin tekrar satın alma niyetleri 

üzerinde doğrudan, negatif yönde ve düşük düzeyde (-0,13) bir etkisi vardır. Model için 

program tarafından hiçbir modifikasyon önerilmemiştir. Sonuçlara göre sorunun kontrol 

edilebilir ve kalıcı olarak algılanması, tüketicilerin olumsuz duygular hissedilmesini 

artırırken, tekrar satın alma niyetlerini ise azaltmaktadır. Tekrar satın alma niyetini azaltan 

diğer bir etken olumsuz duygulardır. Ayrıca olayın nedeninin kalıcı olarak algılanması 

nedenin kontrol edilebilir olarak algılanmasına da neden olmaktadır. Saptanan bu etkilerin 

işletmenin sosyal sorumlu olması ile işletmenin sosyal sorumlu olmaması durumu arasında 
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farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için “Yapısal Eşitlik Modellemesi”nin ileri düzey 

testlerinden olan gruplar arası farklılık analizi yapılmıştır. Çoklu grup analizlerinde 

standardize edilmiş yol katsayılarına bakılmaktadır. Standardize edilmiş değerlere göre 

kontrol edilebilirlik (ko1=1 ko2=0,89 ko3=0,83 ko4=0,77), kalıcılık (ka1=1 ka2=1,11 ka3=1,08), 

duygular (d1=1 d2=1,18 d3=1,22 d4=0,15 d5=0,53) ve tekrar satın alma niyeti (sa1=1 sa2=1,05 

sa3=1,11 sa4=1,09 sa5=0,75) için iki grup arasında fark yoktur. Daha sonra modelin uyum 

indekslerine bakılmıştır (RMSEA=0,812 NFI=0,936 CFI=0,953 GFI=0,992 RMR=0,0923). 

Model iyi uyum indekslerine sahiptir (Hu ve Bentler, 1999). Ayrıca iki grup arasında χ
2 

değerleri açısından da fark çıkmamıştır. Dolayısıyla faktör yükleri, faktörler arası korelasyon 

ve hata varyansları açısından gruplar arasında farklılık yoktur. Model hiçbir değişiklik iki 

durum için de test edilebilirdir. Bu koşul sağlandıktan sonra gizil değişkenler için çoklu grup 

yol analizi yapılmıştır. Analiz sonrası elde edilen değerler Tablo 4’te yer almaktadır.  

Tablo 4. Gruplar Arası Farklılık İçin Ki-Kare ve Serbestlik Dereceleri Farkları 

Modeldeki Yollar χ
2
 Serbestlik 

Derecesi 

Serbestlik 

Derecesi 

Farkı 

χ
2
Farkı Kritik 

Değer 

χ
2
 >kritik 

değer 

İşletmenin sosyal 

sorumlu olduğu durum 

945,36 266     

İşletmenin sosyal 

sorumlu olmadığı durum 

      

Kontrol edilebilirlik → 

Olumsuz duygular 

1064,13 267 1 118,77 3,84 Fark var 

Kontrol edilebilirlik → 

Tekrar satın alma niyeti 

947,86 267 1 2,5 3,84 Fark yok 

Kalıcılık →  

Kontrol edilebilirlik 

945,86 266 0 0 0 Fark yok 

Kalıcılık →  

Olumsuz duygular 

963,24 267 1 16,88 3,84 Fark var 

Kalıcılık→  

Tekrar satın alma niyeti 

1066,51 267 1 120,88 3,84 Fark var 

Olumsuz duygular → 

Tekrar satın alma niyeti 

958,30 267 1 12,94 3,84 Fark var 

 

Bu sonuçlar, bize “Kontrol edilebilirlik → Tekrar satın alma niyeti”, “Kalıcılık → Kontrol 

edilebilirlik” dışındaki yollarda farklığın olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre “H4: 

Tüketici atfetme süreci işletmenin sosyal sorumluluğuna göre farklılık göstermektedir.” 

hipotezini kısmen desteklenmiştir. Ancak bu sonuç yorum yapabilmek için yeterli değildir. 

Değişkenler arasındaki etkinin farklılık ölçüsünü de görmek gerekmektedir. Bunun için 

analize devam edilmiş, Tablo 5.’teki standardize edilmiş değerler hesaplanarak iki durum 

arasında karşılaştırma yapılmıştır. 
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Tablo 5. Yol Analizinde İki Durum İçin Standardize Edilmiş Değerler 

 Sosyal sorumlu 

işletme 

Sosyal sorumlu 

olmayan işletme 

Kontrol edilebilirlik → Olumsuz duygular 0,56 0,28 

Kontrol edilebilirlik → Tekrar satın alma niyeti -0,08 -0,08 

Kalıcılık → Kontrol edilebilirlik 0,35 0,35 

Kalıcılık → Olumsuz duygular 0,19 0,20 

Kalıcılık→ Tekrar satın alma niyeti -0,56 -0,35 

Olumsuz duygular → Tekrar satın alma niyeti -0,13 -0,15 

 

Tablo 5.’teki değerlerde de “Kontrol edilebilirlik → Tekrar satın alma niyeti”, “Kalıcılık → 

Kontrol edilebilirlik” yolları arasında fark olmadığını görülmüştür. Her iki yolun değerleri 

sosyal sorumlu ve sosyal sorumlu olmayan işletme için aynıdır. Farklı olan yollara 

baktığımızda, kontrol edilebilirliğin duygular üzerindeki etkisinin işletmenin sosyal sorumlu 

olduğu durum için iki katı daha yüksek olduğunu görülmektedir. İşletme sosyal sorumlu 

olduğunda sorunun nedeninin kontrol edilebilir olarak algılanması sosyal sorumlu olmayan 

işletmeye göre daha olumsuz hisleri daha fazla artırmaktadır. Kalıcılığın olumsuz duygular 

üzerindeki etkisi açısından çok büyük bir fark olmamakla birlikte sosyal sorumlu olmayan 

işletme için bu etki daha yüksektir. Kalıcılığın tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkisinde de 

dikkate değer bir fark vardır ve etki sosyal sorumlu işletmede daha yüksektir. İşletme sosyal 

sorumlu olduğunda sorunun nedeninin kalıcı olarak algılanma düzeyi arttıkça tekrar satın 

alma niyeti sosyal sorumlu olmayan işletmeye göre daha fazla azalmaktadır. Olumsuz 

duyguların satın alma niyeti üzerindeki etkisi açısından da çok büyük bir fark olmamakla 

birlikte bu etki sosyal sorumlu olmayan işletmede daha yüksektir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Bu çalışmada bir işletmenin ürettiği ürününde sorun yaşanması ve bunun bir ürün krizi halini 

alması durumunda Y Kuşağı tüketicilerinin atfetme sürecinin nasıl işlediği ortaya konulmuş, 

bu süreci oluşturan unsurların ve bu unsurların birbirleri üzerindeki etkilerin işletmenin sosyal 

sorumluluk durumuna göre değişip değişmediği incelenmiştir. Çalışmada ayrıca işletmenin 

sosyal sorumluluk durumuna göre krizden sorumlu tutulan tarafların değiş değişmediği 

araştırılmıştır.  

Araştırma bulguları tüketicilerin kusurlu ürüne karşı tepkilerinin işletme sosyal sorumluysa 

daha yumuşak, işletme sosyal sorumlu değilse daha sert olduğunu göstermiştir. Atfetme 

sürecinde yer alan atıflar, olumsuz duygular ve tekrar satın alma niyeti unsurlarının hepsi için 
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olumsuzluk derecesi işletmenin sosyal sorumlu olmaması durumunda daha yüksektir. İşletme 

sosyal sorumlu olduğu zaman sorunun temel sorumlusu daha çok tedarikçi, sosyal sorumlu 

değilse işletmenin kendisi olarak görülmektedir. Her iki durumda da işletmenin çalışanları 

yine büyük ölçüde sorumlu tutulan taraflar arasındadır. Sonuçlar işletme çalışanlarının 

işletmeler için önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu bulgular Klein ve Dawar (2004) 

tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarıyla paraleldir.  

Bulgular atfetme süreci için değerlendirildiğinde atfetme sürecinin Weiner (1980)’in 

teorisinde önerildiği gibi “atıf – duygular – satın alma” şeklinde gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. 

Bilişsel – duygusal ve davranışsal olarak da değerlendirebileceğimiz bu süreç tüketici tutum 

bileşenleriyle de uyuşmaktadır (Clow ve Baack, 2007: s.66). Araştırmamızdaki modele göre 

kusurlu ürün üretilmesinin nedeninin kontrol edilebilir ve kalıcı olarak görülmesi işletmeden 

tekrar satın alma niyetini azaltmaktadır. Kontrol edilebilirliğin etkisi düşük düzeydeyken, 

kalıcılığın etkisi yüksektir. Buna göre sorunun nedeninin kalıcı olarak görülmesi işletmeden 

tekrar satın almadan kaçınmada daha etkili olmaktadır. Tüketiciler nedenin kalıcı olacağını 

düşündükleri için doğal olarak işletmeden tekrar satın alım yaptıklarında başka bir sorunla 

karşılaşacaklarını düşünüyor olabilirler. Bu durum Y kuşağının işletmelerin niyetleri ve iş 

ahlâklarına şüpheyle yaklaşıyor (Deloitte, 2018) olmasından da kaynaklanıyor olabilir. 

Kalıcılığın tekrar satın alma niyeti üzerindeki olumsuz etkisi işletme sosyal sorumlu 

olduğunda daha yüksektir. Belki de sosyal sorumlu olan bir işletmenin böyle bir sorun 

yaşatması tüketicilerin sorunu daha ciddi ve düzeltilmesi zor olarak görmesine neden 

olmaktadır. Sosyal sorumlu bir işletme için değişkenler arasındaki etkinin yüksek olduğu 

diğer bir durum kontrol edilebilirliğin olumsuz duygular üzerindeki etkisidir. Belki de 

sorunun önceden görülüp önlenebileceğinin ve kontrol altına alınabileceğinin düşünülmesi ve 

bunu sosyal sorumlu bir işletmenin yapamaması kızgınlık, şaşkınlık, hayal kırıklığı gibi 

duyguların daha yoğun yaşamasına neden olmaktadır. Y kuşağı toplumsal ve ekonomik 

olayları önemsemesi de bu tür duyguların daha yoğun hissedilmesine neden olabilir. Sosyal 

sorumlu olmayan işletmede ise kalıcılığın duygular üzerindeki etkisi ve duyguların tekrar 

satın alma niyeti üzerindeki etkisi daha yüksektir. İşletmenin sosyal sorumlu olmadığı 

durumda, sorunun kalıcı olabileceği endişe duyulmasını, endişe ve diğer olumsuz duygular da 

tekrar satın alma niyetini daha fazla etkiliyor olabilir. Kontrol edilebilirliğin satın alma 

üzerindeki etkisi ve kalıcılığın kontrol edilebilirlik üzerindeki etkisi işletmenin sosyal 

sorumluluk durumuna göre değişmemektedir. Bu bulgular Kahraman (2016)’nın bulguları ile 

farklılıklar göstermektedir. Kahraman (2016)’ın kuşak ayrımı yapmadan ürün krizi 
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dönemlerinde tüketicilerin atfetme süreçlerinin incelendiği çalışmasında “kontrol edilebilirlik 

– duygu”, “kalıcılık –duygular”, “duygular – tekrar satın alma” yollarında farklılık 

gözlenmemiştir. Bu bulgu verilen tepkilerin farklı tüketici gruplarına göre farklılaşabileceğini 

göstermektedir. Weiner (2010: s.558-559) insanların nedensel tepkilerinin yaş grupları, kültür 

gibi unsurlara göre değişeceğini ifade etmiştir. Sonuç olarak araştırma sonuçlarının da 

gösterdiği gibi tüketicilerin birtakım unsurlara verdiği tepkileri süreç şeklinde bir bütün olarak 

ele almak ve bu süreç içerisindeki unsurların birbirleri arasındaki etkileşimi keşfetmek 

tüketicilerin davranışlarını anlamada daha doğru ve kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Ayrıca bu 

sürecin farklı koşullar ve farklı tüketici özellikleri için tekrar tekrar test edilmesi yararlı 

olacaktır. 

Tüm bu sonuçlardan yola çıkarak işletme yöneticilerine birtakım önerilerde bulunulabilir.  

İşletmelerin sosyal sorumlu olmaları ürüne ilişkin kriz yaşamaları durumunda tüketicilerin 

vereceği olumsuz tepkileri azaltması nedeniyle bu tür uygulamalar işletmelerin stratejik 

planlarında yer almalıdır. Sosyal sorumlu faaliyetleri işletme kriz yaşamadan önce yürütmek 

daha etkili olacaktır çünkü kriz dönemlerinde kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 

etkili olabilmesi için paydaşların bu faaliyetlerin gerçekten fedakârca ve toplumun yararı için 

yapıldığına inanması gerekmektedir (Vlachos, 2009). Aksi halde daha önceden sosyal 

sorumlu olmayan bir işletmenin kriz sonrasında sosyal sorumlu faaliyetlerde bulunması 

paydaşlar tarafından itibar kurtarma çabaları olarak görülecektir. Tekrar satın alma niyetini 

daha çok etkileyen unsurun sosyal sorumlu olan işletmelerde atıf, sosyal sorumlu olmayan 

işletmelerde ise duygular olması iletişim faaliyetlerinin yapısını ve tarzını etkileyecektir. 

İşletme sosyal sorumlu ise tüketicinin işletmeden tekrar satın almayı bırakmasını azaltmak 

için sorunun telafisi aşamasında sorunun ciddiyeti ve kalıcılığı ile ilgili net bir bilgi verilmeli, 

sorunun ne zaman çözüleceği açıklanarak tüketicilerin olumsuz tahminleri azaltılmalıdır. 

Sorunun kontrol edilemez olduğu, işletmenin bunu öngöremediği iletilirken ise olumsuz 

duyguları azaltacak mesaj yapılarını kullanmak faydalı olacaktır. İşletme sosyal sorumlu 

değilse sorunun telafisi sırasında duyguları olumluya çevirecek mesajların verilmesi ya da 

telafilerin yapılması yerinde olacaktır. İşletmeler bu durumda müşterilerindeki tedirginliği 

azaltmak için mutlaka bir şeyler yapmalıdır. Bunun dışında her iki durumda da işletmenin 

sahip olduğu itibarı hatırlatacak reklamlar yapılabilir, işletmenin daha önce yapmış olduğu 

projeler reklamlarla ve hakla ilişkiler çalışmalarıyla hatırlatılabilir. Basın toplantıları 

düzenlenerek krizin nedenlerinin ve işletmenin kriz sürecinde uygulayacağı politikaların kısa 

açıklamaları yapılabilir. İşletme hatadan sorumlusu ise bunu kabul edip telafi davranışında 
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bulunmalıdır. İşletmenin açıklama yapmaması ve telafide bulunmaması tüketici güvenini 

azaltabilir. Yararlanılabilecek diğer bir iletişim aracı sosyal medyadır. Özellikle Y ve Z 

Kuşağı artan bir şekilde sosyal medya aracılığıyla iletişime geçmeyi ve bilgi almayı tercih 

eder hale gelmiştir. İşletmelerin sosyal medya hesapları üzerinden kendileri hakkında yapılan 

yorumları takip etmeleri ve gerekli açıklamaları yapmaları son derece faydalı olacaktır. Kriz 

dışında işletmenin yürüttüğü diğer faaliyetler sosyal medya üzerinden duyurulabilir.  

Gelecek çalışmalar için de birkaç hususta önerilerde bulunulabilir. Gelecek çalışmalarda 

hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir işletme ya da farklı bir ürün araştırma konusu olabilir. 

Gerçek bir kriz olayı için tüketicilerin verdikleri tepkiler ve sosyal sorumluluğun etkisi 

ölçülebilir. Kuşaklar arasında karşılaştırma yapılabilir. Yaşanan olumsuz durumlarda sorunun 

işletmenin kontrolünde olduğuna inanan tüketicilerin işletmeye duyduğu güvenin azalması 

(Huang, 2008) nedeniyle modele aracı değişken olarak güven eklenebilir. Richins (1983) 

tarafından olumsuz tüketici tepkileri arasında sayılan ağızdan ağıza pazarlama ve şikâyet 

niyeti gibi değişkenler davranışsal tepki olarak modele eklenebilir.  

Bu araştırmanın sınırı bu araştırmanın sonuçlarının sadece araştırma yapılan iller için geçerli 

olmasıdır. Bu nedenle sonuçlar tüm Türkiye için genellenememektedir. Daha sonra yapılacak 

araştırmalarda farklı illeri içine alan daha geniş bir örneklem oluşturulabilir. Araştırma 

sonrasında elde edilen bulguların kurumsal sosyal sorumluluk, kriz yönetimi, atfetme teorisi 

ve tüketici davranışlarıyla ilgili literatüre katkı sağlayacağına, ayrıca ürün krizi dönemi 

sırasında ve sonrasında işletme itibarının korunmasına ve krizin olumsuz etkilerinin 

azaltılmasına yönelik stratejilerin uygulanması sürecinde yol gösterici olacağına 

inanılmaktadır. 
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INTERPRETATION OF THE CONSUMERS’ PRODUCT 

RECOVERY JOURNEY WITH THE APPLICATION CONSERVATION 

OF RESOURCES THEORY 

Ebru KUZGUN
1
 

Introduction and the Purpose of the Study  

The distinctive characteristics of after-sales services (AS-S) among other types of exchange 

relationships are twofold. First, the product in subject already belongs to the customer who 

has purchased it in another exchange context. Second, consumers engage in AS-S interactions 

with a specific motivation to conserve those possessions that belongs to them. According to 

the Conservation of Resources (COR) Theory, it is more prominent for individuals to protect 

against and recover from losses than to gain new resources (Hobfoll, 1988, 1999). Since AS-S 

is an exchange context that deals with consumers’ actual or potential resource loss situations, 

the current study focuses on the interpretation of the consumer’s AS-S journey with the 

application of the COR theory. More specifically, this research aims to explain consumers’ 

perceived loss or gain resulting from a product failure and their corresponding effort to 

recover from those losses in an AS-S context.  

Literature Review  

The relationship between a producer and its customers lasts for the lifetime of the product 

(Rigopoulou et al., 2008). The interactions between the producer and its customers after the 

purchase continue within the context of after-sales services (AS-S). AS-S is defined as “those 

activities in which a firm engages after purchase of its product that minimize potential 

problems related to product use, and maximize the value of the consumption experience” 

(Asugman, Johnson & McCullough, 1997, p. 12). After-sales services (AS-S) is 

acknowledged as one of the biggest sources of revenue and profit.  Cohen, Agrawal & 

Agrawal (20016) declare that in the US on average $1 trillion is spent each year for the 

products that consumers have already had. So far, most of the businesses in North America, 

Western Europe, and Japan have already “stopped pushing products and started delivering the 

value that customers get out of using those products” (Cohen, Agrawal & Agrawal, 2016, p. 

129). Therefore, in the age of services, ensuring a high AS-S quality is of primary concern for 

all businesses. Hence, it is vital for the businesses to consider AS-S quality as a significant 
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element of their offerings to the customers together with the product. Businesses, however, do 

not have the knowledge about how to provide effective AS-S. (Cohen, Agrawal & Agrawal, 

20016, p. 129).  

The literature review has revealed that the main variables that are investigated in empirical 

studies within AS-S context are service quality (Negash et al, 2003; Rigopolou et al, 2008; 

Ahn & Sohn, 2009; Potluri & Hawariat, 2010; Murali et al, 2016; Albors-Garrigos et al, 

2017) and customer perceptions regarding various service elements (Hussain et al, 2011; 

Wickramasinghe & Mathusinghe, 2016). On the other hand, the dominantly investigated 

outcome variables are satisfaction/dissatisfaction (Negash et al, 2003; Rigopolou et al, 2008; 

Potluri & Hawariat, 2010; Hussain et al, 2011; Murali et al, 2016; Albors-Garrigos et al, 

2017), loyalty (Murali et al, 2016; Albors-Garrigos et al, 2017), repurchase / retention 

(Rigopolou et al, 2008; Murali et al, 2016), and WOM (Rigopolou et al, 2008). Heretofore, 

there is no study found in the literature which devotes a specific attention to the consumers’ 

on-going experiences with the product and product’s already existing value for the customer. 

According to the COR theory, motivation to act as a result of the loss of valuable possessions 

has important implications. People do not only devote great effort to conserve what they have 

and value, but also end up with secondary losses or gains based on those primary losses. 

Therefore, the current research aims to drive significant meanings in relation to the AS-S 

context by taking a view of consumer’s motivations based on COR theory.  

Study Design and Methodology 

The type of research is exploratory as the main purpose is to explore the primary resource 

loss, the resource conservation effort, the secondary resource loss, and the secondary resource 

gain variables of the COR theory in an after-sales service context. To this end, content 

analysis is applied to a sample of 372 consumer comments, which were about the after-sales 

services received from a household appliances company. These comments were selected by 

applying simple random sampling to a population of 5391 comments at a complaint website 

registered during a period of one year (June 2017 - May 2018). The following stages are taken 

respectively; 

Stage 1: The researcher (PhD candidate in marketing) content analyzed 372 customer 

complaints in QDA Miner resulting in 1136 units coded text. 

 Stage 2: 606 units coded text are analyzed as development sample and the rest (530 

units) are separated as hold out sample. 
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Stage 3: The researcher and another coder (Assistant Professor in Marketing) 

independently analyzed 606 units coded text and aggregated them into broader themes, sub-

dimensions, and main dimensions. (Inter-coder Reliability) 

Stage 4: Through several meetings between two coders to resolve disagreements, the 

coded text is aggregated into 179 broader themes, 22 sub-dimensions, and 5 main 

dimensions. (Inter-coder Reliability) 

Stage 5: Two professors in marketing independently analyzed 606 units coded text, 

179 themes, 22 sub-dimensions, and 5 main dimensions and after the resolution of 

disagreements the result is; 108 Themes, 24 sub-dimensions and 4 main dimensions 

emerged. (Expert Judgement Validation) 

Stage 6: 530 units of coded text, which was separated as a holdout sample, was coded 

into themes, sub-dimensions and main dimensions determined in the previous stages. There 

are no new themes emerged (Hold-out Validity) 

Stage 7: Two PhD candidates in Management independently matched the disordered 

themes into sub dimensions and main dimensions. The agreement was measured. (Inter-rater 

Reliability) 

Study Findings and Discussion  

Content analysis results provide that customers experience three types of primary losses when 

their products fail; 1) loss of product’s value-in-exchange, 2) loss of product’s value-in-use, 

and 3) loss of product’s value-in-context. First, they believe that they lose the monetary value 

of the product through either a damage in product’s physical conditions or losing its warranty 

rights (loss of value-in-exchange). Second, they feel that the use value of the product, such as 

its performance, diminishes (loss of value-in-use). Finally, consumers encounter losses 

depending on their contexts, such as lack of alternatives, lack of money to repair the product 

or buy a new one (loss of value-in-context).   

Furthermore, according to the content analysis results, customers put great effort to protect 

against and recover from losses. According to the content analyzed texts, in the after-sales 

services context, people devote such effort as financial, legal, mental, physical, punitive, 

relational, and temporal. As a result of these efforts and company’s effort to recover the 

customer from a related product failure situation through providing after-sales services, 

consumers end up with secondary losses and secondary gains. Consumers experience 
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secondary losses in such categories as trust in brand, consumer rights, financial, material, 

psychological, self-esteem, support and time. Secondary gains, on the other hand, are 

experienced by consumers in such categories as convenience, financial, material, self-esteem, 

support and time.  

Those results are consistent with the COR theory which claims that people devote energy and 

effort when they face with a loss situation and these result in secondary gains and losses. This 

study presents exploratory evidence regarding the role of primary resource loss, resource 

conservation effort, secondary resource loss, and secondary resource gain variables of COR 

theory in consumer’s after-sales service journey. 

Conclusion, Future Research and Limitations  

Understanding the consumer’s product recovery journey is essential so that the consumer’s 

attitudinal and behavioral responses can be better understood. Those consumer responses such 

as satisfaction, word-of-mouth, and repurchase intentions have been analyzed in the context 

of after-sales services many times in the literature. However, the customer experience has not 

been investigated with a holistic perspective before. This paper intends to contribute to the 

interpretation of the after-sales services context through an analysis of consumer’s journey 

starting from their motivation based on the COR theory. 

The limitation of the current study is that the data is retrieved from a complaint website. 

Consumers who make a complaint in this website are dominantly experiencing a dissatisfying 

experience at the time of the complaint. Even though some consumers continue writing thank-

you messages after their complaints are resolved, they are very few. Moreover, even if they 

do so, they do not give as many details as the time when they are explaining their complaints. 

Therefore, the coded text is dominantly related to the secondary losses. The data that 

represent secondary gains is relatively small. For future research, another exploratory study 

such as in-depth interviews or focus groups might be conducted so that consumers can explain 

their experiences that are both positive and negative. Hence, more factors might be captured, 

especially for secondary resource gain category.  
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Özet 

Uygulamada otomobil servis hizmeti ile ilgili yaşanan çeşitli hizmet hataları nedeniyle zaman 

zaman müşteri beklentileri tam olarak karşılanmamakta ve bunun sonucunda hem servise hem 

de otomobil üreticisi işletmeye yönelik memnuniyetsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın 

temel amacı, otomobil servislerinde ortaya çıkabilecek farklı hizmet hatalarının 

memnuniyetin oluşmasında veya değişmesindeki etkisini belirlemektir. Ayrıca, bu çalışmada, 

hizmet hatası türlerine göre müşteri memnuniyetinin farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Kocaeli ili sınırları içinde faaliyette bulunan 15 farklı yetkili otomobil 

servisinden hizmet alan 397 otomobil sahibiyle yüzyüze anket uygulanarak veri toplanmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda işletme politikalarından kaynaklı hatalar ve hizmetin 

sunumundan kaynaklı hataların müşteri memnuniyetini en fazla azaltan hata türleri olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Memnuniyet, Hizmet Hatası Türleri, Otomobil Servisleri 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Otomobil, günümüz dünyasında, insanların ulaşım probleminin çözümünde temel öğe 

konumundadır. Otomobillerde yaşanan/yaşanacak arızalar, insanların ulaşım ihtiyacını 

karşılamada sorun teşkil etmektedir. Mevcut arızaların giderilmesi veya olası arızaların 

çıkmaması için, otomobil sahipleri otomobil servislerinin sunduğu hizmete ihtiyaç 

duymaktadır. Otomobil servislerinde tamir ve bakım hizmetleri alırken yaşanan memnuniyet 

ya da memnuniyetsizlik doğrudan otomobil marka tercihlerini etkileyebilmektedir. 

Uygulamada servis hizmeti ile ilgili yaşanan çeşitli hizmet hataları nedeniyle zaman zaman 

müşteri beklentileri tam olarak karşılanmamakta ve bunun sonucunda hem servise hem de 

otomobil üreticisi işletmeye yönelik memnuniyetsizlik ortaya çıkmaktadır.  

Hizmet hatalarının tüketici karar verme sürecinde ne kaddar etkili olduğu pek çok araştırmada 

ortaya konmuştur. Ancak, otomobil bakım servisleri kapsamında çeşitli şekilllerde ortaya 

çıkabilecek farklı hizmet hatalarının otomobil müşterilerini ne şekilde etkilediğini inceleyen 

bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Buradan hareketle, bu çalışmanın temel amacı, 

otomobil servislerinde yaşanan hizmet hatalarının memnuniyetin oluşmasında veya 

değişmesindeki etkisini belirlemektir. Ayrıca, bu çalışmada, hizmet hatası türlerine göre 

müşteri memnuniyetinin farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Literatür Analizi 

Bell ve Zemke’a (1987) göre hizmet hataları, işletmenin hizmet performansının müşteri 

beklentilerinin altında yer almasıdır. Tüketiciler için hizmet hataları, hizmetin sunumunda 

ortaya çıkan kusurlardır (Harris, Mohr ve Bernhardt, 2006). Başka bir tanımda, hizmet hatası, 

tüketim sürecinde tüketicilerin memnuniyetsizlik hissetmesine neden olan durum olarak 

tanımlanır (Li, Li ve Peng, 2011). Hizmet hatalarının meydana gelmesi işletmeler tarafından 

istenilmemesine karşın, en iyi yönetilen hizmet işletmelerinde bile bu hatalar ortaya 

çıkabilmektedir (Sing ve Widing, 1991). Hizmet hatalarının ortaya çıkmasına neden olan 

birçok faktör vardır. Bunlar, tüketiciye uygun olmayan hizmetler, nedensizce hizmetin yavaş 

sunumu, tüketicilerin özel ihtiyaçlarına yönelik çalışanların cevaplarının yetersiz kalması, 

istemsiz ve istekli olarak yapılan çalışanların olumsuz eylemleri vb. şeklinde sıralanabilir 

(Bitner, Booms ve Tetreault, 1990; Baker, Meyer ve Johnson, 2008). 

Literatürde hizmet hataları farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bitner, Booms ve Tetreault 

(1990) tarafından hizmet hataları, çalışanların hatalara verdikleri cevaplar açısından üç gruba 

ayrılmıştır. Hatalar; çekirdek hizmet hataları, özelleştirilmiş hizmet istekleri ve çalışanların 
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beklenmeyen eylemleri şeklinde sınıflandırılmıştır. Bitner, Booms ve Mohr (1994) problemli 

müşteri davranışlarından kaynaklı hataları da sınıflandırmaya eklemiştir. Hoffmannvd. (1995) 

ürün ve işletme politikalarından kaynaklı hataları, hizmet hataları sınıflandırmasında 

kullanmıştır. Johnston (1994) müşteri ve işletmeden kaynaklı hataları sınıflandırmaya dahil 

etmiştir. Armistead, Clark ve Stanley (1995) hizmet hatalarını; hizmetin sunandan kaynaklı 

hatalar, müşteriden kaynaklı hatalar ve bazı yönetsel hatalar şeklinde sınıflandırmıştır. Bu 

çalışmada literatürle uyumlu olarak dört farklı türde hizmet hatası incelenmiştir. Bu hatalar; 

hizmetin sunumuna yönelik hatalar, çalışanlardan kaynaklı hatalar, müşteriden kaynaklı 

hatalar ve işletme polikalarından kaynaklı hatalar şeklindedir. 

Hizmet hatalarının yaşanması tüketici tarafında birçok farklı tepkiyi ortaya çıkarabilir. Choi 

ve Mattila (2008) hizmet hatalarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisine odaklanmıştır. 

Hizmet hataları tüketici memnuniyetini etkileyerek tüketici karar verme sürecine yön verir. 

Firma-tüketici ilişkisinde hizmet hatalarının ortaya çıkması ile tüketicinin yaşadığı 

memnuniyetsizlik, tüketiciyi davranış değiştirmeye itecektir (Bitner, Booms ve Tetreault, 

1990; Hoffmann, Kelley ve Rotalsky 1995; Harris, Grewal, Mohr ve Bernhardt 2006).  

Hizmet hatalarının farklı olması bunların farklı şekilde telafi edilmesi gerektiğini 

göstermektedir (Chuang, Cheng, Chang ve Yang, 2012; Keaveney, 1995; Lewis ve 

Spyrakopoulos, 2001; Roschk ve Gelbrich, 2014). Bu bilgi farklı hizmet hatalarının 

tüketici/müşteri davranışlarını da farklı etkileyebileceği öngörüsünü ortaya çıkarmaktadır. 

Nitekim Smith, Bolton ve Wagner (1999) farklı hizmet hatalarına yönelik tüketici 

değerlendirmelerinin farklı olacağını öne sürmüştür. Keaveney (1995) çekirdek hizmet 

hataları, hizmetin sunumuyla ilgili hatalar ve hatalara verilen cevapları hizmet türlerini 

sınıflandırmada kullanmış ve bu hataların hizmeti sunan firmanın değiştirilmesine neden 

olacağını öne sürmüştür. Keaveney hizmet hatalarını, firmayı değiştirmeye neden olacak 

şekilde önem sırasına dizmiştir ve en önemli hatanın çekirdek hizmetlere yönelik hata 

olduğunu öne sürmüştür. Daha sonra hizmetin sunumu (çalışanların müşteri ile etkilişimi de 

dahildir) ile ilgili hatalar ve hatalara çalışanların verdiği cevaplar gelmektedir. Koç (2015), 

hizmet hatalarına yönelik ikili sınıflandırmaya göre, çıktı ve süreç hatalarının tüketici 

değerlendirmelerini farklı etkilediğini ve süreç hatalarının müşterileri daha fazla mutsuz 

ettiğini belirlemiştir.  Obeidar vd., (2017), müşterilerin internet üzerinde yaptıkları intikam 

alıcı davranışlar incelenmiştir ve bu davranışların hata türüne göre farklılık gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Walton ve Hume (2012) ise, hizmet hatalarına verilen cevapların 

hizmet hatası türlerinden etkilendiğini ve çekirdek hizmetlere yönelik yapılan hataların daha 
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fazla olumsuz duyguya neden olduğu sonucuna ulaşmıştır. Görüldüğü gibi, hizmet hataları 

kaynaklarına göre sınıflandırıldığında tüketiciler üzerinde farklı şekillerde etki 

gösterebilmektedir. Buradan hareketle aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.  

H1: Otomobil servis hizmetlerinde yaşanan hata müşteri memnuniyetini azaltmaktadır  

H2: Müşteri memnuniyetindeki azalma, karşılaşılan hizmet hatsı türüne göre farklılık 

göstermektedir.  

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmada, otomobil tamir ve bakım servisleri göz önünde bulundurularak, dört farklı 

hizmet hatası türü ele alınmıştır. Farklı hizmet hatalarının müşteri memnuniyetini ne şekilde 

etkileyeceği sorusuna cevap aranan araştırmada, senaryo tekniği kullanılarak bir saha 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede dört farklı hizmet hatası için farklı senaryolar 

geliştirilmiş ve otomobil servislerinden hizmet alan tüketiciler üzerinde bir araştırma 

yapılmıştır. Buradan hareketle, bu çalışmanın keşifsel bir araştırma olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmanın iki temel problemi vardır.  

1- Otomobil sahiplerinin bakım hizmetlerinden memnuniyet düzeyi bir hizmet hatası ile 

karşılaştıklarında azalıyor mu?  

2- Hizmet hatası türlerine göre müşteri memnuniyetindeki azalma farklılık gösteriyor 

mu? 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek için, Kocaeli ili sınırları içinde faaliyette bulunan 15 

farklı yetkili otomobil servisinden hizmet alan müşterilerle (otomobil sahipleri) yüzyüze anket 

uygulanarak veri toplanmıştır. Anketler, çalışmanın yapılması için izin alınan yetkili 

servislerin müşteri bekleme salonlarında Nisan-Eylül 2018 tarihleri arasında uygulanmıştır. 

Kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan toplam 397 otomobil sahibinden veri toplanmıştır. 

Anket formunun içinde, serviste yaşanmış bir hizmet hatası hikayesini anlatan senaryoya yer 

verilmiştir. Farklı hizmet hatalarına göre (hizmetin sunumuna yönelik hata, çalışanlardan 

kaynaklı hata, müşteriden kaynaklı hata ve işletme polikalarından kaynaklı hata), dört farklı 

senaryo geliştirilmiş ve her bir cevaplayıcı kendisine rastgele olarak sunulan bu hata 

türlerinden birine ait senaryoyu okumuştur. Cevaplayıcılar önce, o sırada hizmet satın aldığı 

otomobil servisi için memnuniyet değerlendirmesi yapmışlardır. Daha sonra kendilerine 

rastgele verilen senaryoyu okuyup, böyle bir durumla kendileri karşılaşmış olsalardı, 

memnuniyet düzeylerinin nasıl etkileneceğine ilişkin soruları yanıtlamaları istenmiştir. 



797 
 

Araştırmada kullanılan memnuniyet ölçeği, ilgili literatüre dayalı olarak araştırmacı 

tarafından geliştirilmiştir. Beş aralıklı Likert tipi (1=Hiç Katılmıyorum, 5=Kesinlikle 

Katılıyorum) ölçekte yer alan ifadeler şunlardır: “Bu servisi tercih ederek doğru bir karar 

verdiğimi düşünüyorum”, “Bu serviste yaşadığım deneyimin tatmin edici olduğunu 

düşünüyorum”, “Genel olarak, hizmet aldığım servisin faaliyetlerinden memnunum”, “Genel 

olarak aldığım hizmetten memnunum”. Senaryoyu okuduktan sonra, memnuniyet düzeyine 

ilişkin sorular, “Bu hikayede anlatılan durum benim başıma gelseydi,…….” Şeklinde bir ön 

ifade ile sorulmuştur.  

Bulgular ve Tartışma 

Demografik Özellikler 

Araştırmaya katılanların yaş ortalaması  41 (ss=10,2) dir. Cevaplayıcıların eğitim durumu, 

sırasıyla, %48,9 lise, %33,5 üniversite, %10,6 ilköğretim ve %7,1 lisansüstü şeklindedir. 

Cevaplayıcıların cinsiyeti dikkate alındığında, erkeklerin oranının %86,4 ve kadınların 

oranının %13,6 olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %78,3’ü evli ve %21,7’si 

bekardır. Katılımcıların %49,4’ü işçi, %25,2’si serbest meslek, %14,9’u memur, %7,3’ü 

işsiz/emekli ve %3,3’ü öğrencidir. Cevaplayıcıların aylık ortalama geliri 5256 TL (ss=2336) 

olarak tespit edilmiştir. 

Geçerlilik ve Güvenirlilik 

Araştırmada katılımcıların memnuniyet düzeylerini belirlemek için, literatürde mevcut 

çalışmalardan hareketle araştırmacılar tarafından 4 soruluk bir memnuniyet ölçeği 

kullanılmıştır.  Kullanılan memnuniyet ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğini test etmek için 

açıklayıcı faktör analizi yapılmış ve Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar incelendiğinde, memnuniyet ölçeğindeki dört ifadenin toplam varyansın %81’ini 

açıklayan tek bir faktöre yüklendiği ve bileşenler arası tutarlılık açısından iyi bir güvenirlilik 

sağlandığı (Alpha=0,952) görülmektedir. Memnuniyet ölçeğine verilen yanıtlar aritmetik 

ortalamaları alınarak birleştirilmiş ve bu yeni değişken hipotez testlerinde kullanılmıştır.  

Hata Türüne Göre Servisin Algılanan Kusuru 

Hata türlerini maniple etmek için hazırlanan senaryoların cevaplayıcılar tarafından nasıl 

algılandığını belirlemek amacıyla, verilen senaryoda servis işletmesinin kusurunu 

puanlamaları istenmiştir. Cevaplayıcılara “Bu olayda servisin kusurunu 0 ile 10 arasında bir 
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puan vererek değerlendiriniz” şeklinde bir soru sorulmuştur. Alınan cevaplar aşağıdaki 

tabloda görülmektedir. 

Tablo 1. Farklı Senaryolarda Hizmet Hatasına İlişkin Servis İşletmesinin Algılanan 

Kusuru 

Hata türü 

Servisin Algılanan Kusuru  

(0=Hiç Kusuru Yok) 

(10= Tamamen Kusurlu) 

 

Standart 

Sapma 

 

N 

Ort. 

Rank 

A (hizmetin sunumuna yönelik hatalar) 8,759 1,833 108 270 

B (çalışanlardan kaynaklı hatalar) 5,931 3,050 101 181,32 

C (müşteriden kaynaklı hatalar) 0,653 1,528 95 59,96 

D (işletme polikalarından kaynaklı hatalar) 8,903 1,922 93 277,77 

 

Tabloya göre, C hata türünde (müşteriden kaynaklı hata) cevaplayıcılar servisin kusurunun 

yok denecek kadar az olduğunu 0,653 ortalama puan vererek ile ifade etmişler.  En yüksek 

hata ortalaması ise 8,903 ile işletme politikalarından kaynaklı hatanın olduğu senaryodaki 

işletmeye verilmiştir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için 

parametrik olmayan Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, farklı hata türlerine 

göre servise atfedilen kusurun da farklı olduğunu göstermektedir (KiKare [3,393]=239,535, 

P<0,001).  

Hipotezlerin Testi 

Hizmet hatasını anlatan senaryoyu okumadan önce ve sonrası memnuniyet düzeyleri 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için, bu değişkenlerin normal dağılım 

göstermemesi nedeniyle parametrik olmayan testlerden Wilcoxon İşaretli Sıra Testi 

kullanılmıştır.   

Tablo 2. Hizmet Hatası Öncesi ve Sonrası Memnuniyet: Eşleştirilmiş örneklem t testi 

Memnuniyet Ortalama 
Ortalamalar 

arası fark 
Anlamlılık 

ÖNCE 4,22 
1,43 0,000 

SONRA 2,79 

 

Hizmet hatası öncesi ve sonrası memnuniyet düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

anlaşılmaktadır (P=0,000). Ortalamalara bakıldığında, 4,218 olan memnuniyet düzeyinin, 

senaryoda anlatılan türde bir hizmet hatası ile karşılaşılması halinde 2,79’a düştüğü 
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görülmektedir. Bu bulgular H1 hipotezini desteklemektedir. Otomobil servis hizmetlerinde 

yaşanan hatalar müşteri memnuniyetini azaltmaktadır. 

Farklı türde hizmet hatalarının müşteri memnuniyeti üzerinde farklı düzeylerde etki 

göstereceğine yönelik hipotezi test etmek için de parametrik olmayan Kruskal Wallis testi 

gerçekleştirilmiştir. Farklı hata türlerini anlatan senaryoları okuyan cevaplayıcıların, böyle bir 

durumla kendilerinin karşılaşmaları halinde hizmet aldıkları servise yönelik memnuniyet 

ortalamaları aşağıdaki tabloda görülmektedir.  

Tablo 3. Farklı Hata Türlerine Göre Memnuniyet Ortalamaları Varyans analizi 

Hata türleri 
Memnuniye

t Ortalama  

Ortalama 

Rank 

Serbestlik 

Derecesi 

KiKare Anlam. 

A (Hizmetin sunumuna yönelik hata) 2,1790 148,81 

3 146,175 0,000 
B (Çalışanlardan kaynaklı hata) 3,1848 232,59 

C (Müşteriden kaynaklı hata) 3,9333 297,46 

D (İşletme polikalarından kaynaklı hata) 1,9032 120,22 

 

Tablo 3 incelendiğinde, farklı hata türlerine göre memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı 

farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır (KiKare[3;397]= 146,175; Asimp.Anl.<0,001). Farklılıkların 

hangi hata türleri  arasında olduğunu görmek için, farklı hata türlerinin ortalamaları ikili 

gruplar halinde ayrı ayrı Mann Whitney U testine tabi tutulmuştur.  Analiz sonuçlarına göre, 

tüm grupların ortalamalarının birbirinden anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. Hizmetin 

sunumundan kaynaklı hatalar (A) ile işletme politikalarından kaynaklı hatalar (D) müşteri 

memnuniyetini en fazla azaltan türde hatalardır. Bu bulgular H2 hipotezini desteklemektedir. 

Otomobil servis hizmetlerinde karşılaşılan hizmet hatasının türüne bağlı olarak müşteri 

memnuniyetindeki azalma farklılaşmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmanın temel çıkış noktası, hizmet hatası türlerine göre, müşterinin memnuniyetinin 

farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Öncelikli olarak, hizmet hatası gerçekleşmeden 

önce müşteri memnuniyet düzeyleri ölçülmüş, daha sonra ise, hizmet hatası gerçekleştikten 

sonra memnuniyet düzeyi değerlendirilmiş ve aralarında anlamlı farklılık olduğu ortaya 

çıkmıştır. Hizmet hatalarının müşteri memnuniyetinde doğal olarak bir azalmaya neden 

olduğu tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada dört farklı hizmet hatası türü ele alınmıştır ve her hata türünün memnuniyeti 

farklı etkileyeceği öngörülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, hizmetin sunumundan 

kaynaklı hatanın memnuniyet üzerindeki etkisi, işletme politikasından kaynaklı hata dışındaki 
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tüm hata türlerinden farklılaştığı tespit edilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde, memnuniyeti 

en çok azaltan hataların işletme politikalarından kaynaklı hatalar ve hizmetin sunumundan 

kaynaklı hatalar olduğu tespit edilmiş ve bu iki hata türünün ortalamasının birbirine oldukça 

yakın olduğu görülmüştür. Çalışanlardan kaynaklı hata ve müşterinin kendisinden kaynaklı 

hata türlerinin diğer hatalara göre memnuniyet üzerindeki etkisi biraz daha düşüktür. 

Özellikle, müşteriden kaynaklı hataların memnuniyetsizlik üzerindeki etkisinin daha sınırlı 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak, hatanın müşterinin ihmalinden kaynaklanmış olması bile 

memnuniyetin düşmesini engellememiştir. Çalışanlardan kaynaklı hatalarda ise, yine önemli 

oranda memnuniyetsizlik ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, müşteriden kaynaklı hatalarda çok küçük düzeyde de olsa, incelenen tüm hata 

türlerinde, hata ile karşılaşan müşterinin memnuniyetinin azaldığı görülmektedir. Bu noktada, 

hizmet hatalarının memnuniyetsizliğe (Kelley, Hoffmann, Davis, 1993), güven azalmasına 

(Boshof, 1997) ve olumsuz ağızdan ağıza pazarlamaya (Mattila, 2001) neden olacağı 

bilinmelidir. Tüm bunların sonucunda gelir azalması ve maliyet artışının (Armistead, Clark ve 

Stanley, 1995) ortaya çıkacağı aşikardır. Bu noktada, işletmelerin en fazla dikkat edilmesi 

gereken hatanın işletme politikalarından kaynaklı hatalar olduğu, daha sonra ise hizmetin 

sunumundan kaynaklı hatalar olduğu söylenebilir. Otomobil servislerinin tüketicilerin hatalara 

yönelik değerlendirmelerini göz önünde bulundurarak hizmet sunması, bu çalışma sonucunda 

önerilen temel çıktıdır. 
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Nilgün SARIKAYA
2
 

Neslihan ÇÖLGEÇEN GÜNER
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Özet 

Doğmak gibi yaşlanmak da yaşamın doğal bir parçasıdır. Yaşlılık yılları insanoğlunun 

acziyetinin en yüksek olduğu ve yaşamı kolaylaştıracak her türlü desteğe en çok ihtiyaç 

duyulan zamanlardır. Son derece hassas olan bu dönemde, herkes kendi ailesiyle birlikte rahat 

ve huzurlu bir hayat sürmek ister. Ülkemizde her geçen gün sayıları artan ve yaşlı olarak 

nitelendirilen nüfusa yönelik hizmetler, önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle yaşlıların 

dünyada ömürlerinin son bölümlerini kendi sosyal ortamında geçirmeleri ve bu süreçte en çok 

ihtiyaç duydukları bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin modernizasyonu ve profesyonelliği, 

üzerinde durulması gereken konulardır. Bu çalışmanın amacı, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı huzurevleri ve huzurevi 

yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan yaşlıların hizmet kalitesine yönelik 

beklentilerini ve bakım hizmetleri algısını etkileyen faktörlerin ortaya konulması ve bu 

faktörlerin sosyo-demografik faktörlere göre değişip değişmediğinin tespit edilmesidir. 

Bulgulara göre, bakım hizmetleri kalitesi ve huzurevi sakinlerinin beklentileri sosyo-

demografik özelliklere göre farklılıklar göstermektedir. 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı  

Doğmak gibi yaşlanmak da yaşamın doğal bir parçasıdır. Yaşlılık yılları insanoğlunun 

acziyetinin en yüksek olduğu ve yaşamı kolaylaştıracak her türlü desteğe en çok ihtiyaç 

duyulan zamanlardır. Son derece hassas olan bu dönemde, herkes kendi ailesiyle birlikte rahat 

ve huzurlu bir hayat sürmek ister. Ülkemizde her geçen gün sayıları artan ve yaşlı olarak 

nitelendirilen nüfusa yönelik hizmetler, önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle yaşlıların 

dünyada ömürlerinin son bölümlerini kendi sosyal ortamında geçirmeleri ve bu süreçte en çok 

ihtiyaç duydukları bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin modernizasyonu ve profesyonelliği, 

üzerinde durulması gereken konulardır.  

Bu çalışmanın amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı huzurevleri ve huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden 

hizmet alan yaşlıların hizmet kalitesine yönelik beklentilerini ve bakım hizmetleri algısını 

etkileyen faktörlerin ortaya konulması ve bu faktörlerin sosyo-demografik faktörlere göre 

değişip değişmediğinin tespit edilmesidir. Bu bağlamda aşağıdaki sorulara cevap 

aranmaktadır: 

 Huzurevi sakinlerinin beklentilerini etkileyen faktörler nelerdir? 

 Bakım hizmetleri algısını etkileyen faktörler nelerdir? 

 Huzurevi sakinlerinin beklentilerini etkileyen faktörler sosyo-demografik 

faktörlere göre değişmekte midir? 

 Bakım hizmetleri algısını etkileyen faktörler sosyo-demografik faktörlere göre 

değişmekte midir? 

Literatür Analizi (Kavramsal / Kuramsal Çerçeve)  

İnsanın ömrünün son zamanlarında sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürmesinin en önemli varyansı 

gerontolojik hizmetlere verilen önem ve bu alanda profesyonel bakım hizmetlerinin 

etkililiğidir. Aslında insanın en rahat ve huzurlu olacağı ve özellikle yaşlıların mutlu olacağı 

yer kendi sosyal ortamlarıdır. Yaşlının kendi sosyal alanı (aile ortamı) bakımı için yeterli ve 

uygun değilse bu rolü devlet üstlenerek kurumlarda (özel veya resmi) profesyonel bakımını 

sağlamak zorundadır. Yaşlıların bakımı ve rehabilitasyonu konusunda ülkemizde ve dünya 

üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle bakım hizmetleri evde ve kurumlarda 

bakım olarak sürekli tartışılmakta ve hizmet sunumlarına yönelik yeni yöntemler 

geliştirilmektedir. 
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Teknolojik alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak ortalama yaşam süresinin artması, aile 

çocuk sayılarının azalması, düşük doğum ve ölüm hızı, halk sağlığı hizmetlerinin 

yaygınlaşması dünya nüfusunun giderek yaşlanmasına ve yaşlanma süreci ile birlikte kronik 

hastalıkların görülme sıklığının artmasına neden olmaktadır. İnsanoğlunun yaşam sürecinde 

kaçınılmaz bir sonuç olan yaşlılık ve bu döneme ait yaşam şartları, tarihin bütün 

dönemlerinde sosyal bir sorun olarak görülmüştür. Elbette bu sorunun sonuçlarından en fazla 

etkilenenler yaşlılar ve onların sosyal çevreleridir. Günümüzde aile kurumunun geleneksel 

rollerini gün geçtikçe yitirmesi yaşlı bireylerin bakım sorununun daha da ağırlaşmasıyla 

sonuçlanmaktadır (Danış, 2006). 

Genç ve Barış’a (2015a) göre; “Yaşlı nüfusundaki artışın yanı sıra; geniş aileden çekirdek 

aileye geçiş, kırsaldan şehirlere göç, evde bakımda önemli rolü olan kadının iş hayatına 

katılımı, geleneksel kültür değerlerindeki değişimler yaşlının aile yapısı içindeki eski rolünün 

de değişmesine neden olmuştur. Günümüzde yaşlılar daha çok devlet desteğine ve 

profesyonel hizmetlere gereksinim duymaktadır.” 

Yaşlılık; bireyin fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarında bir gerileme, sağlığın, gençlik ve 

güzelliğin, üretkenliğin, cinsel yaşamın, gelir düzeyinin, saygınlığın, rol ve statünün, 

bağımsızlığın, arkadaşların, eş ve yakın ilişkinin, sosyal yaşantının ve sosyal desteklerin 

azalması ve kaybı gibi bu döneme özgü pek çok sorunun yaşandığı kayıplar dönemidir. 

Yaşlılıkla ortaya çıkan sorunlarla birlikte yaşlı kendine olan güvenini ve değerini zamanla 

kaybetmekte ve buna bağlı olarak kendini yalnız hissetmekte veya yalnızlaşmaktadır (Genç ve 

Dalkılıç, 2013). 

Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve vakıflara ve özel kişilere bağlı olarak 

açılan huzurevleri bulunmaktadır. Tüm huzurevlerinin açılması için gerekli olan şartları 

yönetmelikler halinde düzenleme, ruhsat verme ve denetleme yetkisine sahip resmî kurum ise 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’dır (Genç, 2011). Bu çalışma için, Aile ve Sosyal İşler 

Bakanlığına bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından izin alınmıştır. Çalışma, 

Başkanlığın yetki verdiği Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 

huzurevleri, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılmıştır. 

Bu çalışma, huzur evinden hizmet alan yaşlıları(müşterileri) çok iyi tanımak ve anlamak, 

onların kaldıkları kuruma karşı beklentilerini  ve bakım hizmeti algılamalarını etkileyen 

faktörleri belirleyerek, onların yaşamlarını nasıl daha kaliteli şekilde algılamalarını sağlama 

konusu hakkında çözümler sunmak ve hem yasa yapıcılar, hem Bakanlık, hem Sosyal Hizmet 
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veren kurumlar, hem de Yaşlılarımızın ne kadar değerli ve önemli olduğunu bilen ve onlar 

için projeler üretmeye çalışan Sosyal Toplum Kuruluşlarına faydalı olması açısından önem 

arzetmektedir.  

Tasarım ve Yöntem  

Verilerin toplanması için alan araştırmasına dayalı anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 

formunda yer alan sorular araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Hazırlanan anket formu 

Kocaeli ili Darıca yaşlılarla dayanışma ve yardımlaşma derneğindeki yaşlılarla pilot 

uygulamaya tabii tutulmuştur. Yapılan bir kaç düzeltmeden ve iyileştirmeden sonra ankette 

yer alan ifadelerde herhangi bir anlaşılmazlık yaşanmadığının görülmesi üzerine ankete son 

hali verilmiştir. 

Araştırmamız için kullanacağımız anketi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki 

yurt genelindeki huzurevlerinde yapacak olmamız bu kurum tarafından olumlu karşılanmış ve 

gerekli yasal izin verilmiştir. Söz konusu izin talebimiz Aile ve Sosyal İşler Bakanlığın 

Eğitim Yayın Dairesi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Müsteşarlık 

makamlarınca titizlikle incelenmiş ve yapılacak araştırmanın özgün değeri göz önüne alınarak 

istediğimiz izin talebi olumlu karşılanmıştır. Çalışma kapsamında sonuçlar bakanlık ile 

paylaşılarak hizmet kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarında kullanılacaktır. 

Projede Araştırma evrenini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı 133 huzurevinden hizmet alan, 13.602 yaşlı oluşturmaktadır. 

Araştırmanın saha çalışması TUİK tarafından belirlenen İstatistiki Bölge 

Sınıflaması(1.Düzey) Tablosu esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bölgelerarası gelişmişlik 

farklarının azaltılmasına yönelik olarak bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve 

Avrupa Birliği ile karşılaştırılabilir veriler üretilmesi amacıyla AB Bölgesel sınıflandırması 

olan NUTS kriterlerine göre tanımlanan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (BBS) 

kullanılmıştır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi yönlerden benzer iller, belirli bir nüfus 

büyüklüğü de dikkate alınarak 12 adet 1.düzeyde bölge birimleri tanımlanmıştır.(TUİK, 

2014). 

Araştırmanın Örneklemi 5 aşamadan oluşmaktadır. 

1.Aşama: TUİK 12 Bölge sınıflaması kullanılarak iller 12 bölgeye ayrılmış ve her 

ildeki huzurevi sayısı ve kapasitelerinin toplamı kullanılarak araştırma evreni tablo haline 

getirilmiştir. 



805 
 

2.Aşama: TUİK 12 Bölgeye göre sınıflandırılan araştırma evreni, Kasti Örnekleme 

(Örneği oluşturan elemanlar araştırmacının araştırma problemine cevap bulacağına inandığı 

kişilerden oluşur (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2012, s.142). yöntemi 

kullanarak 1.Düzeyde belirtilen 12 Bölgeden seçilen, 14 ilde bulunan huzurevleri örneklem 

çerçevesi olarak belirlenmiştir.(İller nüfus yoğunlukları ve kültürel farklılıklarına göre seçildi. 

3.Aşama: Örnek kütlenin, evreni temsil edebilmesi için, Evrenin %10’nu alınarak 

örneklem büyüklüğü belirlenmiştir. 

Örneklem Büyüklüğü = Evren x 0,10 =13602 x 0,10 = 1360,2  

(Örnek Büyüklüğü 1300 olarak belirlendi.) 

Evren = 13.602 yaşlı 

Örneklem Çerçevesi = 6587 yaşlı 

Örneklem=1300  yaşlı 

4.Aşama: Örneklem çerçevesini oluşturan huzurevlerinden, örneklemi oluşturacak 

olan  kütleyi hesaplamak için, her huzurevinin örneklem çerçevesindeki yüzdeliği 

hesaplanmıştır. 

5.Aşama: (İl Huzurevleri toplam kapasitesi x 100)/Örneklem Çerçevesi örnekleme 

dahil olan anket sayısını vermiştir. Oranları %1,%2,%3,%4 ve %6 olan huzurevlerinde 

hesaplanan yaşlı sayısı çok az olduğu için, bu bölgelerde anket yapılacak yaşlı sayısı 25 

sayısına sabitlendi. Bu nedenle, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kişi sayısında indirim 

yapılmıştır. 

•Hesaplanan örnek büyüklükleri küçük olduğundan, her bir bölgenin daha iyi temsil 

edilmesini sağlamak için örnek büyüklükleri 25 olarak alınmaya karar verilmiştir. Normal 

olarak 1360 olması gerek toplam örnek büyüklüğü 1430’a yükseltilmiştir. 

14 ilde dağıtılacak olan 1430 anket, araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Kolayda 

örnekleme ile, yüzyüze anket methodu kullanılarak huzurevinden hizmet alan yaşlılara, anket 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları faktör analizi, t-testi, One-Way Anova  

analizi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma  

Huzurevi sakinlerinin bakım hizmetleri algısına yönelik maddelerine varimax döndürme 

metodu kullanılarak “temel bileşenler faktör analizi” uygulanmıştır. Analiz sonucunda KMO 
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değeri 0,89 bulunmuştur ve bu değer faktör analizi yapılan örneklemin yeterliliğini 

göstermektedir. Elde edilen her boyutun yükleri incelenerek ve iç tutarlık testleri (Cronbach 

Alpha) de yapılarak, bu üç faktör çözümünün uygun olduğu düşünülmüştür. Üç faktör 

çözümü toplam varyansın % 65,154’unu açıklamaktadır. Aşağıdaki tabloda faktörler,  her bir 

faktörün açıkladığı varyans yüzdesi ve her faktöre ait güvenilirlik testi (Cronbach Alpha) yer 

almaktadır. Kişisel bakım hizmetleri en yüksek açıklayıcılığa sahip faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Tablo 1. Bakım Hizmetleri Algısına Ait Boyutlar 

Faktörler Güvenilirlik Analizi 

(Cronbach’s Alpha) 

Açıklanan Varyans 

% 

1. Faktör: Kişisel Bakım Hizmetleri 0,926 32,220 

2. Faktör: Sağlık 0,751 18,943 

3. Faktör: Manevi Bakım 0,676 13,391 

 

Huzurevi sakinlerinin beklenti hizmetleri algısına yönelik maddelerine varimax döndürme 

metodu kullanılarak “temel bileşenler faktör analizi” uygulanmıştır. Analiz sonucunda KMO 

değeri 0,81 bulunmuştur ve bu değer faktör analizi yapılan örneklemin yeterliliğini 

göstermektedir. Elde edilen her boyutun yükleri incelenerek ve iç tutarlık testleri (Cronbach 

Alpha) de yapılarak, bu üç faktör çözümünün uygun olduğu düşünülmüştür. Üç faktör 

çözümü toplam varyansın % 64,784’unu açıklamaktadır. Aşağıdaki tabloda faktörler,  her bir 

faktörün açıkladığı varyans yüzdesi ve her faktöre ait güvenilirlik testi (Cronbach Alpha) yer 

almaktadır. Hizmet almada eşitlik en yüksek açıklayıcılığa sahip faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Tablo 2.  Beklenti Hizmetleri Algısına Ait Boyutlar 

Faktörler Güvenilirlik Analizi 

(Cronbach’s Alpha) 

Açıklanan Varyans 

% 

1. Faktör: Hizmet Almada Eşitlik 0,854 29,85 

2. Faktör: Serbest Zaman Aktifiteleri 0,715 17,919 

3. Faktör: İlgi, Alaka ve Dinlenilme 

Beklentisi 

0,687 17,013 

 

Araştırma bağlamında, bakım hizmetleri algısına ait boyutlar ile beklenti hizmetleri algısına  

yönelik boyutlar  açısından sosyo-demografik özelliklerin bir rol oynayıp oynamadığını 

incelemek amacıyla çeşitli gruplar arası karşılaştırma testleri yapılmıştır. Buna göre, t-testi ve 

Oneway- Anova  analizi sonuçlarına göre, bakım hizmetleri algısına ait boyutlar ve beklenti 

hizmetleri algısına  yönelik boyutlar  açısından, bakım türü, ait olunan sosyal güvenlik 

kurumu yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, huzurevi giderlerini karşılayanlar, huzurevinde 
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kalma yılları, odada kalınan kişi sayısı, huzurevine gelme nedeni, çocuklar/ akrabalar gelme 

sıklığı, huzurevi sakinin huzurevinde kendini nasıl hissettiği, huzurevi sakinin imkanı olsa 

yaşamak isteği yer açısından anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir.        

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Dünya nüfusu yaşlanmakta ve Türkiye’de bu paralelde ilerlemektedir. Ülkemizde nüfusun 

yaşlanması ve çekirdek aile yapısına hızlı dönüşüm yaşlıların evde bakımını zorlaştırmış ve 

kurum bakımının önemini artırmıştır. Kurumsal yaşlı barınma ve bakım hizmetleri özel 

kurumlar ve resmi kurumlar aracılığı ile yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.  Yaşlı 

bireylerin en huzurlu ve rahat olduğu yer hayatını ve alışkanlıklarını sürdürdüğü kendi sosyal 

ortamıdır. Ancak bu imkandan mahrum olanlar kurum hizmetlerinden yararlanmak üzere 

huzurevi ve huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşamaktadırlar. 

Huzurevlerinde yaşayan yaşlıların orada huzurlu olabilmeleri için aldıkları hizmetlerden hem 

ruhen ve hemde fizyolojik açıdan memnun olmaları gerekmektedir. Bu kuruluşların işleyişi, 

hizmet anlayışı ve kalitesi, hizmet alanların algıları ve uluslararası normlara uygunluğu çok 

önemlidir. Bu çalışma ile Türkiye’deki huzurevlerinden hizmet alan yaşlıların hizmet algıları 

bilimsel bir perspektifle değerlendirilmiş ve profesyonel hizmetlerin nasıl olması gerektiği 

konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Yaşlıların huzurevlerinin düşkünler evi olmadığını, her sosyo-ekonomik konumdaki yaşlının 

hizmet alabileceği bir kuruluş olduğunu kabul etmesini sağlama ve toplumun böyle 

algılamasını sağlayacak koşulların yerine getirilmesinin sağlanması toplumsal refaha katkı 

yapacaktır. 

Huzurevlerinde verilen hizmetlerin hizmeti alan yaşlılar tarafından nasıl değerlendirildiğinin 

ortaya konması görev yapan idari personel, meslek elemanı, bakım elemanı ve yardımcı 

hizmet elemanlarının kendilerin değerlendirmelerine, öz eleştiri yapmalarına, zamanı aktif 

kullanmalarına, harcamaların maliyet etkin kuralı çerçevesinden yapılmasına önemli katkılar 

sağlayacaktır. Bakım hizmetlerinde yeni politika ve uygulamaların oluşturulmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Bu alanda yapılan en kapsamlı araştırmalardan birisi olması dolayısıyla araştırma verileri 

Bakanlık ve ilgili kuruluşlarla (huzurevleri) paylaşılarak yeni modeller üretilmesine ve veri 

tabanı oluşturulmasına destek verecektir.  
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Sonuçlar medya ile paylaşılarak huzurevleri ve verilen hizmetler hakkında olumlu toplumsal 

bilinç oluşturulacaktır. 
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Abstract 

This research explores the popular and academically under-researched FOMO (fear of 

missing out) construct in entrepreneurship context. It aims to understand if and to what extent 

the growing business segment of entrepreneurs in emerging markets experience FOMO, and 

how this psychological construct influences entrepreneurs’ marketing decision-making as well 

as business outcomes. Results of an online survey and in-depth interviews suggest that FOMO 

is an aversive affective state experienced by the majority of entrepreneurs, and is likely to 

motivate entrepreneurs to become more competitive and expand one’s business by means of 

operating in new markets, developing new products or services, and adopting new marketing 

tools. 

Keywords: Fear of Missing Out, Fomo, Entrepreneurial Decision-Making, Emerging 

Markets, Qualitative Study 

Anahtar Kelimeler: Fırsatları Kaçırma Korkusu, Girişimcilikte Karar Verme, Gelişmekte 

Olan Pazarlar, Kalitatif Çalışma 

Literature Review 

Today, we are more aware of the activities happening around us than ever before. Especially 

through digital tools and social media, we have access to real-time information and we are 

frequently reminded of the existing opportunities. Consequently, we are likely to experience 

fear of missing out (FOMO) on the known but unattended experiences, and unpursued 

opportunities. FOMO entered the Oxford English Dictionary in 2013. Since then, it has been 

prevalently used in daily language, attained increasing managerial popularity and growing 

media attention. Przybylski et al. (2013) defined FOMO as “a pervasive apprehension that 
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others might behaving rewarding experiences from which one is absent.” A recent hashtag 

tracking revealed that #FOMO hashtag was used in 400 posts on Twitter and Instagram 

reaching more than 100.000 individual views within the course of a day (accessed 29 

November 2018; www.keyhole.co). Similarly, 211,000 FOMO related YouTube videos were 

released (accessed 29 November 2018). Despite its growing importance in modern culture, 

there is scarce academic work on FOMO (Aydin 2018; Buglass et al. 2017; Hodkinson 2016; 

Przybylski et al. 2013). 

Acknowledging its existence and prevalence, marketers have started exploring the concept of 

FOMO via FOMO-based advertising appeals (Hodkinson 2016) and consumer response 

mechanisms toward FOMO-inducing stimuli (Hayran et al. 2016). This focus disregards a 

critical domain: FOMO may have a direct impact on marketers’ decision-making. This is 

especially relevant to entrepreneurs, as they heavily rely on heuristics in their decision making 

more so than managers of established firms (Busenitz and Barney 1997; Deligonul et al. 

2008). This is also evidenced by a growing number of press articles and blog posts, featuring 

FOMO as a critical incident that entrepreneurs are “suffering from” and should “refrain 

from”. Responding to calls for further exploration of FOMO construct in managerial context, 

this research explores the effects of FOMO - an important affect heuristic - on entrepreneurs’ 

marketing decision making.  

To address this fundamental issue, we investigate three main research questions:  

1. Do entrepreneurs experience FOMO / is it a severe issue? 

2. What are the causes of experiencing FOMO for entrepreneurs? 

3. How does FOMO affect entrepreneurs’ marketing decisions? 

We exclusively focus on entrepreneurs from emerging markets as entrepreneurship in 

emerging markets is a growing business segment with increasing importance. According to 

GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Global Report 2017/18, emerging economies 

dominated the ranking in the Entrepreneurship Spirit Index, which is related to entrepreneurial 

awareness, opportunity perception, and entrepreneurial self-efficiency. Besides, the financing 

environment in emerging markets is becoming increasingly attractive for entrepreneurs, which 

is likely to further boost entrepreneurship in the upcoming years.  
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Data Collection and Main Findings 

In the first stage, we conducted an online poll to establish the ubiquity of the proposed 

phenomenon among entrepreneurs. We approached entrepreneurs via Facebook entrepreneur 

and startup communities (e.g., Entrepreneurs only, Social Media for Entrepreneurs) and 

created a survey asking the following question: “As an entrepreneur, do you keep tabs on 

what others are doing and fear that you might be missing out an opportunity that matters to 

launching or growing your business?” (Always/Sometimes/Never). The survey was valid for 

5 days, from September 4th to 8th 2018. A total of 55 respondents participated, 3 of which 

(5%) chose “Always”, 29 of which (53%) indicated “Sometimes”, and 23 of which (42%) 

said “Never”. The results suggest that while not every entrepreneur has or admits he or she 

has experienced FOMO, more than half indicated experiencing FOMO.  

In the second stage, we gathered data through in-depth interviews with entrepreneurs from 

three emerging markets (i.e., Nigeria, China, and Turkey), whom we contacted through our 

personal network. A total of 26 in-depth interviews were conducted during the course of 4-

months from September to December 2018. The interviews were partitioned into four main 

parts: General introduction of the entrepreneur and his/her business (e.g., demographic 

information, business and industry information, and entrepreneurial experience), the 

description of the business environment (e.g., competition, market opportunities), attitudes 

towards FOMO (e.g., if and how frequently FOMO is experienced, what are the causes and 

consequences of this feeling for the entrepreneur), and business strategy (that may occur as a 

result of FOMO). Order of the questions varied across respondents, and some questions were 

added or excluded based on the respondents’ answers to keep the interviews flow smoothly.  

 Following reasons were indicated as the most general causes of FOMO: 

Person related: 

Missing out on personal and social life, family time, fun part of life due to lack of time and 

having too many responsibilities.  

Lack of work/life balance due to running one’s own business.  

Being a perfectionist, success-oriented person, and willingness to follow everything that takes 

place in the environment. 
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Entrepreneurial: 

Business/market opportunities that take place. 

Feeling of having to work all the time. 

Uncertainties of entrepreneurship. 

Lack of job security due to running one’s own business. 

Competitors’ activities (e.g., entering foreign markets). 

Existence of potential customers. 

Letting go of opportunities because of being a small business and lacking resources.  

Due to operating in an emerging country: 

Living in a 3
rd

 world country, economic instability and unfavorable conditions of the country. 

Knowing easily what competitors are doing in a small place. 

 Respondents mostly indicated the following managerial outcomes of FOMO: 

May become a distraction in decision-making. 

Constant reviewing of business strategies and plans. 

Changing plans, wanting to make drastic changes in business. 

Blurs and takes far from initial goals. 

Makes decision-making harder. 

Regret on managerial decisions.  

Wrong allocation of resources. 

Expanding the team. 

Willingness to achieve more. 

Trying to make the best business decisions. 

Motivation to make better decisions not to miss out on things. 

Working harder on unstable situations so performance increases. 

Introduction of innovation of products and solutions. 

Differentiating offers. 
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Motivation to become more competitive. 

Higher social media use to increase brand visibility. 

Rushing to expand the business. 

General Discussion and Implications 

Being an important phenomenon, FOMO has not been discussed in the realms of 

entrepreneurial managerial decision-making. This study explores how experiencing FOMO 

influences entrepreneurs’ decision-making process and business outcomes. Our contributions 

are three-fold. First, this research extends the limited academic work on FOMO by providing 

a more in-depth conceptualization of the construct through exploring FOMO as an emotional 

and psychological factor of decision-making. Second, this research contributes to the 

entrepreneurial decision-making literature by investigating the consequences of experiencing 

FOMO in managerial context for the first time. While the existing work in entrepreneurial 

decision-making is mainly centered on the entry and exit decisions (e.g., Amit et al. 2001; 

Shepherd et al. 2009), this research focuses on marketing decisions such as market expansion, 

new product development, and marketing tool choices. The influence of heuristics and biases 

in entrepreneurial marketing is understudied (Nouri et al. 2017), and this research fills this 

gap by investigating FOMO as an affect heuristic on entrepreneurs’ marketing decisions. 

Third, while the focus of most research to date has been on promotion of entrepreneurship in 

developed countries (Bruton et al. 2008; Karimi et al. 2015), this research helps deepen our 

understanding of entrepreneurship in developing countries, and responds to calls for research 

in emerging markets which are major global players with different sociocultural contexts from 

those of western countries (Gupta et al. 2014).  

Results of our exploratory investigation on entrepreneurs’ FOMO suggest that FOMO is a 

prevalent feeling experienced by entrepreneurs in emerging markets. We outline insightful 

findings with respect to the antecedents and consequences of FOMO for entrepreneurs. Our 

findings indicate that FOMO may actually be a fatal obstacle in entrepreneurs’ decision-

making due to becoming a distracting factor in managerial decision-making and also by 

motivating aggressive product, marketing and expansion strategies. Most importantly, our 

results set the grounds for further quantitative research on to what extent different types of 

factors contribute to the stimulation of FOMO, and how they eventually affect the marketing 

decisions and business outcomes.  
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ULUSAL PAZARLAMA KONGRESI YAYINLARINDA STRATEJIK 

PAZARLAMA YAZINI ANALIZI 

Cansu YILDIRIM
1
 

A. Güldem CERİT
2
 

Özet 

Pazarlama yazınında pazarlama disiplinine ilişkin sorunların analiz edildiği ve yeniden 

düzenleme ihtiyacının savunulduğu araştırmalar disipline ilişkin değerlendirmelere dikkat 

çekmektedir. Buna bağlı olarak pazarlama disiplini içinde stratejik pazarlama alanının sorunlu 

olduğu ve bir kimlik krizi yaşadığı düşünülmektedir. Uluslararası çalışmalardaki bu 

yaklaşımlar bu sonuca yer verse de ulusal çalışmalar kapsamında böyle bir algı olup olmadığı 

bilinmemektedir. Bu amaçla, keşifsel nitelikli bu çalışmada 1995-2018 tarihleri arasında 

gerçekleşen (Ulusal) Pazarlama Kongreleri-(UPK)’nde yayınlanan bildiriler stratejik 

pazarlama alanı çerçevesinde sistematik olarak taranmış ve analiz edilmiştir. Bilimsel 

yayınların yazar, konu, yayın bilgisi, vb. gibi özelliklerinin niceliksel olarak incelenmesi ve 

araştırmanın yapıldığı bilim alanına dair değerlendirmeler yapılması sistematik literatür 

taramaları ile sağlanabilir. Bu anlamda, çalışmanın bir diğer amacı ise nitel bir araştırma 

çerçevesinde UPK yayınlarında stratejik pazarlama alanının pazarlama disiplinine katkılarını 

sorgulamaktadır. Çalışma sonunda elde edilen bulguların, UPK’larda stratejik pazarlama 

yazınının konumunu belirlemede katkı sağladığı düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Strateji  

Giriş 

Bütün işletmelerin birbirinden farklı fonksiyonları/departmanları ya da düzeyleri vardır. 

Yöneticiler hangi departmanda ya da düzeyde çalışırlarsa çalışsınlar şirketin genel stratejik 

planına uygun olan stratejiler geliştirmekle yükümlüdürler. Stratejik planlama bu anlamda 

öncelikle kurumsal düzeyde misyon ve vizyon belirleyerek gerçekleşmektedir. İşletme 

düzeyinde ise yöneticilerin görevi rekabet stratejilerini belirlemekken, fonksiyonel düzeyde 

geliştirilen detaylı planlar ise şirketin genel stratejik planlamasını destekleme görevini yerine 

getirir. Bu anlamda stratejik yönetim ve planlama kavramı, stratejik pazarlama kavramını 
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pazarlama planlarının oluşturulmasını sağlayan bir yapı/çerçeve sunarak desteklemektedir 

(Wison and Gilligan, 2005). 

Stratejik pazarlama planları, pazarlama departmanının kurumsal misyon ve amaçları göz 

önüne alarak kendi misyon ve amaçlarını belirlemesi ile başlar. Misyon ve amaçların 

belirlenmesinin ardından, pazarlama departmanı pazarı mikro ve makro düzeyde analiz eder 

ve GZFT Analizi ile şirketin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarırken, çevreden gelebilecek 

fırsatları ve tehditleri belirlemeye çalışır. GZFT analizi sonrasında, stratejik iş birimleri için 

hedefler belirlenir. Bu hedefler doğrultusunda, pazarlama yöneticileri Pazar Bölümlendirmesi, 

Hedef Pazar/Kitle, Konumlandırma ve Pazarlama Karması oluşturarak pazarlama stratejisini 

belirlerler. Pazarlama stratejisinin belirlenmesinin ardından, stratejinin eylem programları ve 

kar-zarar tabloları aracılığı ile uygulaması gerçekleşir ve son olarak, süreç kontrol edilir. 

Süreç boyunca ise pazarlama araştırmaları ve pazarlama bilgi sistemi yöneticilere daha iyi 

pazarlama hedefleri ve stratejileri belirleyebilmeleri için bilgi akışı sağlar.  

Stratejik pazarlama alanı şirketler için önem taşırken, pazarlama disiplini içinde stratejik 

pazarlama alanının sorunlu olduğu ve bir kimlik krizi yaşadığı düşünülmektedir (Day, 1992; 

Varadarajan, 2010, Hunt 2018a,b). Uluslararası çalışmaların vardığı bu sonuç, pazarlama 

araştırmalarının dört dönemi üzerinden tartışılabilir.  

Pazarlama Araştırmalarının dört dönemi Wilkie ve Moore (2003) tarafından 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre ilk olarak Pazarlama Araştırmalarının “Pazarlama 

Öncesi” (Pre-Marketing) dönemi olarak 1900 yılı öncesi belirtilmiş, fakat bu zaman süresince 

yapılan yayınların daha çok ekonomi bilimi altında şekillendiği vurgulanmıştır. 1900-1920 

yılları arası Pazarlama Araştırmalarının ilk dönemi olarak tanımlanmaktadır. Bu süre zarfında, 

üniversitelerde ‘pazarlama’ başlıklı dersler verilmeye başlanmış olsa da (Maynard, 1941; 

Bartels, 1951), henüz pazarlama odaklı bir dergi bulunmamaktadır (Hunt, 2018a). Fakat, 

pazarlama alanındaki yayınları ekonomi dergilerinde görmek mümkündür. Örneğin, 

pazarlama yazınındaki ilk çalışmalara bakıldığında (Cerit, 2014), Powel’in 1910’da Quarterly 

Journal of Economics’de yayınladığı California’da yetişen taze meyvenin uzak pazarlara 

ulaştırılmasını konu alan “Co-operative Marketing of California Fresh Fruit” (California Taze 

Meyvelerinin Kooperatif Pazarlaması) isimli makalesi dikkat çekmektedir (Powel, 1910). 

Powel’in çalışmasının yanı sıra, yine aynı dergide, 1912’de Shaw’un “Some Problems in 

Market Distribution” (Pazarlarda Dağıtımda Bazı Problemler) başlıklı çalışması da 1900-1920 

yılları arasında yayınlanan pazarlama odaklı yayınlar arasında öne çıkmaktadır. Pazarlama 

alanında basılan ilk kitap ise 1918 yılında Butler tarafından ‘Pazarlama Metodları’ 
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(Marketing Methods) ismiyle yayınlanmış ve pazarlamanın neden önemli olduğunu ve ‘satış’ 

(sales) yerine neden ‘pazarlama’ (marketing) teriminin kullanılması gerektiği açıklanmıştır. 

Kitapta strateji teriminden uzak durulsa da Hunt (2018a)’a göre pazarlama ‘teknikleri’ 

üzerinde durularak sonraki çalışmalar için strateji ve stratejik pazarlama konusunun ümit 

vadettiğini vurgulamaktadır (Hunt, 2018a).      

Pazarlama Araştırmalarının 2. Dönemi “Formulazing the Field” (Pazarlama Alanını Formüle 

Etmek) olarak adlandırılmakta ve 1920-1950 yılları arasındaki döneme tekabül etmektedir 

(Wilkie ve Moore, 2003). Bu yıllar pazarlama disiplininin geliştiği, pazarlama odaklı 

dergilerin yayın hayatına başladığı, ‘American Marketing Association’ (Amerikan Pazarlama 

Birliği) isimli birliğin kurulduğu, pazarlama kitaplarının genel olarak kabul görmüş pazarlama 

ilkelerini yaratmak üzerinde yoğunlaştığı ve dönemin sonuna doğru teorinin bu alanda 

rolünün ne olabileceğine dair tartışmalara yer verilen yıllar olarak tanımlanmaktadır (Wilkie 

and Moore, 2003). Bu yıllarda, “pazarlama stratejisi”nin iki yayın (örn. Alderson, 1937; 

White, 1927) dışında ihmal edildiği düşünülmektedir (Hunt, 2018a).  

Pazarlama Araştırmalarının 3. Dönemi (1950-1980) “Pazarlama Ana Akımında bir Paradigma 

Kayması: Pazarlama, Yönetim ve Bilim” (A Paradigm Shift in the Marketing Mainstream: 

Marketing, Management and the Sciences) olarak adlandırılmaktadır (Wilkie ve Moore, 

2003). Bu dönemde pazarlama çalışmaları yönetimsel bir perspektif kazanmış ve günümüzde 

de hala kullanılan ilkeler ve kavramlar geliştirilmiştir. Bunlar arasında pazarlama kavramı 

(McKitterick, 1957), yönetimsel bir strateji olarak pazar bölümlemesi (Smith, 1956), 

pazarlama karması (Borden, 1964), 4P (ürün, fiyat, yer ve tutundurma) (McCarthy, 1960), 

marka imajı (Gardner ve Levy, 1955), pazarlama yönetimi (analiz, planlama, kontrol) (Kotler, 

1967), kısa ve dar görüşlü pazarlama anlayışı (marketing myopia) (Levitt, 1960) yer 

almaktadır (Wilkie ve Moore, 2003, s.125). Bu kavramlara ek olarak, bu dönemde 

pazarlamanın yönetimsel perspektif kazanmasında Wroe Alderson’ın 1957 tarihli Pazarlama 

Davranışı ve Yönetimsel Eylem (Marketing Behaviour and Executive Action) çalışmasının 

önemli bir etki yarattığı belirtilmektedir (Nakiboğlu, 2016, s.16). Alderson bu çalışmasıyla, 

rekabet kuramının pazarlama açısından nasıl çalıştığı ve firmaların daha iyi bir finansal 

performans ve rekabetçi üstünlük için ‘farklılık yaratabilecek üstünlük’ (competition for 

differential advantage) tanımı yapmıştır ve bu tanım stratejik pazarlama alanında Porter’ın 

(1980, 1985) tanımladığı rekabetçi üstünlük ile paralellik göstermektedir (Hunt, 2018a, s.24). 

Porter’ın çalışmaları sonucu yarattığı değer zinciri, rekabet stratejileri, farklılaştırma gibi 

kavramlar 1970’lerin sonundan itibaren pazarlama yazınında ilgi çeken gelişmelerden 
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olmuştur (Cerit, 2014). Bu bağlamda, bu dönem içerisinde strateji ve stratejik pazarlamanın 

iki nokta ile (1) İşletmelerin içinde bulundukları pazarları da düşünerek bütünleşik bir strateji 

geliştirmeleri, (2) bütünleşik pazarlama stratejisi içinde kavramsallaşmanın (örn. pazar 

bölümleme stratejileri, hedef kitleye odaklanılması, ürün farklılaştırma, fiyatlandırma 

stratejileri) öne çıktığı söylenebilir (Hunt, 2018a, s.27-28).   

Pazarlama Araştırmalarının 4. Dönemi ise 1980 yılı ile başlayıp günümüze kadar gelen süre 

olarak görülmekte ve “Paradigma Kayması Yoğunlaşıyor: Ana Akımın Parçalanması” (The 

Shift Intensifies-A Fragmentation of the Mainstream) olarak adlandırılmaktadır (Wilkie ve 

Moore, 2003). 4. Dönem, pazarlama alanında bir uzmanlaşma dönemini başlatmış, farklılaşan 

araştırma yöntemleri ile çeşitli alt gruplar (örn. makro pazarlama, sosyal pazarlama, 

pazarlama etiği, vb.) ortaya çıkmıştır (Nakıboğlu, 2016, s.21).  Bu dönemde, stratejik 

pazarlama da önem kazanmaya devam etmiş ve oluşan alt gruplar üzerinden (örn. ilişkisel 

pazarlama stratejisi, marka ederi -brand equity- stratejisi, vb.) de kendine araştırma alanı 

bulmuştur.  

Pazarlama Araştırmalarının 5. Döneminde (2020-?) pazarlama disiplini içinde “stratejik 

pazarlama” alanının sorunlu olduğu ve marjinal olduğu düşünülmektedir (Day, 1992, Hunt 

2018a,b). Buna ek olarak, stratejik pazarlamanın teorik altyapısı hakkında bir şeffaflık 

olmadığı ve araştırmacıların bu konuda fikir birliğine varamadığı savunulmuş, alanın bir 

kimlik krizine girdiği ifade edilmiştir (Varadarajan, 2010). Hunt (2018a,b) ise son 

çalışmalarında bu konuyu vurgulamak üzere pazarlama disiplininin yaklaşık 100 yıllık tarihini 

inceleyerek, stratejik pazarlama alanının, Pazarlama Araştırmalarının 1. Dönem’inde (1900-

1920) pazarlama akademik disiplinin kurulması ile önem kazandığını, 2. Dönem’inde (1920-

1950) ihmal edildiğini, 3. Dönem’inde (1950-1980) öne çıktığını ve 4. Dönem’inde (1980-

günümüz) pazarlamanın önemli bir parçası haline geldiğini savunmuştur. Hunt son 

çalışmalarında (2018a;b) stratejik pazarlama alanı üzerinde durmasının nedenini pazarlama 

disiplininin sorunlu ve marjinal bir hale büründüğü ve bir kimlik krizinde olduğu sonucuna 

varması ile açıklamakta ve pazarlamanın bu kimlik krizinden çıkabilmesi için stratejik 

pazarlama köklerine geri dönmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu nedenle, Hunt (2018a;b) 

Pazarlama Araştırmalarının 5. Dönemi üzerinde durmuş, 2020 yılı itibariyle başlayacak bu 

dönemin stratejik pazarlama açısından hem ümit vadettiğini hem de problemler 

yaratabileceğini savunmuştur.  

Türkiye’de önceki çalışmalarda pazarlama alanında yapılan yayınlar analiz edilmiş ve bu 

yayınlar üzerine sistematik taramalar gerçekleştirilmiştir. Örneğin, Erdoğan ve Uzkurt (2007, 
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s.37-53) Türkiye pazarlama akademisinin profilini inceleyerek akademisyenlerin kariyer 

profillerini, öğrenim geçmişlerini ve akademik faaliyetlerini ortaya koyarken, Arı vd. (2009, 

s.15-37) Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde pazarlama ve yönetim alanında 1990-2005 

yılları arasında yazılan 106 adet yüksek lisans tezlerini incelemiştir. Başka bir çalışmada, 

Babacan vd. (2012, s.111) 1950-2012 yılları arasında yazılan alan kitaplarını kapsam, içerik 

ve biçim bakımından analiz etmiştir. Aynı yıl, Bozyiğit ve Yaşa (2012) pazarlama alanında 

yazılan lisansüstü tez çalışmalarının profilini ortaya koymayı amaçlayan çalışan bir yayın 

gerçekleştirirken, Bakır (2013) ise bu alandaki doktora tezlerine yoğunlaşarak kategorik bir 

değerlendirme yapmayı amaçlamıştır. Daha kapsamlı bir değerlendirme yapmayı amaçlayan 

Şakar ve Cerit (2012) ise 1980-2012 yılları arasında Web of Science’da yer alan ve SSCI 

indeksi tarafından taranan Türkiye adresli pazarlama alanındaki çalışmalara odaklanarak 

alanda en çok çalışılan konular, en çok yayın yapılan dergiler ve atıf miktarları gibi konulara 

odaklanarak bibliyometrik bir analiz gerçekleştirmiştir.  

Bu çalışmaların yanı sıra, önceki çalışmalarda Türkiye’de pazarlama alanında Ulusal 

Pazarlama Kongreleri (UPK) bildirilerinin analizi de gerçekleştirilmiştir. Örneğin, Kurtuluş 

vd. 2009 yılında yaptıkları çalışmalarında 2007-2008 yılları arasında yayınlanan 115 bildiriyi 

incelerken, Kurtuluş ve Kurtuluş (2010) 2007-2009 yılları arasında yayınlanan 159 bildiriyi 

içerik analizi ile incelemiştir. 2012 ve 2013 yıllarında benzer bir çalışma Kurtuluş vd. 

tarafından gerçekleştirilmiş ve çalışmalar sırasıyla 2007-2011 yılları arasındaki 214 bildiriyi 

ve 2008-2012 yılları arasındaki 213 bildiriyi konu ve yöntem açısından trend analizleri ile 

incelemiştir. UPK yayınlarını başka bir açıdan incelemek isteyen İnan vd. (2010) ise 1999-

2000 yılları arasında yayınlanan bildirileri düşünce okullarına göre sınıflamıştır. Yıllar 

bazında daha kapsamlı araştırma yapan yayınların sayısı kısıtlıdır. Bunlardan biri Tektaş vd. 

(2014) tarafından gerçekleştirilmiştir. Tektaş vd. (2014) 1999-2013 yılları arasında yayınlanan 

637 bildiriyi çalışılan konu başlıkları, çalışılan yöntemlere göre dağılımları, örneklem 

yöntemlerine göre dağılımı, analiz yöntemlerine göre dağılımı gibi konulara odaklanarak 

sistematik bir literatür taraması gerçekleştirmiştir. 

Önceki uluslararası çalışmalar pazarlama disiplininin stratejik alandan uzaklaştığı şeklinde 

görüşlere yer verse de ulusal çalışmalar kapsamında stratejik pazarlama alanı ile ilgili böyle 

bir algı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada 1995-2018 tarihleri 

arasında gerçekleşen (Ulusal) Pazarlama Kongrelerinde (UPK) yayınlanan bildiriler taranacak 

ve literatür bu amaçla incelenecektir.  
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Araştırma Yöntemi  

Çalışma 1995-2018 yılları arasında UPK’da sunulan bildirileri sistematik literatür taraması ile 

analiz eden keşifsel nitelikli bir araştırmadır. Sistematik literatür taraması ile elde edilen 

bulguların uzman görüşleri ile desteklenmesi amacıyla çalışmaya nitel bir araştırma da 

eklenmiştir. 

Bilimsel yayınların yazar, konu, yayın bilgisi, vb. gibi özelliklerinin niceliksel olarak 

incelenmesi, araştırmanın yapıldığı bilim alanına dair değerlendirmeler yapılması ve çalışma 

alanındaki mevcut duruma dair saptamaların yapılması sistematik literatür taramaları ile 

sağlanabilir. Ayrıca literatür taramaları, bilimsel alanlara özgü durumları ortaya koyarak ya da 

mevcut durumu analiz ederek, o alandaki gelecek çalışmalara da yön vermektedir (Al, 2009, 

s. 232).  Bu çalışma Türkiye pazarlama yazınında stratejik pazarlama alanının yerini basılan 

tam metin bildirilerde sistematik literatür taraması ile incelemeyi amaçlamaktadır. Sistematik 

literatür taraması sistematik, kapsamlı ve türetilmiş bir yöntemdir ve var olan çalışmaların 

belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sentezlenmesini sağlamaktadır (Okoli ve Schabram, 

2010,s.1). 

Bu çalışma için 1995-2018 tarihleri arasında gerçekleşen (Ulusal) Pazarlama Kongrelerinde 

yayınlanan tam metin bildiriler anakütle olarak seçilmiştir.  

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) “yurtiçi ve yurt dışında pazarlama 

biliminin gelişmesine, bilimsel çalışmaların ve araştırmaların özendirilmesine, öğretim 

elemanlarının, eğitimcilerin, uygulamacıların dayanışmasına, eğitim hizmetlerinin verimli ve 

etkin düzeyde uygulanmasına ve mesleğin gelişmesine yönelik katkı ve etkinliklerde bulunmak 

amacıyla” 2004 yılında Ankara’da kurulmuştur (PPAD, 2014). Fakat, UPK’ların tarihi 

PPAD’nin de öncesine dayanmaktadır. UPK’ların ilk ikisi İstanbul’da düzenlenmiştir. İlki 

1976 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından “Türkiye’de Pazarlama Eğitiminde Karşılaşılan 

Sorunlar” başlığı ile sempozyum olarak gerçekleştirilmiş, ikincisi ise 1984 yılında Pazarlama 

Derneğinin Kurulması, eğitim, dergi, kongre ve sözlük sorunları başlığı ile yapılmıştır. 

Gerçekleştirilen üçüncü kongre Anadolu Üniversitesi ev sahipliği ile 1989 yılında yapılmış ve 

“Pazarlama Terimleri ve Tanımları ile Pazarlamadaki Güncel Gelişmeler” üzerine 

odaklanılmıştır. 1995 yılında İstanbul’da düzenlenen dördüncü kongre bildiri kitabı basımı 

yapılan ilk kongredir. UPK, 1999 yılından sonra ise her sene düzenli olarak yapılmaya 

başlanmış olup ve kongre bildirilerine 1999 yılından itibaren PPAD’nin web-sitesinden 

ulaşılabilmektedir (Pazarlama, 2018).  
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Çalışmanın amacına uygun olarak anakütle 1995-2018 yılları arasında UPK bildiri 

kitaplarında basılan tüm bildiriler olarak belirlenmiştir
3
. Kongre programlarında yer alan 

posterler ve genişletilmiş/özet bildiriler anakütle dışında bırakılmıştır. Çalışmada tam sayım 

yapılarak 22 bildiri kitabında yer alan tüm tam metin bildirilere ulaşılmış ve toplamda 728 

tam metin bildiri incelenmiştir.  

İncelenen tam metin bildirilerin yer aldığı kongrelerdeki yıllık ortalama bildiri sayısı 33’tür. 

Belirtilen tam metin bildirilerin düzenlendiği yıllara göre dağılımı Görsel 1’de görülmektedir. 

Görsele göre, kongrelerde en fazla bildirinin sunulduğu yıl 83 (%11,40) tam metin bildiri 

yayını ile 2008 yılı olurken, ikinci sırada 57 (%7,82) bildiri sayısı ile 2014 yılı bulunmaktadır. 

2008 yılındaki bildiri sayısının fazla olmasının nedeni bu yıl içerisinde Nevşehir ve Adana’da 

olmak üzere iki ayrı kongrenin düzenlenmiş olmasıdır. Bu yılları takiben 2016 ve 2017 

yıllarında ise 55’er (%7,55) adet tam metin bildiri yer alıştır. En az tam metin bildirinin yer 

aldığı yıllar ise sırasıyla 2005 (n=14; %1,92), 2002 (n=15, %2,06) ve 2003 (n=15, %2,06) 

yıllarıdır. Bildirilerin 2002-2006 yılları arasında giderek azaldığı, fakat 2007 yılı itibariyle 

artış gösterdiği görülmektedir.  

 

Görsel 1. Tam Metin Bildiri Sayılarının Yıllara göre Dağılımı 

 

 

                                                           
3
 1995’te ve 2008de Adana’da yapılan kongrelerin bildiri kitapçığı PPAD’nin web-sitesinde bulunmamaktadır, 

fakat kitapçığa özel arşivden ulaşmak mümkün olmuştur.  
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Çalışmanın amacı Türkiye pazarlama akademiasının strateji ve stratejik pazarlama konusunu 

ne sıklıkla ele aldığını araştırmak olduğu için içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. İçerik 

analizi yapabilmek için analiz öncesi bir protokol ile bazı kriterler belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda, tam metin bildiriler toplandıktan sonra belirlenen bazı anahtar kelimeler ile 

aramalar gerçekleştirilmiştir (Bkz. Tablo 1). Anahtar kelimeleri belirlemek için pazarlama 

yazınından ve stratejik pazarlama literatüründen yararlanılmış (örn. Torlak ve Altunışık, 

2012) ve alanın uzman akademisyenlerinin (örn. Güldem Cerit, Remzi Altunışık) görüşlerine 

başvurulmuştur. Stratejik pazarlama yazını strateji alanını “Pazar Bölümlendirme”, “Hedef 

Kitle/Pazar”, “Konumlandırma” ve “Pazarlama Karması” konu başlıkları ile ele aldığı 

için bu kavramlar anahtar kelimeler arasına alınmıştır. Bunların yanı sıra “Strateji”, 

“Pazarlama Stratejisi”, “Pazarlama Stratejileri”, “Rekabet Stratejisi/Stratejileri”, ve 

“Stratejik Plan” da anahtar kelimelere dahil edilmiştir (Bkz. Tablo 1). Tam metin bildirilerin 

bazıları İngilizce dilinde olduğu için anahtar kelimelerin İngilizceleri de analiz sırasında 

dikkate alınmıştır. Bunun yanı sıra, belirlenen anahtar kelimelerin analizi bildiri metninin 

başlığında, özetinde ve anahtar kelimeler listesinde aranmıştır.  

Tablo 1. Literatür Taraması için Seçilen Anahtar Kelimeler 

Türkçe İngilizce 

Strateji Strategy 

Pazarlama Stratejisi/Stratejileri Marketing Strategy/Strategies 

Pazar Bölümleme/Bölümlendirme Market Segmentation 

Hedef Kitle/ Pazar Target Market 

Konumlandırma Positioning 

Pazarlama Karması/4P Marketing Mix/4P 

Rekabet Stratejisi/Stratejileri Competitive Strategy/Strategies 

Stratejik Plan Strategic Plan 

 

Anahtar kelimelerle yapılan analiz sonucunda 728 bildirinin 156 adedinde yukarıda belirtilen 

anahtar kelimelerden en az birinin varlığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, bazı kongre 

kitapçıklarında bildirilerin alanlara göre ayrıldığı görülmüştür. Fakat, pazarlama alanlarına 

göre yapılan bu ayrıştırma her kongre kitapçığında gerçekleştirilmemiştir. 22 bildiri 

kitapçığının 9’unda (%40) bu ayrımın yapılmadığı gözlemlenmiştir.  Bu nedenle, 

araştırmacılar konu başlığı belirlenmemiş 9 bildiri kitapçığının analiz edilebilmesi için 

kodlamalara ihtiyaç duymuştur. Makalelerin başlıkları, özetleri, anahtar kelimeleri ve 

halihazırda konu başlıklarına ayrılmış 13 kongre kitapçığı göz önüne alınarak 9 bildiri 

kitapçığı için gerekli kodlar iki araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve örneklemdeki (n=156) 

dağılımları belirlenmiştir. Bu analiz ile UPK’da pazarlama stratejileri ile ilgili anahtar kelime 
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içeren bildirilerin alan gruplamasının ortaya çıkarılması ve en çok bildiri yayını yapılan 

alanların belirlenmesi amaçlanmıştır.   

Çalışmanın ikinci aşaması olan nitel çalışma kısmında 156 tam metinde yazar olarak yer alan 

akademisyenlerden beşi seçilmiştir. Bunun yanı sıra örnekleme Türkiye pazarlama yazınında 

pazarlama stratejileri ile ilgili kitap yayınlamış olan akademisyenler de dahil edilerek 

hazırlanan sorular toplamda 10 akademisyene iletilmiş ve 9 adet geri dönüş sağlanmıştır 

(Nitel Sorular Ek-3’de görülebilir). 10 akademisyene mülakat yöntemi ile çeşitli sorular 

yöneltilmiştir. Mülakatlar için oluşturulan soru formları e-posta yoluyla katılımcılara 

ulaştırılmıştır.  

Mülakatlardan önce Türkiye’de pazarlama stratejileri alanında deneyimli bir akademisyenin 

görüş ve önerileri alınarak pilot bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Alınan görüş ve öneriler ile 

soru formu üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Soru formu iki ana bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde pazarlama akademisyenlerinin profil özellikleri ile ilgili sorulara 

yer verilmiştir. Bu sorular arasında akademisyenlerin şimdiki pozisyonlarında, 

üniversitelerinde ya da akademik yaşamda çalışma süreleri, ağırlıklı olarak ilgili oldukları 

pazarlama alanları ve yaşları bulunmaktadır. Soru formunun ikinci bölümü ise çalışmanın 

amacına uygun olarak geliştirilen 8 adet açık uçlu soru içermektedir. Pilot çalışma 15-17 

Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve soru formaları üzerinde yapılan 

düzenlemelerin ardından 18 Şubat 2019 tarihinde e-posta ile 10 pazarlama akademisyenine 

gönderilmiştir. 26 Şubat 2019 tarihi itibariyle 9 adet soru formu dönüşü sağlanmıştır. 

Çalışmaya katılan pazarlama akademisyenlerinin profil özelliklerine yönelik bilgiler Tablo 

2’de verilmektedir.  

Tablo 2. Katılımcıların Profil Özellikleri 

 

 Şimdiki 

Pozisyon*  

Şimdiki 

Üniversite*  

Akademik 

Yaşamda*  

Özel 

Sektör*  

Diğer  Ağırlıklı olarak ilgili 

olduğunuz Pazarlama 

Alanları 

Yaş 

1  9 20 24 - 1 Yıl Tüketici Davranışları, 

Deneyimsel Pazarlama 

54 

2  4 - 24 13  Pazarlama Ahlakı, 

Pazarlama Tarihi, Tüketici 

Davranışları, Kar Amaçsız 

Örgütlerde Pazarlama 

57 

3  12 24 28 - 3,5 yıl Tüketici Davranışları, 

Araştırma Yöntemleri, 

Stratejik Pazarlama, Satış 

Yönetimi, Pazarlama 

İletişimi, Müzakere 

Teknikleri, Postmodern 

Pazarlama, Pazarlama 

56 
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Teorileri Ve Pazarlama 

Yönetimi 

4  3 3 29 - - Uluslararası Pazarlama, 

Pazarlama Araştırmaları, 

Pazarlama Etiği 

51 

5  - - - - - - - 

6  5 14 24 - - Tüketici Davranışları, 

Sosyal Medya, Yeşil 

Pazarlama, Marka 

46 

7 5 1,5 22 - - Tüketici Davranışları, 

Pazarlama İlkeleri, 

Pazarlama Yönetimi, 

Pazarlama Araştırması, 

Tüketici Psikolojisi 

48 

8  7 27 27 - - Tüketici Davranışları, 

Online Pazarlama, Mobil 

Pazarlama 

51 

9  2 24 24 - - Marka, Perakende 47 

Ort** 5,875 14,1875 25,25    51 

*Çalışma Süresi 

**Ortalama 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere pazarlama akademisyenlerinin yaş ortalamaları 51 iken, şimdi 

bulundukları pozisyondaki çalışma süresinin ortalaması 5 yıl 10 aydır. Akademisyenlerin 

şimdi bulundukları üniversitedeki çalışma süreleri ortalaması 14 yıl 2 ayken, akademik 

yaşamdaki ortalama çalışma sürelerinin 25 yıl olduğu görülmektedir. Ayrıca, pazarlama 

akademisyenlerinden üç tanesinin özel sektör deneyimi bulunmaktadır.  

Bulgular  

Sistematik Literatür Taraması ve Analiz 

Bu çalışmada 22 bildiri kitapçığında toplam 728 tam bildiri incelenmiştir. 728 bildiriden 156 

(%22,42) adedinde belirlenen anahtar kelimelerin en az birinin varlığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeleri içeren 156 makalenin başlıkları ve yazar isimleri Ek-1’de görülebilir. 

Örneklemdeki 156 bildirinin yıllara göre dağılımı Görsel-2’de verilmiştir. Görsel 2’de de 

görüldüğü üzere stratejik pazarlama ile ilgili anahtar kelimelerden en az birini içeren tam 

bildiri sayısının en az olduğu yıllar kongrenin yapıldığı ilk yıl olan 1995 ve son yıl olan 

2018’dir. 2008/2 yılı bildiri kitapçığının ise 18 tam metin bildiri ile en çok stratejik pazarlama 

ile ilgili yayın içeren kitapçık olduğu görülmektedir.  
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Görsel 2. Anahtar Kelime içeren bildirilerin Yıllara göre Dağılımı 

*2008 yılında Nevşehir (2008/1) ve Adana’da (2008/2) olmak üzere iki ayrı kongre düzenlenmiştir.   

Bunun yanı sıra, yıllara göre bildirilerin içerdiği anahtar kelimelerin toplamı ise Görsel-3’te 

görülmektedir. Beklenilebileceği gibi anahtar kelimelerin toplamda tekrar sıklığının 1995 ve 

2018 yıllarında (n=3) en az olduğu görülmektedir. Bunun nedeni bu yıllarda herhangi bir 

anahtar kelime içeren tam bildiri sayısının az olmasıdır (n=2). Benzer bir nedenle herhangi bir 

anahtar kelime içeren tam bildiri sayısı 2008/2 Adana kongresinde en fazla olduğu için 

toplamda anahtar kelime sayısı bakımından bu kongre en yüksek rakama sahiptir (n=42).   

 

Görsel 3. Yıllara göre Toplam Anahtar Kelime Dağılımı 

*2008/1: Nevşehir Kongresi, 2008/2: Adana Kongresi 
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Tablo-3’de tam bildiri listesinde anahtar kelimelerin dağılımı görülmektedir. Anahtar 

kelimeler ayrı ayrı incelendiğinde ise “strateji” kelimesinin anahtar kelimeler arasında hem 

başlıklarda (n=23) hem de özette (n=105) en fazla tekrarlanan kelime olduğu görülmektedir. 

“Strateji” kelimesini “pazarlama stratejisi/stratejileri” takip etmektedir. “Pazarlama stratejisi” 

vurgusu anahtar kelime içeren 156 tam bildirinin 10’unun başlığında yapılırken, 45’inin 

özetinde, 6 tanesinin ise anahtar kelimelerinde yer bulmuştur. “Rekabet/rekabet stratejisi” ise 

bu iki anahtar kelimeyi takiben yoğunluk açısından üçüncü sırada yer almaktadır. “Rekabet” 

kelimesine 8 tam bildiri başlığında, 51 özette, 9 anahtar kelimeler grubunda yer verilmiştir 

(Bkz. Tablo 2). “Rekabet” ve “Strateji” kelimeleri en çok tekrarlanan kelimelerden biri 

olmuştur.  

Tablo 3. Anahtar Kelime Sıklığı 

 

 

Araştırılan Anahtar Kelimeler 

Bildirilerde Saptanan Anahtar Kelime Sıklıklarının 

Frekansı 

B* Ö** BAK*** 

n % n % n % 

1 Strateji 23 14,74 105 67,30 7 4,48 

2 Pazarlama Stratejisi/Stratejileri 10 6,41 45 28,84 6 3,84 

3 Pazar Bölümleme/Bölümlendirme 8 5,12 19 12,17 7 4,48 

4 Hedef Kitle/Pazar 3 1,92 22 14,10 1 0,64 

5 Konumlandırma 2 1,28 9 5,76 3 1,92 

6 Pazarlama Karması/4P 3 1,92 11 7,05 2 1,28 

7 Rekabet/Rekabet Stratejisi 8 5,12 51 32,69 9 5,76 

8 Stratejik Plan 1 0,64 5 3,20 1 0,64 

*B=Başlık 

**Ö= Özet 

***BAK= Bildirinin Anahtar Kelimeleri 

 

Stratejik Pazarlama yazını dikkate alındığında UPK bildirileri tarafından en az vurgulanan 

anahtar kelime “stratejik plan” olmuştur. “Stratejik Plan” göz önüne alındığında, “Pazar 

Bölümleme/Bölümlendirme” ve “Hedef Kitle/Pazar” kelimelerinin daha sık tekrarlandığı 

görülmektedir (Bkz. Tablo 1). Bunun nedeni 156 tam bildirinin alan başlıklarına bakıldığında 

“stratejik pazarlama yönetimi”, “tüketici davranışı” ve “global/uluslararası pazarlama” 

alanlarında yapılan çalışmaların sayısının fazla olmasıdır (Bkz. Tablo 3).  

Özellikle yüzdelere bakıldığında stratejik pazarlama alanı ile ilgili olan “Pazar 

Bölümleme/Bölümlendirme”, “Hedef Pazar/Kitle”, “Konumlandırma” ve “Pazarlama 

Karması/4P” anahtar kelimelerinin popülasyondaki ve ana kütledeki yüzdelerinin azlığı göze 

çarpmakta ve bu anahtar kelimeler genel olarak özet bölümünde kendilerini göstermektedir. 
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Bu durum Hunt’ın (2018a,b) stratejik pazarlama ile ilgili savının Türk yazını açısından da 

doğru olduğunu göstermektedir.  

Tam metin bildiriler ayrıca alan başlığı bulunan UPK’larda alan başlıklarına göre 

incelenmiştir. 22 bildiri kitapçığında yapılan analize göre “Stratejik Pazarlama Yönetimi” alan 

başlığında 10 adet tam bildiri bulunmaktadır. Onu takiben “Tüketici Davranışları” (n=14), 

“Ürün ve Marka Pazarlaması” (n=9) ve “Global/Uluslararası Pazarlama” (n=15) gelmektedir 

(Bkz.Tablo.4).  

Tablo 4. Alan Gruplaması Olan UPK’larda Bildirilerin Alanlara Göre Dağılımı 

 

UPK Alan Başlıkları n % 

1. Avrupa Birliği Süreci ve Pazarlama Stratejileri 4 2,56 

2. Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi 1 0,64 

3. Değer Yaratan Pazarlama Etkinlikleri 2 1,28 

4. Endüstriyel Pazarlama 4 2,56 

5. Global/Uluslararası Pazarlama 15 9,61 

6. Hizmet Pazarlaması 14 8,97 

7. İlişkisel Pazarlama 3 1,92 

8. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2 1,28 

9. Marka Pazarlaması 1 0,64 

10. Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 1,28 

11. Müşteri Odaklı Yaklaşımlar 2 1,28 

12. Organik Tarım 3 1,92 

13. Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Stratejileri 3 1,92 

14. Pazarlama Araştırmaları 2 1,28 

15. Pazarlama İletişimi 3 1,92 

16. Pazarlama Karması 4 2,56 

17. Pazarlama Yönetimi 1 0,64 

18. Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri 2 1,28 

19. Pazarlamada Değer Yaratmak 2 1,28 

20. Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 1 0,64 

21. Pazarlamada Kalite Ölçümü 2 1,28 

22. Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 1,28 

23. Pazarlamada Özel Konular 2 1,28 

24. Pazarlamada Yeni Teknolojiler 4 2,56 

25. Rekabet Stratejileri 2 1,28 

26. Rekabet ve Tüketicinin Korunması 1 0,64 

27. Serbest Konulu Bildiriler 1 0,64 

28. Sosyal Medya Pazarlaması 1 0,64 

29. Sosyal ve Sürdürülebilir Pazarlama 1 0,64 

30. Spor ve Etkinlik Pazarlaması 1 0,64 

31. Strateji, Siyaset ve Pazarlama 1 0,64 

32. Stratejik Pazarlama 1 0,64 

33. Stratejik Pazarlama Yönetimi 10 6,41 

34. Sürdürülebilir Pazarlama 2 1,28 

35. Sürdürülebilir Turizm 3 1,92 

36. Sürdürülebilir Tüketim 1 0,64 
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37. Sürdürülebilir Üretim ve İnovasyon 1 0,64 

38. Turizm Pazarlaması 6 3,84 

39. Tüketici Davranışı/Davranışları 14 8,97 

40. Tüketici/Örgütsel Müşteri Davranışları 1 0,64 

41. Tüketim Malları Pazarlaması 3 1,92 

42. Tüketimde Etik 1 0,64 

43. Ürün ve Marka Pazarlaması 9 5,76 

44. Ürün ve Marka Yönetimi 3 1,92 

45. Yer Pazarlaması 2 1,28 

46. Yerel ve Sektörel Pazar Araştırmaları 3 1,92 

47. Yeşil Pazarlama 5 3,20 

48. Yeşil Tüketici 2 1,28 

Toplam 156 99,88* 

*100 ile olan fark virgül sonrası yuvarlamalardan kaynaklanmaktadır. 

 

Nitel Araştırma 

Çalışmanın ikinci kısmındaki nitel çalışma için hazırlanan soru formu toplamda 10 

akademisyene gönderilmiş ve 9’undan geri dönüş sağlanmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda katılımcıların UPK’da en çok bildiri sunulan alanın “Tüketici 

Davranışları” olduğu konusunda fikir birliği içerisinde olduğu görülmektedir. Bu görüş, 

yukarıdaki bulguları da destekler niteliktedir. Pazarlama stratejileri ile ilgili anahtar kelimeleri 

içeren bildiriler analiz edildiğinde bile “Tüketici Davranışları” alanı ikinci sırada yer 

almaktadır. Bildirilerin genel olarak “Tüketici Davranışları” alanına yoğunlaşmasının en 

önemli nedenleri olarak katılımcılar sıklıkla “Tüketici Davranışları” alanının uygulanabilirlik 

ve veri toplama açısından avantajlı olmasını belirtmiştir. Bunun yanı sıra, tüketici davranışları 

alanının disiplinler arası konularda çalışma kolaylığı sağlaması ve farklı yöntem kullanımına 

imkân tanımasının gibi faktörlerin de bildirilerin bu alanda yoğunlaşmasının diğer nedenleri 

arasında belirtilmektedir.  

UPK’da yer alan bildirilerin “Tüketici Davranışları” alanında yoğunlaşmasının pazarlama 

disiplinine etkisi sorusu farklı görüşler doğurmuştur. Katılımcılardan üçü bu durumun diğer 

alanların ihmal edilmesine yol açtığını ve böylece diğer alanların çalışılmaya daha açık 

olduğu görüşünü savunmaktadır. Bunun yanı sıra, katılımcılardan biri pazarlama 

akademiasının gündemi takip etmek istemesi yüzünden çalışmaların bu alanlara (örn. Tüketici 

Davranışları) yoğunlaştığını, fakat pazarlama akademiasının öne çıkabilecek alanları pazardan 

önce görüp incelemesi gerekliliğini vurgulamıştır.   

Katılımcıların hepsi pazarlama disiplininde pazarlama stratejileri alanındaki araştırmaların 

önemi konusunda fikir birliğine varmışlardır. Bu önemin nedeni olarak pazarlamanın tüm alt 
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birimlerine yön veren bir alan olması ve işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine olanak 

sağlaması gösterilmektedir. Buna ek olarak, bu alandaki çalışmaların makro çevresel 

koşullarda firma uygulamalarını ve performanslarını analiz etme ve yol gösterme açısından da 

katkı sağladığı vurgulanmaktadır. Aynı zamanda, katılımcılar bu alanda yeterli çalışmanın 

olmadığını ve bu durumun pazarlama stratejileri alanındaki çalışmaların uzun soluklu olması, 

piyasa ile çalışma gerekliliği ve özel sektörden veri toplama zorluğu ile ilişkili olduğunu 

savunmaktadır.   

Türkiye pazarlama yazınında pazarlama stratejileri alanı hakkındaki görüşleri sorulduğunda 

katılımcılar bu alandaki çalışma sayısının az olduğunu yüzeysel, zayıf, bakir, ihmal edilmiş, 

eksik gibi sıfatlar kullanarak bir kez daha vurgulamaktadırlar. Türkiye pazarlama yazınının 

bir kısmını oluşturan UPK’da pazarlama stratejileri alanının yeterli ilgiyi görüp görmediği 

sorulduğunda da katılımcıların yanıtları yeterli ilgi görmediğine yöneliktir. Bu alanda çalışan 

akademisyen sayısının azlığı, ampirik çalışmalara daha çok ilgi gösterilmesi, nitel 

çalışmaların hakemler tarafından onaylanmasının zorluğu göz önüne alındığında bu alanın 

görünürlüğünün UPK’da az olduğu belirtilmiştir.  

Son olarak katılımcılara Türkiye pazarlama yazınında pazarlama stratejileri alanının 

geleceğini nasıl gördükleri ve bu alandaki çalışmaların sayısının nasıl arttırılabileceği soruları 

yöneltilmiştir. Pazarlama stratejileri alanının geleceği konusunda katılımcıların üçü yorum 

yapmazken, genel kanı çalışmaların teşvik edilmesi gerektiği yönündedir. Örnek vermek 

gerekirse, alan odaklı seminerler, dersler ve örnek olay analizlerinin artması, gelecek bir 

UPK’da pazarlama stratejilerinin ana konu olması, ya da özel panel, sempozyum 

gerçekleştirilmesi ile alandaki çalışma sayısının arttırılabileceği belirtilmiştir. Bunların yanı 

sıra çalışma sayısını arttırmak için sektör-akademi iş birliklerinin arttırılması, öğrencilerin 

ilgilerinin artması için daha çok örnek olay yaratılması, ders sayısının artması, alan ile ilgili 

seçeneklerin projeler yaratılması, alandaki yayınların basılabileceği nitelikli dergi sayısının 

artması gibi pazarlama stratejileri alanındaki yayınların artmasına olanak sağlayacağı 

belirtilmiştir.  

Sonuç ve Değerlendirme    

Bu çalışmada 1995-2018 tarihleri arasında gerçekleşen UPK’da yayınlanan bildiriler taranmış 

ve pazarlama stratejileri alanının UPK’daki yeri sistematik bir literatür taraması ile 

incelenmiştir. Belirtilen yıllar arasında yayınlanan 22 bildiri kitabında 728 tam bildiri önceden 

belirlenmiş anahtar kelimeler ışığında incelenmiştir. 728 tam metin bildirinin 156 (%22,42) 



829 
 

tanesinde belirlenen anahtar kelimelerin var olduğu görülmüştür. Sonuçlara bakıldığında 

yıllık toplam ortalama bildiri sayısının 33 olduğu görülmektedir, en fazla bildiri gönderimi 

2008 yılında yapılırken, 2005 ise en az bildiri gönderiminin yapıldığı yıl olarak göze 

çarpmaktadır.  

Belirlenen anahtar kelimelerin varlığına bakıldığında, en az bir anahtar kelime içeren bildiri 

sayısının 156 (%22,42) olduğu görülmüştür. Anahtar kelimelere ayrı ayrı bakıldığında en çok 

tekrarlanan kelimelerin “Strateji”, “Pazarlama Stratejisi” ve “Rekabet/Rekabet Stratejisi” 

olduğu görülmektedir. Stratejik pazarlama yazını strateji konusunu “Pazar Bölümleme”, 

“Hedef Kitle/Pazar”, “Konumlandırma” ve “Pazarlama Karması” sırası ile ele almasına 

rağmen, UPK tam bildirilerinde bu anahtar kelimelerin sıklığının az olduğu görülmektedir. Bu 

anahtar kelimeler arasında “Pazar Bölümleme” ve “Hedef Kitle/Pazar”ın sıklığının diğerlerine 

oranla fazla olmasının nedeni ise tüketici davranışı alanındaki çalışmaların yoğunluğu olarak 

açıklanabilir. Bu alandaki çalışmaların yoğunluğu hem UPK bildirilerinin alanlara göre 

dağılımı ele alındığında, hem de nitel çalışma sonuçları ile desteklenmektedir. Alan 

sınıflamaları bulunan UPK’larda alanlara göre dağılıma bakıldığında anahtar kelime içeren 

156 tam bildiri analiz edildiği için “Stratejik Pazarlama Yönetimi” alanındaki toplam yayın 

sayısı 10 olarak görülmektedir. “Stratejik Pazarlama Yönetimi”ne ek olarak “Tüketici 

Davranışları” (n=14), “Hizmet Pazarlaması” (n=14) ve “Global/Uluslararası Pazarlama” 

(n=15) gibi alanlarda da bildiri sayısının fazlalığı gözlemlenmektedir.  

Nitel Analiz sonuçları da UPK’da en çok ilgi gören araştırma alanının “Tüketici Davranışları” 

olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni olarak uygulanabilirliğin kolay olması, veri toplama 

açısından avantajlı olması, disiplinler arası konularda çalışma ve farklı yöntemler kullanma 

imkânı sağlaması sıralanmıştır. Bunların yanı sıra ampirik çalışmalara verilen önem 

düşünüldüğünde tüketici davranışlarına yoğun ilginin olması şaşırtıcı değildir. Pazarlama 

stratejileri alanındaki yayınlar için özel sektör ile çalışma gerekliliği ve bu durumun veri 

toplama zorluğu yaratmasının alandaki çalışma sayısını azalttığı ifade edilmiştir. Bunun yanı 

sıra, atama yükseltme kriterleri düşünüldüğünde bu kriterleri karşılamak isteyen 

akademisyenler için çalışma zorluğu ve süre uzunluğu nedenleri alan seçimlerini 

etkilmektedir. Bu bağlamda, Pazarlama Stratejileri alanında yapılacak çalışmaların teşvik 

edilmesi için üniversite-sanayi iş birliklerine önem verilmesi, UPK gibi kongrelerde özel 

paneller ya da çalıştaylar düzenlenmesi, alanda tecrübeli hocaların projeler geliştirerek 

öğrencileri teşvik etmesi çalışma sayısının artmasına yardımcı olabilecektir.  
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Sonuç olarak, bu çalışma Hunt’ın (2018a,b) pazarlama yazınında stratejik pazarlama alanına 

olan ilgi azlığı ile ilgili savının Türkiye pazarlama yazını konusunda da geçerli olduğunu 

göstermektedir. Bu durum problematik görünse de aslında Hunt’ın da belirttiği gibi fırsat da 

yaratmaktadır. Özellikle kariyerine yeni başlayan akademisyenlerin bu alana yoğunlaşması 

yayın yapma olasılıklarını arttıracaktır. Bunun yanı sıra, alanda tecrübeli hocalar TÜBİTAK 

ve üniversitelerde yer alan bilimsel araştırma projeleri desteklerinden yararlanarak üniversite-

sanayi iş birliklerini arttırabilir ve hem öğrencilere hem de kariyerine yeni başlayan 

akademisyenlere bu alanda çalışma imkânı yaratabilirler.  

Gerçekleştirilen çalışma sadece UPK’da yayınlanan tam bildiriler üzerinden bir 

değerlendirme yapmaktadır. UPK Türkiye pazarlama yazınının sadece bir kısmına ışık 

tutmaktadır, bu nedenle gelecek çalışmalarda uluslararası alan indeksleri kapsamında 

yayınlanan Türkiye adresli yayınların ve ULAKBİM’de indekslenen yayınların bibliyometrik 

analizlerle pazarlama stratejileri alanı perspektifinde taramasını ele alınabilir. Ayrıca, gelecek 

çalışmalar bildirileri içerik analizi ile inceleyerek UPK Türkiye pazarlama yazınının daha 

detaylı bir çözümlemesi gerçekleştirilebilir.  
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Ek 1.  Nitel Araştırma Soruları 

PROFİL SORULARI:  

 

Çalışma 

Süreniz: 

(yıl/ay 

olarak 

belirtiniz) 

 

Şimdiki 

Pozisyonunuzda 

Şimdiki 

Üniversitenizde 

Akademik 

Yaşamda 

Özel 

Sektörde 

Diğer 

(Belirtiniz)…

… 

………………

……… 

     

Ağırlıklı 

olarak 

ilgili 

olduğunuz 

pazarlama 

alan(ları):  

 

 

Yaşınız: 

 

 

PAZARLAMA STRATEJİLERİ ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE 

YÖNELİK SORULAR:  

1.  Sizce Ulusal Pazarlama Kongrelerinde (UPK) en çok hangi alanlarda bildiri yer 

almaktadır? 

Cevabınız: 

 

2.  Bildirilerin bu alanda yoğunlaşmasını hangi faktörlere bağlı olarak açıklamaktasınız? 

Cevabınız:   
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3.  UPK’da yer alan bildirilerin bu alanlarda yoğunlaşması pazarlama disiplini açısından 

nasıl açıklanabilir? 

Cevabınız: 

 

4.  Pazarlama disiplininde pazarlama stratejileri alanındaki araştırmaların önemi hakkında 

ne düşünüyorsunuz? 

Cevabınız: 

 

5.  Sizce Türkiye pazarlama yazınında pazarlama stratejileri alanının mevcut durumu nedir? 

Cevabınız: 

 

6.  Sizce UPK’da yer alan bildirilerde pazarlama stratejileri alanı görece yeterli ilgiyi 

görüyor mu? 

Cevabınız: 

 

7.  Türkiye pazarlama yazınında pazarlama stratejileri alanının geleceğini nasıl 

görüyorsunuz?  

Cevabınız: 

  

8.  Türkiye pazarlama yazınında pazarlama stratejileri alanındaki çalışmaların sayısını 

arttırmak için neler yapılabilir? 

Cevabınız: 
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YENİ DİJİTAL EKONOMİDE DEĞİŞEN PAZARLAMA 

YAKLAŞIMLARI: PAZARLAMA 4.0  KAVRAMSAL BİR İNCELEME 

CHANGING MARKETING APPROACHES IN THE NEW DIGITAL ECONOMY: 

MARKETING 4.0 CONCEPTUAL REVIEW 

İsmet ANLI
1
 

Yücel ÖZTÜRKOĞLU
2
 

Sinan NARDALI
3 

Özet 

Tüketici davranışları ve satın alma kararlarını etkileyen faktörler değiştikçe pazarlama 

planlarının da güncellenmesi ve yeni pazarlama çabalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Orta ve yoğun rekabete sahip sektörlerde şirketlerin pazar paylarını korumaları ya da 

arttırabilmeleri için bu değişen müşteri davranışlarını iyi izlemeleri ve pazarlama faaliyetlerini 

bu değişen faktörlere göre uyumlu hale getirmeleri stratejik bir öneme sahiptir. Şirketlerin 

hedeflerine ulaşabilmeleri ancak bu yenilikleri gerçekleştirmelerine bağlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Ekonomi, Bulut Sistemi, Semantik Sosyal Ağlar, Pazarlama 

4.0 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Tüketici davranışları ve satın alma kararlarını etkileyen faktörler değiştikçe pazarlama 

planlarının da güncellenmesi ve yeni pazarlama çabalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Orta ve yoğun rekabete sahip sektörlerde şirketlerin pazar paylarını korumaları ya da 

arttırabilmeleri için bu değişen müşteri davranışlarını iyi izlemeleri ve pazarlama faaliyetlerini 

bu değişen faktörlere göre uyumlu hale getirmeleri stratejik bir öneme sahiptir. Şirketlerin 

hedeflerine ulaşabilmeleri ancak bu yenilikleri gerçekleştirmelerine bağlıdır.  

Pazarlama 1.0’da ürün merkezli bir pazarlama anlayışı varken, Pazarlama 2.0’da bu durum 

tüketici merkezli anlayışa bir geçiş sağlamıştır. Pazarlama 3.0’da ise insan merkezli 

pazarlama diyebileceğimiz bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşümle birlikte tüketicilerin 

insani yönleri, akılları, kalpleri ve ruhları bir bütün olarak incelenmiş, stratejiler buna göre 
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şekillendirilmiştir. Pazarlama 4.0’a geçişin merkezinde ise bunlara ek olarak bir de teknoloji 

yer almaktadır. Geleneksel ekonomiden dijital ekonomiye geçiş yaşanmasıyla birlikte 

birbirinden bağımsız teknoloji birbiriyle ilişkili hale gelmiştir. Bu değişimle birlikte bir takım 

yeni kavramlar da hayatımıza girmiştir. Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi, Yapay Zeka, Big 

Data, Büyük Veri Analizi, Netandaşlık, Bulut Sistemler bu kavramlardan bazılarıdır.  

Literatür Analizi  

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni sanayi devrimin başlaması ile birlikte, birçok farklı 

alanda olduğu gibi pazarlama alanında da etkisi hissedilmektedir. Özellikle, geleneksel 

pazarlama tekniklerinin, yeni dijital çağa uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. 

Pazarlama 4.0 kavramı ise pazarlama literatüründe bu beklenen güncellemeyi yapmak için 

doğmuştur. Pazarlama 4.0, bugüne kadar kullanılan pazarlama tekniklerinin, yeni sanayi 

devrimi Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanarak uyumlu hale gelmesidir.  

Pazarlama ile ilgili bilinen iki temel paradigma bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 

pazarlama karması paradigması, bir diğeri ise ilişkisel pazarlama paradigması. Ülkemizde de 

egemen olan ve Amerikan Pazarlama Birliği’nin de tanımlarına yansıyan paradigma 

pazarlama karması paradigmasıdır (Üner, 2003). 20. YY’dan itibaren pazarlamanın tanımı 

üzerinde çeşitli formel girişimler olmuştur. Bu noktada Amerikan Pazarlama Birliği’nin 

güncel pazarlama tanımı şu şekildedir: "Pazarlama, müşteriler, paydaşlar ve toplum için 

değeri yüksek olan teklifler oluşturma, iletme, sunma ve değiş tokuş etme etkinliği, kurumlar 

kümesi ve süreçleridir" (AMA, 2013). Pazarlama biliminin yıllar içinde geçirdiği aşamalar 

bağlamında literatürden hareketle pazarlama 4.0’a gelinceye kadar geçirilen evreleri aşağıdaki 

gibi ele alabiliriz. 

Pazarlama 1.0; Pazarlama yaklaşımlarının ilki olarak tanımlanan Marketing 1.0, Kotler’e 

göre sanayi devrimiyle birlikte üretimin gelişmesinin bir sonucu şeklinde ortaya çıkmıştır 

(Kotler, 2012). Web 1.0 kavramından da etkilenerek Web ‘in versiyonları pazarlama 

yaklaşımlarına teknolojik etki kapsamında yansımıştır. Web 1.0 teknolojileri kapsamında 

kullanıcılar daha pasif ve sadece kendilerine sunulan linklere tıklamaktadırlar. Bu da tek 

yönlü bir pazarlama yaklaşımı olan Pazarlama 1.0’ın altyapısını oluşturmaktadır. Şirketler, 

ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında tek yönlü olarak tüketicilere mesaj, statik banner 

paylaşımları ve haber bültenleri gibi paylaşımlarda bulunurlar. Tüketici beklentileri çok fazla 

dikkate alınmadan tek amaç, daha fazla satış̧ yapmaktır. İşletmeler pazarlama 1.0’da ürün 

odaklı bir 4P üzerine kurulu pazarlama planı uygulanmaktadır.  
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Pazarlama 2.0; Pazarlama 1.0’daki etkileme yaklaşımı, teknolojik değişimlerle birlikte 

kendisini bir etkileşim yaklaşımına dönüştürmüştür. Pazarlama 2.0 kavramı, aslında 

pazarlama, web 2.0 ve sosyal medyanın etkileşimi ile ortaya çıkmış̧ bir kavramdır (Mayol, 

2011). Temel olarak Pazarlama 1.0’dan farkı, tüketicileri pazarlamanın bütün aşamalarında 

yer almasını sağlamak ve sadece bir alıcı rolüyle değil aktif bir rolle değerlendirmek seklinde 

özetlenebilir (Bressolles, 2012). Bu süreçle birlikte müşteri ile şirketler arasında ve 

müşterilerin kendi aralarında ki interaktif bilgi paylaşımının altyapıları da oluşturulmuştur. Bu 

dinamik iletişim kanalları aracılığı ile de müşteriler üretimden, reklam filmlerinin 

hazırlanmasına kadar dahil edilerek daha katılımcı bir pazarlama yaklaşımı oluşmaya 

başlamıştır (Mencarelli ve Pulh, 2009). Ancak sosyal medyada ve teknolojideki diğer 

gelişmelerle birlikte Pazarlama 2.0 yerini hızlıca Pazarlama 3.0 değişimine bırakmak zorunda 

kalmıştır (Fuchs et al. 2010 Harris, 2008; Tasner, 2010).  

Pazarlama 3.0; Web 3.0 teknolojileri ile birlikte semantik web denilen anlamlandırılmış̧ web 

kavramı Pazarlama 3.0’ın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Web 3.0 teknolojileriyle 

birlikte kullanıcıların webde bıraktıkları izleri okuyup anlamlandırma özelliği, pazarlama 

çalışmalarına oldukça farklı bir boyut kazandırmıştır. Semantik web, web 2.0 uygulamaları ve 

yapay zeka Web 3.0’a geçişi sağlamıştır (Kwanya et al, 2012). Bu gelişmeler ışığında ise 

Pazarlama 3.0 yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Kullanıcıların katılımcılığı temelli bir iletişim 

ortamı artık kendisini kullanıcıların işbirliğine dayanan bir iletişim ortamına bırakmıştır. 

Pazarlama 3.0'ın ortaya çıkışı, işbirlikçi, kültürel ve manevi pazarlamanın bir araya getirilmesi 

gereken tüketici davranışındaki derin değişiklikler tarafından desteklenmektedir (Kotler, 

2012). Pazarlama 3.0, Kotler tarafından "değerler ve anlam arayışı merkezli" bir pazarlama 

olarak tanımlanmaktadır (Kotler, 2012). Şirketler sadece ürettikleri kar ile değil aynı zamanda 

İnsanlara ve dünya toplumlarına karşı faydaları bakımından da değerlendirilmektedir.  

Pazarlama 4.0; Dijital ekonomi çağı ile birlikte, literatüre pazarlama konusunda çok farklı 

kavramlar girmeye başlamıştır. bu yeni çağda, değişen tüketici davranışlarına ve profiline 

uyum sağlamak amacıyla Pazarlama 4.0 kavramı doğmuştur. Pazarlama 4.0 en genel tanımı 

ile şirketlerle müşteriler arasında online ve offline etkileşimleri birleştiren bir pazarlama 

yaklaşımıdır (Kotler, 2016).  

Günümüzde güç artık daha sosyal ve bağlantılı müşterilerin eline geçmiş̧ durumdadır ve bu 

müşterilere pazarlama yapabilmek için çok boyutlu ve yeni nesil dijital pazarlama yöntemleri 

ile ulaşmak, ulaşılan müşterilere de farkındalıktan savunuculuğa geçen bu yolda yeni 

yöntemlerle rehberlik etmek gerekir. Aynı şekilde değişen müşteri profilleri kapsamında yeni 
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nesil pazarlama çalışmalarında müşterilerin de sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Değişen 

bu profiller kapsamında yeni alt kültürler oluşmuştur. Fikirler konusunda gençler, pazar 

payının arttırılması konusunda kadınlar ve markalarla gönül bağı kurabilmek için 

Netendaşlara ulaşmak gerekmektedir. Özetle bu üç grup dijital ekonomide pazarlamanın 

anahtarını ellerinde tutmaktadırlar (Kotler, 2016).  

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışmamızdaki amacımız, pazarlama 4.0 ile birlikte değişen kavramları tespit ederek, 

pazarlama uzmanlarının mevcut pazarlama çalışmalarını bu koşullara göre yeniden gözden 

geçirmelerini sağlamak için ilgili konunun yeni boyutlarını ortaya koyabilmektir. Bu amaç 

doğrultusunda “pazarlama 4.0” konusuna ilişkin sistematik literatür taraması yöntemi 

kullanılmıştır. Sistematik literatür taraması, ilgili konuda önceki çalışmaların ortaya koyduğu 

sonuçların derlendiği bir çalışma niteliğindedir. 2019 yılının ilk iki ayında gerçekleştirilen bu 

tarama sonucunda, pazarlama 4.0 ve ilgili konular literatürde yer alan çalışmalar bağlamında 

ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Bu amaç doğrultusunda “pazarlama 4.0” a ilişkin öncelikle anahtar kelimeler tespit edilmiş 

daha sonra bu anahtar kelimeler üzerinden İngilizce ve Türkçe dilinde ulusal ve uluslararası 

makale, bildiri ve kitaplar taranmıştır. Tarama esnasında öncelikle, çalışmaların başlık ve özet 

kısmına, konuyla doğrudan ilgili olan çalışmaların ise tamamına bakılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma  

Cook (2014) artık tüketicilerin mobil bir şekilde internete bağlı olarak yaşadıklarını ve günlük 

hayatlarında yoğun bir biçimde teknolojiyle iç içe olduklarını ortaya koymuştur.  Tüketicilerin 

satın alma davranışlarını daha iyi anlamak için Lewis (yıl) tarafından geliştirilen 4A (Aware, 

Attitude, Act, Act Again) kavramlarının Pazarlama 4.0 ile birlikte Pazarlama 5A olarak 

yeniden ele alınması gerekmektedir. Kotler (2016), bunu Aware, Appeal, Ask, Act ve 

Advocate olarak güncellenmektedir. Dolayısı ile pazarlamacıların Pazarlama 4.0 ile birlikte 

hedefleri satışla birlikte kullanımı devam ettirme, yeniden satın alma ve başkalarına da tavsiye 

etme olarak güncellemeleri gerekmektedir.  

Artık tüketicisini dinleyen, takip eden, onu tüm süreçlere dahil eden ve savunucu tüketici 

sayısını arttırarak PAR (Satın Alma Eylemi Oranı) ve BAR (Marka Savunuculuğu Oranı) 

değerlerini yükselten markalar devamlılıklarını sağlayabilecek olup değişen dijital ekonomide 

sürdürülebilir karlılığı ancak bu değerlerini yüksek tutarak sağlayabileceklerdir.  
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Pazarlama verimliliğini ölçebilmek için PAR (Satın Alma Eylemi Oranı) ve BAR (Marka 

Savunuculuğu Oranı) kavramları oldukça önemlidir. Bu kavramlar da aynı şekilde  

“PAR - Satın Alma Eylemi Oranı = Satın Alma Eylemi / Kendiliğinden Farkındalık”  

“BAR - Marka Savunuculuğu Oranı = Kendiliğinden Savunuculuk / Kendiliğinden 

Farkındalık” şeklinde ifade edilebilmektedir. 

Pazarlama 4.0 ile birlikte marka sadakati yaklaşımı da artık yerini marka çekiciliğini 

sağlamayı amaçlayan insan merkezli bir pazarlama anlayışına bırakmıştır. Sosyal dinleme 

kavramı da bu kapsamda karsımıza çıkmaktadır. Tüm müşterileri sosyal ağlar üzerinden 

dinlemek ve pazarlama çalışmalarını buna göre şekillendirmek esastır. İnsan merkezli 

markalarda bulunması gereken temel 6 özelliğe sahip olarak markanın da bir insan haline 

gelmesi söz konusudur: Bu özellikleri Fiziksellik, düşünsellik, sosyallik, duygusallık, cana 

yakınlık, ahlaklılık. Bunları ise markayla özdeşleşmiş̧ yeni nesil içerik pazarlaması yöntemleri 

ile sağlamak mümkündür (Kotler, 2016).  

Jiménez-Zarco, vd. (2019) Pazarlama 3.0’ a kadar değişen pazarlama kavramlarını detaylıca 

ele almışlardır. Tablo1’ de yer alan çalışma ise Jiménez-Zarco, vd. (2019)’nin bilgilerine ek 

olarak Pazarlama 4.0 ile birlikte değişen unsurları göstermektedir.  

Tablo 1. Pazarlama 1.0’dan Pazarlama 4.0’a Değişen Pazarlama Yaklaşımları  

 

 
Pazarlama 1.0 

Ürün Odaklı 

Pazarlama 2.0 

Müşteri Odaklı 

Pazarlama 3.0 

Değer Odaklı 

Pazarlama 4.0 

Sosyal Marka Odaklı 

Amaç Kitlelere ürün 

satmak 

Müşteri 

memnuniyeti ve 

marka sadakati 

Tüketicilerin 

duygusal ve rasyonel 

ihtiyaçlarını 

karşılamak 

İnsana dönüşen 

markalar ve bu 

markaları savunan 

müşteriler oluşturmak 

Etkenler Sanayi Devrimi Bilgi Teknolojileri Tüketicilerin 

bağlanması (Yeni 

dalga teknolojisi) 

Endüstri 4.0 ve 

Nesnelerin İnterneti 

Piyasaya 

Bakış 

Ürün Güdümlü 

Pazar 

Akıllı Tüketiciler ve 

Kitlesel Pazarlar 

Segmentler Yerine 

İnsanlar 

Bağlantılı Kilit İnsanlar 

Temel 

Pazarlama 

Konsepti 

Ürün Geliştirme Farklılaştırma Değerler Marka Kişiliği 

Değer 

Önerileri 

Fonksiyonel Fonksiyonel & 

Duygusal 

Fonksiyonel & 

Duygusal & 

Rasyonel 

Fonksiyonel & 

Duygusal & Rasyonel & 

Sosyal 
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Şirket 

Pazarlama 

Kuralları 

Ürün Özellikleri Şirket ve Ürün 

Konumlandırma 

Kurumsal Misyon, 

Vizyon ve Değerler 

Çok Kanallı Pazarlama 

Tüketicilerle 

Etkileşim 

Kitlesel İletişim 

(Birçok İşlem) 

Mikro 

Bölümlendirme 

Tüketiciler 

Birbirleriyle İşbirliği 

Yapıyor 

Katılım Pazarlaması 

Markalaşma 

Gücü 

Pazarlamacılar / 

Şirketler 

Pazarlamacılar / 

Şirketler 

Tüketiciler Müşteri Vatandaşlığı 

(Savunucu Tüketiciler) 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere Pazarlama 4.0, pazarlamanın diğer yaklaşımlara göre oldukça 

farklı bir yapıya sahiptir. Dijital ekonominin getirdiği yeniliklere uyum sağlayarak sosyal 

marka odaklı bir alt yapıya sahiptir. Pazarlama 4.0’la birlikte amaç insanlaşan sosyal markalar 

oluşturabilmek seklinde değişmiştir. Endüstri 4.0’ın etkisiyle yeni teknolojiler pazarlama 

alanında da yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Artık sosyal bağlantıları elinde tutan stratejik 

müşterileri kazanmak ve markanın savunucusu haline getirmek önemli hale gelmiş, güçlü 

marka kişiliği oluşturabilmek ve bunu geleneksel yöntemlerle birleştirip dijital yöntemlerle 

birlikte çoklu pazarlama kanallarıyla tüketicilere ulaştırabilmek önem kazanmıştır.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Bu çalışmada, dijital devrimin etkileriyle ortaya çıkan yeni dijital ekonomideki pazarlama 4.0 

kavramının diğer yaklaşımlardan farkı ve teknoloji bağlamında getirdiği yenilikler 

incelenmeye çalışılmıştır. Pazarlama 4.0 ile birlikte işletmeler açısından; sosyal müşteri 

ı̇lişkileri yönetimi, yapay zeka, big data, büyük veri analizi, netandaşlık, bulut sistemler ve 

semantik sosyal ağlar gibi teknolojiler ile birlikte geleneksel pazarlama çalışmalarını da dahil 

ederek çok kanallı bir pazarlama yönetimine ihtiyaç duyulan çok daha farklı bir yaklaşım 

ortaya çıkmıştır. Tüm bu Pazarlama 4.0 yaklaşımları ile birlikte artık amaç sosyal marka 

kişiliğinizi oluşturmak ve bu markayı savunan tüketicileri kazanmak seklinde değişmiştir. Bu 

açıdan bakıldığında işletmelerin değişen pazarlama yaklaşımlarına uygun olarak tüm 

pazarlama planlarının gözden geçirmesi, yeni teknolojilerden yararlanarak pazarlama 

faaliyetlerini yeniden değerlendirmeleri gerekmektedir.  

İşletmelerin dijital ekonomi çağında rakiplerinden geri kalmamaları adına, odaklanmaları 

gereken diğer bir önemli kavram ise çok kanallı pazarlamadır. Geleneksel ekonomiden dijital 

ekonomiye geçişle birlikte geleneksel ve dijital pazarlama mecralarını bir arada bir bütün 

olarak başarıyla kullanan markalar savunucu tüketicileri elde etmede avantaj sağlamaktadır.   
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Çalışmanın iki aylık bir süreç içinde ve sadece sınırlı sayıda kaynak üzerinden yapılmış 

olması en önemli kısıtını oluşturmaktadır. İleriki çalışmalarda ilgili konunun daha kapsamlı 

bir şekilde ele alınması daha genellenebilir sonuçların ortaya konmasını sağlayabilecektir.  
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İHRACAT PAZAR YÖNELIMI BOYUTLARI VE İHRACAT 

PERFORMANSI: BIR META-ANALITIK ARAŞTIRMA 

DIMENSIONS OF EXPORT MARKET ORIENTATION AND EXPORT 

PERFORMANCE: A META-ANALYTIC RESEARCH 

Nilay BIÇAKCIOĞLU
1
  

İlayda İPEK
2
 

Özet 

Günümüz iş dünyasında neredeyse bütün pazarların devingen bir yapıya sahip olduğu ve bu 

yüzden firmaların sundukları ürün/hizmetleri sürekli iyileştirmesi gerektiği yadsınamaz bir 

gerçektir (Hurley ve Hunt, 1998). Buna bağlı olarak, müşterilerin devamlı değişen ihtiyaç ve 

tercihlerine ve rakiplerin stratejik hareketlerine uygun bir biçimde karşılık verebilmek için, 

firmalar pazara dayalı en güncel bilgiyi takip etmek; bir başka ifadeyle, pazar yönelimli 

olmak durumundadır (Jaworski ve Kohli, 1993). Hedef pazarlar hakkında en son bilgiyi 

toplama, tüketici taleplerinin detaylarını anlama ve dış pazarlardaki rakipler arasında başarılı 

bir şekilde öne çıkaracak stratejiyi geliştirme fırsatı sunduğu için, pazar yönelimi yetkinliği 

özellikle ihracat firmaları için büyük önem arz etmektedir (He vd., 2013).   Daha önce pazar 

yönelimi üzerine olan ampirik çalışmaları birleştirmek adına yapılan ve faydalı iç görüler 

sunan meta-analitik araştırma girişimleri olmuştur; fakat, bu çalışmaların kapsamı yerel 

bağlam ile sınırlıdır (örn., Cano vd., 2004; Ellis, 2006; Kirca vd., 2005; Shoham vd., 2006). 

Ayrıca, var olan literatürde ihracat pazar yönelimi genellikle boyutlar birleştirilerek 

incelenmiş olsa da, ihracat pazar yönelimi çıktılarını anlamada daha iyi sonuçlar ortaya 

koyacağından ihracat pazar bilgisi oluşturma, ihracat pazar bilgisinin yayılımı ve ihracat 

pazarına cevap verilebilirlik boyutlarının ayrı ayrı sınanmasının da gerektiği ileri 

sürülmektedir (Chung, 2012; Sørensen, 2009). Uluslararası pazarlama literatüründeki bu 

araştırma eksikliğini gidermek için, bu çalışma meta-analitik yaklaşımı benimseyerek ihracat 

pazar yönelimi boyutları ve ihracat performansı arasındaki ilişkiyi sayısal bir şekilde 

sentezlemeyi ve ölçümsel ve bağlamsal moderatörlerin bu ilişkiler üzerindeki etkisini 

incelemeyi hedeflemektedir.   
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Günümüz iş dünyasında neredeyse bütün pazarlar dinamik bir yapıya sahiptir ve bu yüzden 

firmaların sundukları ürün/hizmetleri sürekli iyileştirmesi gerekmektedir (Hurley ve Hunt, 

1998). Buna bağlı olarak, müşterilerin devamlı değişen ihtiyaç ve tercihlerine ve rakiplerin 

stratejik hareketlerine uygun bir biçimde karşılık verebilmek için, firmalar pazara dayalı en 

güncel bilgiyi takip etmek; bir başka ifadeyle, pazar yönelimli olmak durumundadır (Jaworski 

ve Kohli, 1993). Hedef pazarlar hakkında en son bilgiyi toplama, tüketici taleplerinin 

detaylarını anlama ve dış pazarlardaki rakipler arasında başarılı bir şekilde öne çıkaracak 

stratejiyi geliştirme fırsatı sunduğu için, pazar yönelimi yetkinliği özellikle ihracat firmaları 

için büyük önem arz etmektedir (He vd., 2013).  

Daha önce pazar yönelimi üzerine olan ampirik çalışmaları birleştirmek adına yapılan ve 

faydalı iç görüler sunan meta-analitik araştırma girişimleri olmuştur; fakat, bu çalışmaların 

kapsamı iç pazarlarda faaliyet gösteren firmalar üzerine araştırma yapan çalışmalar ile 

sınırlıdır (örn., Cano vd., 2004; Ellis, 2006; Kirca vd., 2005; Shoham vd., 2006). Ayrıca, var 

olan literatürde ihracat pazar yönelimi genellikle boyutlar birleştirilerek incelenmiş olsa da, 

ihracat pazar yönelimi çıktılarını anlamada daha iyi sonuçlar ortaya koyacağından ihracat 

pazar bilgisi oluşturma, ihracat pazar bilgisinin yayılımı ve ihracat pazarına cevap 

verilebilirlik boyutlarının ayrı ayrı sınanmasının da gerektiği ileri sürülmektedir (Chung, 

2012; Sørensen, 2009). Uluslararası pazarlama literatüründeki bu araştırma eksikliğini 

gidermek için, bu çalışma meta-analitik yaklaşımı benimseyerek ihracat pazar yönelimi 

boyutları ve ihracat performansı arasındaki ilişkiyi sayısal bir şekilde sentezlemeyi ve 

ölçümsel ve bağlamsal moderatörlerin bu ilişkiler üzerindeki etkisini incelemeyi 

hedeflemektedir.  

Kavramsal Çerçeve 

Şekil 1.’de meta-analizine ait kavramsal çerçeve gösterilmektedir. Bu kavramsal çerçeveye ve 

ilgili literatüre dayalı olarak çalışmanın hipotezleri (H1-H6) geliştirilmiştir. 
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Şekil 1. Kavramsal Çerçeve 

İhracat pazar bilgisi oluşturma genel olarak bir firmanın ihracat müşterilerinin şimdiki ve 

gelecekteki ihtiyaç ve istekleri, firmanın ihracat pazarlarındaki rekabet durumu ve diğer 

çevresel etkenler hakkında (örn., teknolojik ve düzenleyici değişimler) bilgi toplaması olarak 

tanımlanmaktadır (Cadogan vd., 2003; Kohli vd., 1993). İlgili literatürde ihracat pazar bilgisi 

oluşturmanın ihracat performansını arttırmadaki etkisi önemle vurgulanmaktadır (örn., 

Murray vd., 2007; Rose ve Shoham, 2002; Yeoh, 2000). 

 H1: İhracat pazar bilgisi oluşturma ile ihracat performansı arasında olumlu bir ilişki 

 vardır. 

 

İHRACAT 

PERFORMANSI 

 

İHRACAT PAZAR 

YÖNELİMİ 

 

 

İhracat Pazar Bilgisi 

Yayılımı 

 

 

İhracat Pazar Bilgisi 

Oluşturma 

 

 

İhracat Pazarına Cevap 

Verilebilirlik 

 

Ölçümsel ve Bağlamsal Moderatörler 

(1) Öznel/nesnel ölçüm birimleri 

(2) Ekonomik/ekonomik olmayan ölçüm birimleri 

(3) Ekonomik gelişmişlik düzeyi 
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İhracat pazar bilgisinin yayılımı resmi ve resmi olmayan etkinlikler yoluyla ihracat pazar 

bilgisinin ihracat personelleri arasında, ihracat personelleri ile diğer departmanlar arasında 

(örn., pazarlama veya araştırma ve geliştirme) veya firmanın tamamında paylaşımını 

nitelendirmektedir (Cadogan vd., 2001; Murray vd., 2007). Firmaya, firmanın müşterilerine 

ve rakiplerine etki edecek ihracat pazar bilgisinin firma bünyesinde etkili bir şekilde 

yayılımının ihracat başarısını arttırmada önemli bir rol oynadığı şiddetle savunulmaktadır 

(örn., Akyol ve Akehurst, 2003; Hart ve Tzokas, 1999; Yeoh, 2000).  

H2: İhracat pazar bilgisinin yayılımı ile ihracat performansı arasında olumlu bir ilişki 

 vardır. 

İhracat pazarına cevap verilebilirlik ise bir firmanın hem iç hem de dış çevresinde olan 

değişimlere (örn., ürün standardizasyon düzeyi, dış fiyat politikaları, ihracat müşteri hizmeti) 

ihracat pazar bilgisini kullanarak nasıl ve ne şekilde karşılık verileceği ile ilgili planlardır 

(Cadogan vd., 2001; Jaworski ve Kohli, 1993). Özellikle, bir firmanın düzenli bir biçimde 

müşterilerinin şimdiki ihtiyaç ve tercihlerine cevap vermesi ve gelecek dönemdeki ihtiyaç ve 

tercihlerini tahmin edebilmesi ve rakiplerinin stratejik hareketlerini iyi tahlil edebilmesi 

durumunda müşterileri tatmin etmede rakiplerinden daha iyi bir konumda olacağı ve yüksek 

müşteri değeri yaratacağı vurgulanmaktadır (Cadogan vd., 2002; Narver ve Slater, 1990).  

H3: İhracat pazarına cevap verilebilirlik ile ihracat performansı arasında olumlu bir 

ilişki vardır. 

Literatürde pazar yönelimi ve performans arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara 

bakıldığında, çalışmaların büyük çoğunluğunda, nesnel ölçüm öğelerine nazaran, daha çok 

öznel ölçekler yardımıyla performansın ölçüldüğü gözlenmektedir (örn., Diamantopoulos ve 

Hart, 1993; Doyle ve Wong, 1998). Fakat, öznel ölçümler kullanılması halinde, ortak yöntem 

varyansının, pazar yönelimi ve performans arasındaki ilişkinin gücünü kuvvetlendirmesi 

beklenmektedir (Doty ve Glick, 1998).  

H4: İhracat pazar yönelimi ve ihracat performansı arasındaki ilişki ihracat 

performansının öznel ölçüm birimleriyle değerlendirilmesi durumunda daha güçlüdür. 

İhracat pazar yöneliminin ihracat performansı üzerinde çok önemli etkilere sahip olduğu 

ihracat performansı hem ekonomik hem de ekonomik olmayan ölçüm birimleri ile 

ölçüldüğünde fark edilmekte ve birçok araştırmacı tarafından ihracat pazar yöneliminin hem 

pazar ve stratejik odaklı performans hem de finansal performans üzerinde etkisi olduğu 

doğrulanmaktadır (örn., Cadogan vd., 2003; Homburg ve Pflesser, 2000). Bununla birlikte, 
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ihracat pazar yönelimi yüksek olan firmalar, uluslararası pazarlarda onlara rekabet avantajı 

kazandıracak daha etkili stratejik kararlar alabilmesi (Ketchen vd., 2007) ve ihracat pazar 

yöneliminin pazar odaklı stratejik esneklik ve çözümler sağlaması açısından (Javalgi vd., 

2005), ihracat pazar yönelimi ile ihracat performansı arasındaki ilişkinin ihracat performansı 

ekonomik olmayan ölçüm birimleriyle değerlendirildiğinde daha etkili olacağı 

beklenmektedir.  

H5: İhracat pazar yönelimi ve ihracat performansı arasındaki ilişki ihracat 

performansının ekonomik olmayan ölçüm birimleriyle değerlendirilmesi durumunda 

daha güçlüdür. 

İhracat pazarlaması literatüründeki gelişmiş ülke bağlamında yapılan çalışmaların birçoğunda 

ihracat pazar yönelimi ve ihracat performansı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu ortaya 

konulmaktadır (örn., Chung, 2012; Pascucci vd., 2016). Çok sayıda ampirik kanıtın bu 

doğrultuda olmasının sebebi gelişmekte olan ülkelere kıyasla, gelişmiş ekonomilerin sürekli 

değişmekte olan pazar ve teknolojik çevreler ile çevrili olmasına bağlanabilir (Hooley vd., 

2000) ve bu durum da çevresel belirsizliklerle baş edebilmek için pazarı anlamaya daha çok 

odaklanmayı gerektirmektedir (Cadogan vd., 2002; Cadogan vd., 2012). Bu doğrultuda, 

H6: İhracat pazar yönelimi ve ihracat performansı arasındaki ilişki gelişmiş ülkelerde 

daha güçlüdür. 

Yöntem 

Veritabanı Oluşturulması 

İhracat pazar yönelimi ve ihracat performansı ilişkisi üzerine olan seçkin çalışmaları 

belirlemek için üç ölçüt tanımlanmıştır. Bu ölçütlere göre, meta-analitik araştırmaya dahil 

edilebilmesi için ilgili çalışmada: (a) ihracat pazar yönelimi ve ihracat performansı arasındaki 

ilişkinin araştırılması, (b) ihracat pazar yöneliminin ihracat pazar bilgisi oluşturma, ihracat 

pazar bilgisinin yayılımı ve ihracat pazarına cevap verilebilirlik boyutları ile ölçülmüş olması, 

ve ilgili çalışmanın (c) Pearson korelasyon katsayısı veya türevlerini raporlaması 

gerekmektedir (Rosenthal, 1994). 

Belirlenen ölçütler doğrultusunda ilgili çalışmaları bulmak için elektronik veritabanları (örn., 

EBSCO, Elsevier ve JSTOR) “market orient*”, “pazar yönlülük”, “pazar yönelimi” ve “pazar 

oryantasyonu” anahtar kelimeleri, “export performance” ve “ihracat performansı” anahtar 

kelimeleri ile birlikte taranmıştır. İzlenen arama yöntemleri sonucunda, ihracat pazar yönelimi 
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ve ihracat performansı ilişkisini inceleyen 38 çalışma elde edilmiş; ancak bu çalışmalardan 28 

tanesi araştırmaya dahil edilme ölçütlerini karşılamadıkları gerekçesi ile veritabanından 

çıkarılmıştır. Bu meta-analitik araştırmada 2,829 sayıda firmanın oluşturduğu örneklemden 

elde edilen 70 adet etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Bu bağlamda, 2000 ve 2018 yılları 

arasında yayınlanan ilgili makaleler meta-analizi için kodlanmıştır. Kodlama hatalarının 

önüne geçmek adına (Lipsey ve Wilson, 2001), veri iki farklı kodlayıcı tarafından önceden 

belirlenen bir kodlama şeması ile uyumlu olarak kayıt altına alınmıştır.  

Meta-Analiz Süreci 

Hata ölçümlerine ilişkin olarak, birbirinden bağımsız etki büyüklüklerinin güvenirlik 

katsayısının kareköküne bölünmesi sonucunda elde edilen düzeltilmiş korelasyon katsayı 

değerleri analizlerin devamı için hesaplanmıştır (Hunter ve Schmidt, 2004). Bununla birlikte, 

güvenirlik katsayı değerleri belirtilmemiş değişkenler için, var olan tüm güvenirlik katsayı 

değerlerinin ortalaması değerlendirilmeye alınmıştır (Örn: Ellis, 2006; Kirca vd., 2005). 

Güvenirlik katsayı değeri ortalaması, Cadogan vd. (1999)’nin ihracat pazar yönelimi ölçeği 

için, 0,909 olarak hesaplanmıştır. Daha sonrasında, düzeltilmiş korelasyon katsayıları, önce 

Fisher z değerlerine dönüştürülmüş, ancak sonrasında meta-analiz bulguları rapor edilirken, 

değerler tekrar korelasyon katsayısına dönüştürülmüştür (Borenstein vd., 2009). Bu 

çalışmada, meta-analiz yöntemi olarak, Hunter ve Schmidt (2004)’in önermiş olduğu 

yönergeler takip edilmiştir. İlk olarak, meta-analiz bulgularının sağlamlığını test etmek için 

sıklıkla kullanılan üç ayrı istatistiksel yönteme başvurarak, yayın yanlılığına bakılmıştır 

(Rosenthal (1979)’in ‘dosya çekmecesi (file-drawer)’ yöntemi; Orwin’in ‘güvenli N sayısı 

(fail-safe N)’; Duval ve Tweedie (2000)’nin ‘çıkar ve ekle (trim and fill)’ yöntemi) (Geykens 

vd., 2009; Grewal vd., 2018). Bunlara göre, yayın yanlılığının bu meta-analiz çalışmasında bir 

problem teşkil etmeyeceği doğrulanmıştır.  

Buna ek olarak, duyarlılık analizi, orman grafiğinin yorumlanması sonucundan yararlanılarak 

yürütülmüş olup, belirsizliği azaltma amaçlı bu çalışmada kullanılmıştır. Duyarlılık analizi 

sonuç-larına göre, düşük kaliteli çalışmalar analizden çıkarıldığında, heterojenlik istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde var olduğundan, bu gözlenen heterojenliğin çalışmaların kalitesi ile 

ilgili olmadığı sonucuna varılabileceğini göstermiş olduğundan, gözlenen aykırı değerler 

çalışmadan çıkarılmamıştır (Borenstein vd., 2009). Analizler esnasında uygun modelin 

seçilebilmesi açısından, heterojenlik testi yapılmış olup, ortaya çıkan bulgular meta-analiz 

çalışmasında yer alan çalışmaların varyanslarının istatistiksel olarak anlamlı olarak ve 

heterojen bir şekilde dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır (Q-değeri (69sd) = 581,047 (p = 
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0.000), I
2 

= 88,125) (Cooper vd., 2009). Bu doğrultuda, farklı çalışmalarda farklı etki 

büyüklerinin olduğu varsayımına dayanarak, analizler ‘rastgele etki modeli’ kullanılarak 

yapılmıştır (Borenstein vd., 2009; Grewal vd., 2018).  

Bulgular ve Tartışma 

Bu meta-analitik çalışmada ihracat pazar yönelimi boyutları ile ihracat performansı arasındaki 

ilişki ile ilgili önerilen hipotezler Comprehensive Meta-Analysis (CMA versiyon 2.2.057) 

yazılımı ile sınanmıştır (Tablo 1.). H1 ile uyumlu olarak, ihracat pazar bilgisi oluşturma ile 

ihracat performansı arasında olumlu bir ilişki olduğu doğrulanmıştır (r = 0,252; GA95%: 0,202 

– 0,301). Ayrıca, meta-analitik sonuçlar ihracat pazar bilgisi yayılımı ile ihracat performansı 

arasında olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (r = 0,185; 

GA95%: 0,127 – 0,243). Ayrıca, H3’te önerildiği gibi, bu meta-analizi ihracat pazarına cevap 

verilebilirlik ile ihracat performansı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu ortaya 

koymaktadır (r = 0,244; GA95%: 0,195 – 0,292). Buna dayalı olarak, H1, H2 ve H3 hipotezleri 

desteklenmiştir. 

H4 ile tutarlı olarak, ihracat pazar yönelimi ile ihracat performansı arasındaki ilişkinin gücü, 

ihracat performansının öznel ölçüm birimleri ile ölçülmesi durumunda, nesnel ya da karma 

ölçüm birimlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya koymakta (Q-değeri 

(2sd) = 18,974 (p = 0.000)) ve daha kuvvetli olmaktadır (r = 0,261; GA95%: 0,232 – 0,290). 

İhracat performansının ekonomik ya da ekonomik olmayan ölçüm birimleriyle 

değerlendirilmesi durumunda, ihracat pazar yönelimi ile ihracat performansı arasındaki ilişki 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna varılmış (Q-değeri (1sd) = 

4,759 (p = 0,029)) ve çalışmalarda ekonomik olmayan ölçüm birimleri kullanılmasının, 

ihracat pazar yönelimi ve ihracat performansı arasındaki ilişkinin gücünü daha da 

kuvvetlendirdiği sonucu elde edilerek (r = 0,276; GA95%: 0,223 – 0,327), H5 desteklenmiştir. 

Son olarak, H6’da önerildiğinin aksine, ihracat pazar yönelimi ile ihracat performansı 

arasındaki ilişki, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

ortaya koymamaktadır (Q-değeri (1sd) = 1,807 (p = 0,179)).  

Tablo 1. Meta-Analitik Bulgular 

Hipotez İlişki 

Etki 

büyüklüğ

ü sayısı 

Topla

m 

N 

Düzeltilmiş  

R 

Std. 

hata 

-95%   

GA 

+95

% 

GA 

Q-

değeri 

H1 

İhracat pazar bilgisi 

oluşturma →    

İhracat performansı 

23 2,729 0,252 0,005 0,202 0,301 
165,705

* 

H2 İhracat pazar bilgisi  23  2,729 0,185 0,007 0,127 0,243 217,679



851 
 

yayılımı →      

İhracat performansı 

* 

H3 

İhracat pazarına 

cevap 

verilebilirlik→ 

İhracat performansı 

 24  2,829 0,244 0,005 0,195 0,292 
163,714

* 

H4 

Öznel/nesnel ölçüm 

birimleri x ihracat 

pazar yönelimi → 

İhracat performansı 

     Öznel ölçüm 

birimi 

     Nesnel ölçüm 

birimi 

     Karma ölçüm 

birimi 

 

 

 

 

46 

18 

 6 

 

 

 

 

2,832 

1,328 

   372 

 

 

 

 

0,261 

0,169 

0,128 

 

 

 

 

0,003 

0,010 

0,004 

 

 

 

 

0,232 

0,093 

0,070 

 

 

 

 

0,290 

0,243 

0,186 

 18,974* 

H5 

Ekonomik/ekonomi

k olmayan ölçüm 

birimleri x ihracat 

pazar yönelimi → 

İhracat performansı 

     Ekonomik 

ölçüm birimi 

     Ekonomik 

olmayan ölçüm 

birimi 

 

 

 

48 

 

22 

 

 

 

2,286 

 

2,049 

 

 

 

0,205 

 

0,276 

 

 

 

0,004 

 

0,006 

 

 

 

0,168 

 

0,223 

 

 

 

0,240 

 

0,327 

4,759* 

H6 

Ekonominin 

gelişmişlik düzeyi x 

ihracat pazar 

yönelimi → İhracat 

performansı 

     Gelişmiş ülkeler 

     Gelişmekte olan 

ülkeler 

 

 

 

28 

42 

 

 

 

2,074 

1,538 

 

 

 

0,252 

0,210 

 

 

 

0,006 

0,004 

 

 

 

0,202 

0,172 

 

 

 

0,300 

0,246 

1,807 

* p < 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Bu çalışmada açığa çıkan bulgular ışığında ihracat pazar bilgisi oluşturmanın ihracat 

performansını arttırmada, diğer ihracat pazar yönelimi boyutlarına kıyasla, daha önemli bir rol 

oynadığını söylemek mümkündür (örn., Cadogan vd., 2009; Kayabasi ve Mtetwa, 2016). 

Buna ek olarak, sentezlenmiş olan bulgular ihracat performansını öznel ölçüm birimleriyle 

değerlendiren araştırmalarda, ihracat pazar yönelimli firmaların performanslarını, nesnel 

ölçüm birimiyle ölçen çalışmalara oranla daha fazla geliştirebildiklerini doğrulamaktadır 

(örn., Chung, 2012; Lin vd., 2014). Bunun yanı sıra, meta-analitik sonuçlar ihracat pazar 

yöneliminin yüksek olmasının, stratejik performans ya da pazar performansı gibi ekonomik 

olmayan performans göstergeleri üzerinde daha etkili olduğunu da göstermektedir (örn., 

Kayabasi ve Mtetwa, 2016; Sundqvist vd., 2000). Son olarak, araştırma bulguları hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde, ihracat pazar yönelimli olmanın firmalar için 

müşteri ve pazar ihtiyaçlarını öngörme ve sonuç olarak ihracat performansını geliştirme 
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konusundaki önemini vurgulamakta ve ortaya çıkarmaktadır (Birru vd., 2018; Pascucci vd., 

2016).  

Bu meta-analiz çalışması ilgili literatüre üç farklı şekilde katkıda bulunmaktadır. İlk olarak, 

bu çalışma, literatürde birbirinden bağımsız araştırmalarda ortaya koyulan ampirik bulguları, 

sistematik bir şekilde bir araya toplayarak bütüncül bir yaklaşım ile sayısallaştırarak 

sentezlemiştir. Ayrıca, bu meta-analiz çalışmasında, ihracat pazar yöneliminin boyutları ayrı 

ayrı ele alınarak, bu boyutlardan ihracat pazar bilgisi oluşturmanın, ihracat performansı 

üzerinde diğer boyutlar ile karşılaştırıldığında daha büyük bir etkisi olduğu ortaya 

konulmaktadır. Buna ilaveten, ölçümsel etkenlerin ihracat pazar yönelimi ve ihracat 

performansı arasındaki ilişki üzerinde moderatör etkisi olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmanın sonuçları, yöneticilere sadece ihracat pazar yönelimli olmanın yeterli 

olmadığını, ayrıca firmaların pazar hakkında güncel bilgileri toplamasının, bu edindikleri 

bilgileri doğru bir şekilde yorumlayabilmesinin ve uygun stratejiler ile karşılık verebilmesinin 

önemini göstermiştir (Kohli ve Jaworski, 1990; Chung, 2012). Ancak, çalışmanın kısıtları ile 

ilgili olarak, bu meta-analitik araştırmada, ilgili literatürdeki tüm ampirik bulgular, 

çalışmalarda korelasyon katsayısının raporlanmaması ya da ona dönüştürülebilecek uygun 

istatistiksel verilere ulaşılamaması gibi sebeplerden ötürü, analizlere dahil edilememiştir 

(Hunter ve Schmidt, 2004). Bununla birlikte, gelecek araştırmacıların, çok fazla çalışılmış 

olan ihracat performansı çıktıları yerine, ihracat pazar yöneliminin diğer çıktıları üzerine 

yoğunlaşmaları önerilmektedir (örn., strateji ve inovasyon ile ilişkili çıktılar. 
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KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA UYGULAMALARININ 

ENTEGRASYON SÜREÇLERİNİN VERİMLİLİĞE VE ALGILANAN 

MARKA DEĞERİNE ETKİLERİ
1
 

THE EFFECTS OF INTEGRATION PROCESSES OF ENTERPRISE  RESOURCE 

PLANNING TOOLS ON EFFICIENCY AND PERCEIVED BRAND EQUITY 

Belgin ARISAN
2
 

Özet 

Üniversiteler eğitim kurumları olmakla birlikte diğer kurumlarla benzer bir şekilde kurumsal 

iletişim, muhasebe, insan kaynakları, mali ve idari işler gibi birçok birimi bünyesinde 

barındırmaktadır. Bu birimlerin birbirleriyle bağlantılarının sağlanmasının yanı sıra akademik 

birimlerle de bağlantının kurulması önem taşımaktadır. Bu kapsamlı ağ yönetimi de Kurumsal 

Kaynak Planlama (KKP) uygulamaları ile mümkün olabilmektedir. Son yıllarda, yüksek 

öğrenim kurumları, KKP uygulamalarını, kurumsal iletişim, muhasebe, insan kaynakları, stok 

yönetimi gibi hizmetlerin yanı sıra akademik açıdan da kapsamlı bir şekilde entegre etmeye 

çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı; KKP uygulamalarının üniversiteye entegre edilme 

süreçlerini verimliliğe ve algılanan marka değerine etkisi açısından incelemektir. Bu 

çalışmada, KKP uygulamalarının entegrasyon süreçleri üniversite personeli gözünden ele 

alınmaktadır. KKP entegrasyon süreçlerinde kullanıcıların beklentileri ve yaşadıkları sorunlar 

değerlendirilerek olası çözüm önerileri sunulmaktadır. Böylece, üniversitenin teknolojiye 

yaptığı bu büyük yatırımdan maksimum düzeyde faydalanması ve marka değerinin korunması 

için gerekli önemler de alınabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Marka Değeri, Verimlilik, Kurumsal Kaynak Planlaması, Teknoloji 

Keywords: Brand Equity, Efficiency, Enterprise Resource Planning, Technology 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Üniversiteler eğitim kurumları olmakla birlikte diğer kurumlarla benzer bir şekilde kurumsal 

iletişim, muhasebe, insan kaynakları, mali ve idari işler gibi birçok birimi bünyesinde 

barındırmaktadır. Bu birimlerin birbirleriyle bağlantılarının sağlanmasının yanı sıra akademik 

birimlerle de bağlantının kurulması önem taşımaktadır. Bu kapsamlı ağ yönetimi de Kurumsal 

                                                           
1
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2
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Kaynak Planlama (KKP) uygulamaları ile mümkün olabilmektedir. Son yıllarda, yüksek 

öğrenim kurumları, KKP uygulamalarını, kurumsal iletişim, muhasebe, insan kaynakları, stok 

yönetimi gibi hizmetlerin yanı sıra akademik açıdan da kapsamlı bir şekilde entegre etmeye 

çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı; KKP uygulamalarının üniversiteye entegre edilme 

süreçlerini verimliliğe ve algılanan marka değerine etkisi açısından incelemektir. Bu 

çalışmada, KKP uygulamalarının entegrasyon süreçleri üniversite personeli gözünden ele 

alınmaktadır. KKP entegrasyon süreçlerinde kullanıcıların beklentileri ve yaşadıkları sorunlar 

değerlendirilerek olası çözüm önerileri sunulmaktadır. Böylece, üniversitenin teknolojiye 

yaptığı bu büyük yatırımdan maksimum düzeyde faydalanması ve marka değerinin korunması 

için gerekli önemler de alınabilecektir. 

Literatür Analizi 

Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) işletmelerin stratejik fonksiyonlarını planlamak ve 

koordine etmek üzere kullanılan yazılım sistemlerinin genel adıdır (Acar, 2001). Bu 

yazılımlardan en sık kullanılanlardan bir tanesi SAP (Systems, Applications and Products in 

Data Processing)’ dir. Literatürde KKP sistemlerinin şirketlerdeki uygulamaları ile ilgili 

birçok araştırma mevcuttur. KKP sistemlerinin üniversitelerdeki uygulamaları hakkında yurt 

dışında yapılmış çalışmalar mevcut olsa da (Wagner ve Newell, 2004; Siau ve Messersmith 

2003; Sieber ve diğ., 1999); KKP uygulamalarının Türkiye’deki üniversitelerdeki entegrasyon 

süreçlerinin verimlilik ve marka değerine etkileri incelenmemiştir.  

Kurumsal Kaynak Planlama uygulamalarının entegrasyonunu konu alan çalışmalarda 

Teknoloji Kabul Modeli (TKM) (Davis, 1989)  ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli 

(Venkatesh ve Davis, 2000) kullanılmaktadır. Teknoloji Kabul Modeli’ne göre (Davis, 1989) 

dış faktörler (kullanıcının demografik özellikleri, deneyimi, eğitim düzeyi, yeteneği vb.); 

algılanan fayda ve kullanım kolaylığını etkiler. Algılanan fayda ve kullanım kolaylığı da 

teknolojiyi kabul sürecinde sırasıyla tutumu ve davranışı etkiler. Bu bağlamda entegrasyonu 

etkileyen en önemli faktörler arasında  kullanım kolaylığı ve algılanan fayda yer almaktadır 

(Davis, 1989).  

Marka değeri kavramı finansal olarak (Simon ve Sullivan, 1993) ya da tüketici gözünden 

(Aaker, 1991) ele alınabilir (Çiftçi ve Kaya, 2015). Finansal yaklaşımda marka satıldığındaki 

parasal ederi değerlendirilirken, tüketici gözünden yaklaşımda ise tüketicinin algısında 

markanın yer aldığı konum göz önüne alınır (Çiftçi ve Kaya, 2015). Kullanıcının teknoloji ile 
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olan etkileşimi de algılanan marka değerini etkiler (Christodoulides ve diğ., 2006). 

Teknolojiyi iyi yönetebilen kurumların algılanan marka değeri de yüksektir. 

Tasarim ve Yöntem 

Bu çalışmada, KKP entegrasyon süreçlerinin ilk aşamalarında neler yaşandığı ortaya 

çıkarılmak istendiği için, benimsenen yöntem keşifsel araştırmadır. İlk aşama olarak; anahtar 

bilgilendirici yani süreçler hakkında bilgi sahibi ve KKP konusunda uzman bir kurum içi 

personel ile yarı-yapılandırılmış ön mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Böylece, hem KKP sistemi 

hem de kuruma uygulanış süreçleri hakkında detaylı bilgiye ulaşılmıştır. Çalışmanın 

gerçekleştirildiği üniversitede kullanılan KKP sistemi: SAP (Systems, Applications and 

Products in Data Processing)’dir. İkinci aşama olarak, literatür taraması yapılmış, kurumsal 

kaynak planlama programlarının gerek kurumlara gerekse üniversitelere entegrasyon süreçleri 

ile ilgili literatürdeki benzer çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmalar ve üniversitenin kendi 

dinamikleri göz önüne alınarak,  çoğunluğunun açık uçlu soruların oluşturduğu bir anket 

hazırlanmıştır. Üçüncü aşamada, çalışmada görev alan akademisyen hazırladığı anketi önce 

üniversitesinin SAP uzmanına sonrasında da 3 üniversite personeline  (1 idari personel, 1 

akademik personel ve 1 araştırma görevlisi) göstererek içerik ve anlaşılırlık açısından geri 

dönüt almıştır. Dördüncü aşamada, anketler içerik ve anlaşılırlık açısından tekrar düzenlenip 

en son halini almıştır.  Çevrimiçi (online) anketler LimeSurvey programında hazırlanmış ve 

10 üniversite personeline anketin ön testi için e-posta ile yollanmıştır. Son etapta ise 

hazırlanan çevrimiçi anketin linki üniversitenin araştırma görevlilerine, idari ve akademik 

kadrosuna e-posta yoluyla yollanmıştır. Anket iki hafta süresince devam etmiştir. Keşifsel 

araştırmanın gereği olarak anket çoğunluğunca açık uçlu soruların yer aldığı bir formatta 

hazırlanmıştır. Ancak, demografik bilgileri toplamak ve açık uçlu sorulara verilen yanıtları 

desteklemek amacıyla kapalı uçlu, şıklı sorular da yer almıştır. Nicel verilerin analizinde 

SPSS istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Nitel veriler ise içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Bu yöntemde açık uçlu sorulara verilen yanıtlar birleştirilmiş, sıklık analizi ile 

tekrarlanan temalar ortaya çıkarılmıştır. Tümevarımsal bir yaklaşımla, gruplanan temalardan 

ana fikir oluşturulmuştur. 

Bulgular ve Tartışma 

Anket toplamda 113 üniversite personeline yollanmıştır, 41 üniversite personeli yanıtlamıştır. 

Anketi cevaplayanların yaklaşık % 71’ i akademik personel, %20’ si idari personel ve kalan 

%9’ u araştırma görevlisidir. Anketi cevaplayanların % 66’ sı kadındır. Anketin yanıtlarına 
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göre;  %80,5` lik kısım SAP`nin işlerini zorlaştırdığını, sebep olarak da fazladan iş yükü 

getirmesi, işlerini yavaşlatması ve verimliliği düşürmesi faktörlerini sıralamıştır. Yüzde 

19,5`lik kısım ise SAP`nin işlerini kolaylaştırdığını ve bunu özellikle kurum içi diğer 

birimlerle iletişimi arttırmayla gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Yüzde 92`lik kısım SAP` nin 

kurum personeli tarafından yeterince benimsenmediği düşüncesindedir. Likert tipi 

değerlendirme ölçeklerinin sonuçlarına bakıldığında: SAP sistemine olan güven,  SAP`nin 

kolaylaştırıcı etkisi, ara yüzünün kullanışlılığı ve kurumun marka değerine katkısı şeklinde 

tanımlanan faktörler 5 üzerinden 3 ün altında değerlerde kalmıştır. 

Açık uçlu anket soruları tekrarlanan temalara göre gruplandığında şu sonuçlar ortaya 

çıkmıştır: SAP` nin işleri zorlaştırmasının üç temel nedeni; sistemden kaynaklı aksamalar, ara 

yüzünün kullanışsız oluşu ve işlemlerin çok adım gerektirmesidir. SAP`nin kuruma ilerde 

sağlayacağı katkılar değerlendirildiğinde, kurumsal bilginin saklanması, süreçleri ilerde 

hızlandıracağı ve marka değerine olumlu etkiler yapabileceği beklentisi dile getirilmiştir. 

SAP`nin kuruma olan olumsuz etkileri ve benimsenmeme nedeni değerlendirildiğinde ise, iş 

gücü ve zaman kaybına yol açması, ara yüzünün pratik olmayışı ve sistemden kaynaklanan 

aksaklıklar özellikle vurgulanmıştır. SAP`nin kurumun marka değerine etkileri sorulduğunda, 

şu aşamada marka değerine herhangi bir etkisi görülmese de entegrasyon sürecinin  iyi ya da 

kötü bir şekilde sonuçlanmasına bağlı olarak olumlu ya da olumsuz etkisi olacağı düşüncesi 

hakimdir. 

Anketi yanıtlayanların genel kanısı SAP sistemine karşı şu an için olumsuz olsa da idari 

personel ve akademik personel arasında ciddi görüş farkı vardır. Akademik personelin aksine 

idari personel SAP sistemini daha çok benimsemiştir. Ayrıca, idari personel SAP sistemini 

kendi kariyerleri ve kurumun imajı açısından olumlu bir faktör olarak değerlendirmiştir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

KKP uygulamalarının entegrasyon süreçlerinin ilk aşamasını ele alan bu çalışma göstermiştir 

ki KKP uygulamaları idari personelce akademik personele göre daha çabuk benimsenmiştir. 

Bunda idari personelin daha önce bu tip KKP uygulamalarını kullanmış olmasının ve KKP 

sistemlerinin kurumsal şirket akışına uygunluğunun önemi büyüktür. KKP sistemlerinin 

üniversiteye entegrasyonunda akademik süreçlerin tanımlanması çok önemlidir, çünkü 

akademik kadro akademik konularda alternatif diğer uygulamaları uzun süredir 

kullanmaktadır (Moodle, Blackboard vb.). KKP uygulamaları da bu alternatif akademik 

uygulamaların kullanım kolaylığına erişemediği sürece akademik personelin bu tür 



857 
 

uygulamaları benimsemesi kolay olmayacaktır. Akademik personel KKP uygulamalarını; 

verimliliği düşürücü, kullanışı zor ve eğer entegrasyonu tam olarak sağlanmazsa marka 

değerini düşürücü bir faktör olarak değerlendirmiştir. Bu bağlamda anket sonuçlarının 

değerlendirilmesi ile çıkan sonuçlara göre; KKP uygulamalarının benimsenmesi ve marka 

değerine olumlu etkilerinin olabilmesi açısından: Kurum personeline yaşadığı sorunlarda 

yardımcı olmak üzere yeterli teknik desteğin sağlanması, ara yüzün daha az adımda ve basit 

bir şekilde işlemleri gerçekleştirmeye olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi, sistemden 

kaynaklı hataların giderilmesi, kullanım kılavuzunun görsel öğelerle hazırlanması, eğitim 

videoların hazırlanması ve akademik konular için alternatif programların KKP uygulamasına 

adapte edilmesi gerekmektedir. 

KKP uygulamaları hem entegrasyonu hem de kurum personelince benimsenmesi zaman alan 

maliyetli süreçlerdir. Bu bağlamda KKP uygulamalarının entegrasyon süreçlerini inceleyen 

araştırmalar uzun yıllara yayılmalı ve yıllara göre gelişim incelenmelidir. Bu çalışma, kurum 

personelinin, entegrasyon sürecinin henüz başlangıç aşamasındaki, genel bakış açısını ortaya 

çıkarmıştır. Yıllara göre bu çalışmanın tekrarlanması marka değerine olacak etkileri  

gözlemlemek açısından önem taşımaktadır. 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Bir iletişim ortamı olarak internet gerek işletmeler, gerekse bireyler için çeşitli fırsatlar 

sunmaktadır. Zaman ve mekândan bağımsız bir etkileşim imkânı, sosyal medyayı bireyler 

kadar işletmeler için de önemli bir iletişim platformuna dönüştürmüştür. Hatırlı pazarlama, 

nüfuz pazarlaması, etki pazarlaması gibi Türkçe’ye çeşitli ifadelerle çevrilen “influencer 

marketing” faaliyetlerinin bir uzantısı ve kişisel markalamanın bir örneği olan sosyal medya 

fenomenleri de bu iletişim ortamının etkili elemanlarından biri haline gelmiştir. Sosyal medya 

platformlarında içerik üretenler hedef kitlelerinin ilgisini çekebilecek içerik paylaşarak kanal 

trafiğini arttırmaya çalışmaktadırlar. Bu fenomenler markalarla anlaşmalar yaparak sahip 

oldukları çeşitli sosyal medya hesaplarında ürün tanıtımları yaptıkları videolar, resim ve metin 

içerikleri paylaşmaktadırlar. Bu paylaşımların sayısı, görüntülenmesi, fenomenin takipçi 

sayısı, tekrar paylaşım sayısı gibi her sosyal medya mecrasının özelliklerine göre değişebilen 

ve sayıca değişkenlik gösteren kriterler söz konusudur. Bu çalışma sosyal medya 

fenomenlerinin performanslarının belirlenen kriterlere göre Entropi Ağırlık Yöntemi ve Gri 

İlişkisel Analiz Yöntemleri ile değerlendirilmesini içermektedir. Çalışmanın amacı YouTube 

fenomenlerinin performans kriterlerini, bu kriterlerin önem derecelerini belirlemek ve bu 

kriterlere göre fenomenlerin performans sıralamalarını yapmaktır.  Bu amaçla sosyal medya 

platformlarından YouTube’da güzellik ve makyaj kategorisindeki fenomenler araştırmaya 

dahil edilmiştir. 
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Kavramsal Çerçeve  

Sosyal medyanın tartışmasız en önemli platformlarından birisi olarak YouTube, içerik 

üreticileri, reklam verenler ve kullanıcıları bir araya getirmektedir. 2005 yılında içerik 

topluluğu olarak kurulan YouTube, kullanıcılarına videolarını yayınlama, görüntüleme, 

yorum yapma, bağlantı verme imkanı tanımaktadır (Dehghani et al., 2016). YouTube aynı 

zamanda 75’ten fazla dilde, bir milyardan fazla kullanıcısı ile en büyük sosyal medya 

kanallarından birisidir. YouTube para kazanma özelliği sayesinde kanal sahiplerine gelir elde 

etme imkanı tanırken; reklam verenler ve markalar açısından alternatif bir pazarlama iletişim 

ortamı sunmaktadır (www.youtube.com). YouTube kullanıcıları kanallarında kendi hayatları, 

kullandıkları ürünler, deneyimler, filmler, spor, hobiler, müzik gibi çok çeşitli konularda ve 

tarzlarda içerik üreterek bu içerikleri abonelere ve anonim izleyicilere sunarlar. Hedef 

kitlesine başarıyla ulaşanlar milyonlarca aboneleri ile YouTube Fenomenine dönüşürler (Lee 

and Watkins, 2016).  Sosyal medya fenomeni, influencer, blogger gibi isimlerle bilinen sosyal 

medya içerik üreticileri, paylaşımlarını takipçileri ve platformda yer alan diğer kullanıcılara 

sunarak hedef kitlesinde bir etki oluşturmaya çalışmaktadır. Fenomenler sadece içerik 

paylaşımı yapmamakta aynı zamanda paylaşılan içerik özelinde takipçileri ile beğeniler, 

yorumlar üzerinde etkileşime geçmekte, takipçilerin istekleri doğrultusunda içerik oluşum 

sürecini şekillendirebilmektedir. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen fenomen ve hedef kitle 

etkileşimi tüketici davranışlarını etkilemesi ve yarattığı etki bakımından fenomen pazarlaması 

pazarlama yazınındaki güncel yaklaşımlardan birisi haline gelmiştir (Armağan ve Doğaner, 

2018). Bu yaklaşımla ile ilgili araştırmaların gün geçtikçe arttığı bilinmektedir. Bu 

doğrultuda; YouTube içerik üreticileri ile hedef kitleleri arasındaki etkileşimleri inceleyen 

çalışmalar literatürde oldukça yeni olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmalarda, 

Sabuncuoğlu İnanç ve Karşu Cesur (2018) Vlogger’ların tüketici kanaatleri üzerindeki rolünü, 

Lee and Watkins (2016) vlogger’ların tüketicilerin lüks marka algı ve satın alma niyeti 

üzerindeki etkisini, Mutlu ve Bazarcı (2017) YouTube işbirliklerinin kanal topluluklarında 

nasıl algılandığını, Ananda and Wandebori (2016) vlogger’ların makyaj ürünleri satın alma 

niyeti üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Ancak fenomenlerin performansını 

değerlendirilmesi ile ilgili bir araştırmaya rastlanmamıştır.  

Berkowitz (2009) sosyal medya performansını ölçmek için yorumlar, indirmeler, yüklemeler, 

derecelendirmeler, sosyal medya tüketicilerine ulaşma oranı, etkileşim sayısı, paylaşım sayısı, 

tıklamalar, beğeniler, takipçi/hayran/arkadaş sayısı, favoriler, hayranların/takipçilerin/ 

arkadaşların büyüme oranı, abonelikler ve sayfa görüntülemeyi de kapsayan 100’ün üzerinde 
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metrikten bahseder. Yeni sosyal medya uygulamaları ve eklentileri ile bu ölçümlerin sayısı 

gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca sosyal medya; sosyal ağlar, mikrobloglar, bloglar, medya 

paylaşım gibi çeşitli platformlardan oluşmakta ve her bir platformun kendine has performans 

metrikleri bulunmaktadır (Lovelett, 2011). Google Analytics üzerinden, YouTube kanalı olan 

kullanıcıların kendilerini değerlendirmesi için üç farklı raporda çeşitli metrikler vermektedir. 

Bunlar; kazanç raporları (tahmini kazançlar ve reklam performansı raporları), izlenme süresi 

raporları (izlenme süresi, izlenme sayısı, trafik kaynakları ve kitleyi elde tutma raporları) ve 

etkileşim raporları (abone raporları)’ın dan oluşmaktadır (YouTube Help, 2019). Bu 

raporlarda yer alan ortalama izleme süresi, izleyici sayısı, izleyici tutma oranı, izleyici 

kazanma oranı, izleyici kaybetme oranı, görüntülenme sayısı, ziyaretçi demografikleri, trafik 

kaynakları, paylaşım oranı, yorumlar, beğenme ve beğenmeme sayısı, favoriler ve erişim 

araçları bu metriklerin en önemlilerinden bazılarıdır  (Hayes, 2018; Mraz, 2019). 

Tasarım ve Yöntem 

Çalışmaya YouTube da güzellik ve makyaj kanalı olan, video içeriklerini Türkçe olarak 

yayınlayan ve 100.000 üzerinde takipçi sayısına sahip 24 adet fenomen dahil edilmiştir. 

Araştırma, 2019 Ocak ayında fenomenlere ait YouTube kanallarının 2018 yılı Aralık ayı 

verileri kullanılarak geçekleştirilmiştir. Fenomenlerin performansının ölçümü için yorum 

sayısı, görüntülenme sayısı, aralık ayı beğeni değerlendirme sayısı, abone sayısı, toplam 

içerik sayısı ve aralık ayı içerik sayısı olmak üzere kullanılan altı tane kriter Tablo 1’de 

açıklamaları ile verilmektedir. YouTube’da kullanılan performans kriterlerinin bir kısmı 

sadece kullanıcının kendi hesabından edinebileceği kriterler, bir kısmı ise herkese açık 

kriterlerden oluşmaktadır. Bu çalışmada herkese açık kriterlerin kullanımı tercih edilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Kriterler ve Açıklamaları 

Kriter Adı Açıklama 

Yorum Sayısı YouTube içeriklilerine yapılan toplam yorum sayısı 

Görüntülenme Sayısı Aralık ayı YouTube içeriklerinin toplam görüntülenme sayısı 

Aralık Ayı Beğeni Değerlendirme Sayısı 

Aralık ayında yayınlanan videoları beğenen ve beğenmeyenlerin 

sayısı 

Abone Sayısı Toplam abone sayısı 

Toplam İçerik Sayısı 

İlgili YouTube kanalında yayınlanan tüm içeriklerin toplam 

sayısı 

Aralık Ayı İçerik Sayısı YouTube kanalının Aralık ayı içerik sayısı 

 

Araştırmada kriterlerin ağırlıkları Entropi Ağırlık Yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. 

Performans sıralaması için çok kriterli karar verme tekniklerinden Gri İlişkisel Analiz 



861 
 

Yöntemi tercih edilmiştir. Çok kriterli karar verme teknikleri, büyük oranda somut ve soyut 

ölçütlere veya niteliklere göre potansiyel karar seçeneklerinden en iyisini seçmek, sıralamak 

veya sınıflandırmak için kullanılan çeşitli yöntemlerden oluşmaktadır. Çok kriterli karar 

verme yöntemleri, Martel (1998)’e göre basit ağırlıklandırma gibi Basit Yöntemler, TOPSIS, 

AHS, SMART gibi Tekli Sentezleme Kriteri Kullanan Yöntemler, ELECTRE, PROMETHEE 

gibi üst sıralama yöntemleri, Martel ve Zaras Yöntemi gibi Karma Yöntemler şeklinde dört 

grupta sınıflandırılabilir (Özbek, 2017). Bu çalışmada kullanılan Gri İlişkisel Analiz Yöntemi 

ise Gri Sistem Teorisine dayanmaktadır. Bu yöntemin özellikle çoklu veri girdileri, ayrık 

veriler ve yetersiz veri içeren belirsiz sistemleri analiz etmede başarı ile kullanıldığı ifade 

edilebilir (Özbek, 2017). Araştırma kapsamında incelenen fenomenlerin performanslarına 

ilişkin veriler ile ilgili tam bilgiye sahip olunmaması nedeniyle bu yöntem tercih edilmiştir. 

Uygulama 

YouTube fenomenlerinin performansını ölçmek için kullanılacak altı adet kriterin ağırlıklarını 

belirlemek için Entropi Ağırlık Yöntemi kullanılmıştır. Entropi bir ağırlıklandırma yöntemi 

olup, karar vericinin eşit olmadığı ve kriter ağırlıklarının tamamen bilinmediği hallerde 

ağırlıkları belirlemek için kullanılabilir (Biswas et al., 2014). Entropi Ağırlık Yönteminde ilk 

aşamada karar matrisi oluşturulur, ikinci aşamada başlangıç karar matrisi normalize edilir, 

üçüncü aşamada entropi değeri hesaplanır, dördüncü aşamada farklılaşma derecesi ve son 

aşamada entropi ağırlıkları belirlenir (Karami and Johansson, 2014). Uygulama için 

oluşturulan karar matrisi Tablo 2’de verilmektedir. Tablo 3’de ise beş aşamalı hesaplamalar 

sonucunda elde edilen ağırlıklar ve sıralama verilmektedir. 

Tablo 2. Uygulamada Kullanılan Karar Matrisi 

               Kriter 

 

Fenomen Abone 

Sayısı 

Toplam 

İçerik 

Sayısı 

Aralık 

Ayı 

İçerik  

Sayısı 

Aralık Ayı 

Beğeni 

Değerlendirme 

Sayısı 

Yorum 

Sayısı 

Görüntülenme 

Sayısı 

Arda Bektaş 162736 122 4 10412 2303 396763 

Cansu Dengey 196159 166 6 62930 9355 897129 

Şule Karaok 126596 178 4 3753 2235 97823 

Selma Çiçekdal 118330 47 1 2902 248 64405 

Selin Yağcıoğlu 201504 81 3 5846 561 161473 

Şeyda Erdoğan 849442 198 9 131531 11359 3100591 

Rimel Aşkına 385791 127 2 8114 7853 225993 

Damla Altun 319089 182 11 139906 5428 3387956 

Ezgi Fındık Beauty 166194 83 5 16083 1595 452284 

Ece Dinç 281442 282 7 22535 3592 499315 

Ceren Ceylan 557291 167 6 49712 3676 1230925 
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Fatmanur Öztekin 218309 127 6 22751 1838 719147 

Buket Sena 675982 192 4 48710 8346 980345 

Cansu Akın 422547 176 4 23339 266 637819 

Elvin Nevinler 576223 201 5 20531 10739 516511 

Danla Biliç 2001390 110 4 123000 7083 3099098 

Sevile Ölmez 1004440 564 3 24736 1556 906989 

Duygu Özarslan 1186187 504 13 189812 94152 5374553 

Beliz Şen 169993 91 1 339 18 9331 

Gökçe Yıldırım 456779 239 6 29532 2957 1148237 

Damla Kayacık 102237 118 5 4610 521 139272 

Ece Targıt 144412 174 6 14090 3834 325596 

Büşra Yılmaz 180138 143 9 16676 5019 344586 

Merve Özkaynak 1372486 452 11 80673 8308 2931792 

 

Tablo 3. Entropi Ağırlık Yöntemine Göre Kriter Ağırlıkları ve Sıralama 

Kriter Sayısı Ağırlık Sıralama 

Yorum Sayısı 0,369757305 1 

Görüntülenme Sayısı 0,196167976 2 

Aralık Ayı Beğeni Değerlendirme Sayısı 0,195058244 3 

Abone Sayısı 0,126443732 4 

Toplam İçerik Sayısı 0,061902736 5 

Aralık Ayı İçerik Sayısı 0,050670007 6 

 

Karar verme sürecinde çok sayıda kriterin var olması, karar vermeyi güçleştirmekte; karar 

vermenin doğasının bir parçası olan belirsizlik durumu ise karar vermeyi daha karmaşık hale 

getirmektedir. Gri İlişkisel Analiz, özellikle örneklemin küçük olduğu ve örneklem 

dağılımının bilinmediği durumlarda uygulanabilmektedir. Bilgi eksikliğinin veya belirsizliğin 

söz konusu olduğu durumlarda karar verme sürecini kolaylaştırmaktadır (Yıldırım, 2015). Gri 

İlişkisel Analiz, veri setinin hazırlanması ve karar matrisinin oluşturulması, referans serisinin 

ve karşılaştırma matrisinin oluşturulması, karar matrisinin normalize edilmesi ve 

normalizasyon matrisinin oluşturulması, mutlak değer matrisinin oluşturulması, gri ilişki 

katsayı matrisinin oluşturulması ve gri ilişki derecelerinin hesaplanması adımlarından 

oluşmaktadır (Özbek, 2017). Bu adımların takibi ve entropi sonucu elde edilen ağırlıkların 

araştırmaya dahil edilmesi ile elde edilen Roi ve sıralama Tablo 4’da gösterilmektedir. 
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Tablo 4. Gri İlişkiler Analizi ile Fenomen Performansının Belirlenmesi 

 Fenomen Roi GİA Sıralama 

Duygu Özarslan 0,92993 1 

Danla Biliç 0,51944 2 

Merve Özkaynak 0,48151 3 

Damla Altun 0,47723 4 

Şeyda Erdoğan 0,47411 5 

Sevile Ölmez 0,41192 6 

Buket Sena 0,38212 7 

Ceren Ceylan 0,38027 8 

Cansu Dengey 0,38021 9 

Gökçe Yıldırım 0,37345 10 

Elvin Nevinler 0,37118 11 

Ece Dinç 0,36653 12 

Büşra Yılmaz 0,36228 13 

Cansu Akın 0,35765 14 

Fatmanur Öztekin 0,35749 15 

Ece Targıt 0,35391 16 

Rimel Aşkına 0,35224 17 

Ezgi Fındık Beauty 0,34915 18 

Arda Bektaş 0,34756 19 

Şule Karaok 0,34475 20 

Damla Kayacık 0,34274 21 

Selin Yağcıoğlu 0,34093 22 

Beliz Şen 0,33560 23 

Selma Çiçekdal 0,33482 24 

 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Sosyal medya fenomenleri markalara müşterileri iletişimlerinde kullanabilecekleri benzersiz 

bir etkileşim ortamı sağlamaktadır.  Fenomenlerin popülariteleri konusunda kullanılan takipçi 

sayısı, izlenme gibi belli başlı bazı kriterler bulunmakla birlikte, çok sayıda kriterin 

kullanılmasıyla ölçülen bir performans ölçümü daha doğru bir değerlendirmeye ulaşmayı 

sağlayabilir. Bu çalışmada YouTube’da güzellik ve makyaj kanalı olan 24 adet fenomenin 

belirlenen altı kritere göre performansları Entropi Ağırlık ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile 

hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda markaların fenomenleri değerlendirmesi ve 

fenomenlerin kendi performansları ile rakiplerinin performanslarını karşılaştırmasını 

sağlayacak bulgulara ulaşılmıştır.  

Araştırma sonucunda, Entropi Ağırlık Yöntemine göre en önemli ağırlığa sahip kriterler 

sırasıyla yorum sayısı, görüntülenme sayısı ve Aralık ayı beğeni değerlendirme sayısı olarak 

belirlenmiştir. Bu kriterlerin etkileşim kriterleri olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle içeriklere 

yapılan yorumlar fenomenin performansını değerlendirmede üçüncü taraflar için önemli bir 
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kriter olarak değerlendirilebilir. Gri İlişkisel Analizi sonucunda ise araştırma kapsamına 

alınan fenomenler içerisinde Duygu Özarslan en yüksek performansa sahip fenomen olarak 

belirlenmiştir.  

Bu araştırmada zaman kısıtı nedeniyle performans değerlemesi için kullanılan içerik 

paylaşımları bir ayla sınırlandırılmıştır. Gelecek çalışmalarda 6 ay, 1 yıl gibi daha uzun süreyi 

kapsayan paylaşımlara ilişkin bir araştırma tasarımı gerçekleştirilebilir. Ayrıca araştırma 

kapsamı Türkiye’den yayın yapan güzellik ve makyaj kategorisindeki fenomenlerle 

sınırlandırılmıştır. Gelecek çalışmalar için ağırlıkların belirlenmesi ve performans ölçümü için 

alternatif yöntemler önerilebilir. Ayrıca çalışmada performans ölçümü için herkese açık 

kriterler kullanılmıştır. Kriterlerin sayısı da araştırmanın bir diğer kısıtıdır. Yapılacak 

çalışmalarda kriter sayısı arttırılarak ölçüm genişletilebilir.  Bu çalışmanın bulgularından biri 

belirlenen kriterler içerisinde en önemli kriterin yorum sayısı olmasıdır. Ancak çalışma da 

yorum sayısı etkileşimin bir göstergesi olarak kullanılmış olup, yorumların içeriklerinin 

değerlendirilmesi ve bunların performansa muhtemel etkileri göz ardı edilmiştir. Gelecek 

çalışmalarda; yorumlar ile ilgili duygu/duyarlılık analizi yapılması önerilebilir. 
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SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARI 

ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN, TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİ 

BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

Ali Naci KARABULUT
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Özet  

Günümüzde artarak devam eden internet kullanımı ile birlikte birçok sosyal medya platformu 

ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı işletmeler artık yalnız e-ticaret platformlarını değil sosyal 

medya platformlarını da önemsemeye başlamışlardır. Sosyal medya kullanım alışkanlıklarını 

analiz edebilen işletmeler daha az maliyet ve çaba ile hedef pazarlarına ulaşabilmekte ve 

pazarlama çabalarını bu mecrada uygulayabilmektedirler. İnternet üzerinden tüketicilerine 

ulaşmak isteyen işletmeler, sosyal medya reklamları aracılığı ile ürünlerini tanıtmaktadırlar ve 

sosyal medya reklamlarının sahip olduğu özelliklerden yararlanarak tüketicilere mesajlar 

vermektedirler. Sosyal medya reklamlarına karşı olan tüketici tutumlarını iyi analiz eden 

işletmeler hedef pazarlarına daha doğru bir şekilde hitap edeceklerdir. Bu çalışmanın amacı 

sosyal medya reklamlarına karşı tüketici tutumlarını etkileyen belirli değişkenlerin tüketici 

özellikleri bakımından analiz edilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Tüketici Tutumu, Internet, Reklam 

Abstract 

Many social media platforms have emerged with the increasing use of internet today.  Hence, 

businesses have started to care not only for e-commerce platforms but also for social media 

platforms. Enterprises that can analyze social media usage habits can reach their target 

markets with less cost and effort and apply marketing efforts in this field. Businesses that 

want to reach their consumers through the internet promote their products through social 

media advertisements and use the features of social media advertisements to give messages to 

consumers. Businesses that analyze consumer attitudes towards social media advertising will 
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more accurately address their target markets. The aim of this study is to analyze the specific 

variables that affect consumer attitudes towards social media advertising in terms of consumer 

characteristics. 

Keywords: Social Media, Consumer Attitude, Internet, Advertisement 

Giriş 

2000’li yıllar ile birlikte, tüm kullanıcılarının içerik üretimine katılımını mümkün kılan ve 

sosyal yazılımlar barındıran internet altyapıları (web 2.0) kullanılmaya başlanmıştır (Buluş, 

2016: s.5). Böylece internet kullanıcıları, bilginin sadece tüketicisi olmanın ötesinde aynı 

zamanda üreticisi haline gelebilmişlerdir. Kullanıcıların birer içerik geliştirici konumuna 

yükselmesi, kendilerine özgü içerikleri paylaşmalarına imkân tanıyan internet platformlarının 

da gelişmesini sağlamıştır. Bugün bu platformlar, sosyal medya olarak tanımlanmaktadır. 

Sosyal medya platformları, belirli kaynaklar tarafından idare edilmesine karşın, içerikleri 

kullanıcılar tarafından oluşturulmakta ve geliştirilmektedir. Sosyal medyada her bir tüketici, 

kendi özel alanını oluşturma olanağına sahiptir (Hüseyinoğlu, 2009: s.84). Sürekli gelişmeye 

devam eden teknoloji, kullanıcılarına her geçen gün yeni olanaklar sunmaya devam etmekte 

ve bugün hemen her kullanıcıya hitap edecek birden fazla sosyal medya aracına 

rastlanabilmektedir.  

Artık internet kullanımı öncesindeki medya “geleneksel”, internet kullanımı ile birlikte oluşan 

medya ise “yeni medya” olarak nitelendirilmeye başlanmıştır (Fırlar, 2010: s.9). Yeni medya 

anlayışında bilgiye ulaşmak çok daha kolay ve çok daha yaygın bir hal alırken, yaşanan bir 

gelişmenin “yenilik” süresi de kısalmıştır. Geleneksel medyada televizyon, radyo ve gazete 

ile sağlanan bilgi akışından çok daha hızlı bir bilgi trafiği söz konusudur (Parlak, 2010: s.16). 

İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması ile medyada yaşanan bu köklü dönüşüm, pazarlama 

iletişimlerinin de sosyal biçimde dönüşümünü gerekli kılmıştır. İşletmeler açısından, 

tüketicilerin çok aktif bir rol oynadıkları bu yeni medya düzenine hızlıca adapte olma ve 

pazarlama iletişimlerini bu yeni düzene göre yeniden ele alma gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde sosyal ağlar, pazarlamacılar açısından çok değerli iletişimlerin ve etkileşimlerin 

gerçekleştiği, önemli referans gruplarının ve etkileyicilerin bulunduğu büyük pazaryerleridir 

(Akar, 2010: s.118). Sosyal medya harcamaları, işletmelerin toplam pazarlama 

yatırımlarından giderek daha büyük bir pay almaktadır. Gerek işletmelerin gerçekleştirmiş 

olduğu yatırımlar gerekse bireysel kullanım ve tavsiyeler ile bireyler arası tüketim etkileşimi 
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de artış göstermiştir. Tüketicilerin sosyal medya kullanarak, tüketim deneyimlerini geniş 

kitlelerle paylaşma imkânına sahip olması, işletmeler açısından tüketici memnuniyetinin 

önemini arttırırken aynı zamanda çok daha kolay ve etkili reklam fırsatları da doğurmuştur. 

Pazarlama iletişiminde yakın geçmişin en önemli konu başlıklarından birisi haline gelen 

sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumlarının etkileyicilerinin tanımlanması ve bu 

etkileyicilerin tüketicilere ait birtakım özellikler bakımından farklılaşıp farklılaşmadığının 

araştırılması, çalışmamızın temel amacıdır.  

Bu amacı gerçekleştirmek üzere; öncelikle internetin ve sosyal medyanın gelişim süreçlerine 

ana hatlarıyla değinen ve daha sonra sosyal medya pazarlaması ile sosyal medya reklamlarına 

yönelik tüketici tutumları konularını kapsayan bir literatür analizi yapılmıştır. Literatürde 

sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumlarının oluşumunu açıklamada farklı 

bağımsız değişkenleri kullanmış olan çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan Tsang vd. 2004: 

s.69; Xu vd., 2008: s.716; Çelebi, 2015: s.321; Aydın, 2016: s.5 gibi çalışmalar; 

“bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik” değişkenlerini kullanmışlardır.  

Mevcut çalışmamızda da sosyal medya reklamlarına yönelik bilgilendirme, eğlendirme ve 

güvenilirlik algılarının, tüketicilerin demografik özelliklerinden ve internet / sosyal medya 

kullanım alışkanlıklarından ne şekilde etkilendiğinin ölçüldüğü bir saha çalışmasına yer 

verilmiştir. Son olarak saha çalışmasından elde edilen bulgular, mevcut literatürle 

kıyaslayarak değerlendirilmiştir.  

Literatür Analizi 

Klasik pazarlama iletişimindeki tipik önermelerden birisi, temel konumlandırma hedefi 

paralelinde ortak bir ses kullanmak olsa da, Ashley ve Tuten (2015: s. 22, 24)’in içerik 

analizi, büyük markaların sosyal medya pazarlamasında, klasik reklam kampanyalarına göre 

çok daha çeşitli ve farklı mesaj stratejileri kullandıklarını göstermektedir. Yine bu araştırma 

bulgularına göre “Interbrand’s Top 100” listesindeki markaların %96,43’ü, en az üç farklı 

sosyal medya kanalı kullanmaktadır.   

Denghani ve Tümer (2015: s. 598-600), Facebook reklamlarının marka imajı ve marka 

denkliği üzerindeki pozitif yönlü etkisi ile satın alma niyetini arttırdığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Köseoğlu (2013: s. 94) na göre ise sosyal medyadaki ağızdan ağıza iletişim, 

satın alma sürecine yönlendirme açısından sosyal medya reklamlarından daha etkilidir. Ayrıca 

Tseng vd. (2014: s.40)’nin araştırması, tüketicilerin işlem temelli (ticari amaçlı) sanal 
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topluluklarda maruz kaldıkları çevrimiçi reklamların, işlem temelli olmayan sanal 

topluluklardakilere göre daha fazla satın alma niyeti oluşturduklarını göstermektedir. 

Sosyal medyanın pazarlama amaçlı kullanımları arttıkça, tüketicilerin bu uygulamalara 

yönelik tepkilerini ve tutumlarını ölçmeyi amaçlayan akademik çalışmaların sayısı da 

artmaktadır. Keza sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumlarının, reklamın temel 

amacı olan satın alma tepkisi veya niyeti üzerindeki etkisi; Boateng ve Okoe 2015: s. 299; 

Chu vd. 2013: s. 167; Luna-Nevarez, C. ve Torres, I.M., 2015: s.13; Zhang ve Mao, 2016: s. 

162 gibi pek çok akademik çalışma tarafından ortaya konmaktadır. Böylece tüketicilerin 

sosyal medya reklamlarına yönelik tutumlarının ne şekilde arttırılabileceği sorusu da 

pazarlama akademisi ve profesyonelleri açısından değer kazanmaktadır.   

Literatürde, sosyal medya reklamlarına yönelik tutumları da farklı biçimlerde ölçmüş ve farklı 

bir takım bulgulara ulaşmış pek çok sayıda akademik çalışmaya rastlanmaktadır. Örneğin Li 

vd. (2015: s.52)’nin araştırması, tüketicilerin internet reklamlarına yönelik tutumunu 

güçlendirmede; indirime yönelik mesajların, ödüle yönelik mesajlara göre ve interaktif 

mesajların, interaktif olmayanlara göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Luna-Nevarez, C. ve Torres, I.M. (2015: s.14), Davis (1989)’in Teknoloji Kabul Modelini 

(Technology Acceptance Model – TAM) temel alarak geliştirdiği araştırma modelinde, sosyal 

medya reklamının algılanan kullanım kolaylığının, algılanan faydasının ve özendirici teklifler 

içermesinin sosyal ağ reklamlarına yönelik tutumlara olumlu, reklamların izinsiz 

gösterilmesinin ise bu tutumlara olumsuz yönde etki ettiği sonucuna ulaşmıştır. 

Chu vd. (2013: s.161, 167) ise ürün bilgisi, materyalizm, yanlışlık/anlamsızlık, değer 

bozulması gibi inanışların ve marka bilincinin sosyal medya reklamlarına yönelik tutum 

üzerindeki etkisini sorgulamış ve materyalizm inanışları haricindekilerin anlamlı ilişkili 

olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Literatürde sosyal medya reklamlarına yönelik tutumları etkileyen başlıca değişkeni  “internet 

reklamlarının algılanan değeri” olarak kabul eden de çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 

değeri ilk olarak kavramsallaştıran Ducoffe (1996: s.29)’a göre internet reklamının algılanan 

değer boyutları; bilgilendirme (informativeness), eğlendirme (entertainment) ve rahatsız 

etmedir (irritation). Bilgilendirme ve eğlendirme algılanan değere pozitif, rahatsız etme ise 

negatif yönde etki eden değişkenlerdir. Daha sonraları yine sosyal medya reklamlarının 

algılanan değerini ölçmeyi amaç edinmiş olan (Logan vd. 2012: s.170; Haida ve Rahim, 2015: 

s.3; Saxena ve Khanna, 2013: s.21 gibi) kimi akademik çalışmalar da bu üç değişkeni 
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kullanılmıştır. Ancak (Aktan vd., 2016: s.91; Dao vd., 2014: s.285; Gaber ve Wright, 2014: 

s.56; Hassan vd., 2013: s.320; Tsang vd. 2004: s.69 gibi) pek çok akademik çalışmada bu 

değişkenlere bir de güvenilirlik (credibility) değişkeninin eklendiği görülmektedir. 

Ducoffe (1996) ve onu temel alarak sosyal medya reklamlarını inceleyen çalışmaların pek 

çoğu, reklamın algılanan değerinin, tüketicinin reklama yönelik tutumunu doğrudan 

etkilediğini ortaya koymaktadır. Ancak Tsang vd. 2004: s.69; Xu vd., 2008: s.716; Çelebi, 

2015: s.321; Aydın, 2016: s.5 gibi kimi çalışmalar; bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik 

gibi değişkenlerin, reklamın algılanan değeri yerine, doğrudan tüketicilerin web reklamına 

yönelik tutumları üzerindeki pozitif etkilerini sorgulamıştır. Li vd. (2015: s.56) ise bu üç 

değişkeni, internet reklamına yönelik tüketici tutumlarının bileşenleri olarak ele almıştır.  

Literatürde yer alan çalışmalardan Çelebi (2015: s.321)’nin bulguları; Facebook reklamlarının 

algılanan bilgilendiriciliğinin ve eğlendiriciliğinin; Türkiye’deki genç tüketicilerin Facebook 

kullanma sıklığı ve Facebook reklamlarına karşı tutumları ile olumlu yönde ilişkili ancak 

Facebook kullanma süresi ile ilişkisiz olduğunu göstermektedir. 

Aydın (2016: s. 7)’ın Türkiye’deki üniversite öğrencileri ve genç yetişkinler üzerinde 

gerçekleştirmiş olduğu çalışma da eğlendiriciliğin hem Facebook hem de mobil uygulama 

reklamlarına yönelik tutumun en önemli etkileyicisi olduğu sonucuna ulaşmış, etki düzeyi 

bakımından güvenilirliğin ikinci, bilgilendirmenin ise üçüncü sırada geldiğini tespit etmiştir. 

Buna karşın, yine Türkiye’deki üniversite öğrencileri üzerinde benzer bir çalışma 

gerçekleştirmiş olan Aktan vd. (2016: s.93) ise sadece eğlendiricilik değişkeninin internet 

reklamının algılanan değeri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı, bilgilendirme ve güvenilirlik 

değişkenlerinin internet reklamının algılanan değerini, internet reklamının algılanan değerinin 

ise internet reklamına yönelik tutumu olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Tsang vd. (2004: s.71)’nin Taiwan’da yürüttüğü çalışması da bilgilendirme, eğlendirme ve 

güvenilirlik değişkenlerin tümünün, mobil reklamlara yönelik tutumu olumlu yönde 

etkilediğini ortaya koyarken, Dao vd., (2014: s.285)’nin çalışması da her üç değişkenin, 

Vietnam’lı tüketicilerin hem Facebook hem de Youtube reklamlarına ilişkin algıladıkları 

değerler üzerinde olumlu etkisi olduğu, ve bu reklamların algılanan değerinin ise tüketicilerin 

çevrimiçi satın alma niyetini arttırdığını göstermektedir. Hassan vd., (2013: s.325) de 

Pakistanlı üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada Dao vd. ile benzer 

bulgulara ulaşmıştır. Ayrıca Xu vd., (2008: s.716)’nin bulguları da eğlendirme ve güvenilirlik 

değişkeninin Çinli tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumlarını olumlu yönde 

etkilediğini ortaya koymaktadır. 
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Literatür bulguları, sosyal medya reklamlarına ait bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik 

algılarının, sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumlarının veya sosyal medya 

reklamlarının algılanan değerinin öncülleri olabileceğini göstermektedir. Literatürde bu üç 

değişkenin çoğunlukla; reklamın algılanan değeri, reklama yönelik tutum ve satın alma niyeti 

gibi bağımlı değişkenleri açıklamada bağımsız değişkenler olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Literatürde bu üç değişkenin, tüketicilerin kimi demografik ve davranışsal özelliklerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymayı amaçlayan, tanımsal nitelikteki bir çalışmaya ise 

rastlanmamıştır. Literatürdeki bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlama amacıyla 

gerçekleştirilmiş saha çalışması izleyen bölümde açıklanmaktadır.  

Tasarım ve Yöntem 

Çalışmada, sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumlarına öncülük eden 

değişkenlerin ölçülmesi ve tüketicilerin çeşitli demografik ve davranışsal özelliklerine göre bu 

değişkenler arasında fark oluşup oluşmadığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu 

nedenle çalışmada tanımsal araştırma tasarımlarından tekli kesit çalışmasına uygun olarak 

tasarlanmış ve uygulamalı bir araştırma şeklinde yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini İzmir 

ilinde bulunan 18 yaş üzeri sosyal medya kullanıcıları oluşturmaktadır. Evren büyüklüğünün 

tam olarak bilinmesinin ve tüm evrenden veri toplanmasının zaman ve maliyet açısından 

mümkün olmaması nedeniyle çalışmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 

örneklem yöntemi seçilmiştir. Ancak, örneklemin evreni ve sosyal medya kullanıcılarını daha 

iyi temsil etmesinin sağlanması için cinsiyete göre dengeli bir dağılım göstermesi ve yaşa 

göre dağılımın da çoğunlukla gençlerden oluşmasına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda, 

Temmuz 2018-Eylül 2018 tarihleri arasında 750 sosyal medya kullanıcısından yüz yüze anket 

yöntemi ile veriler toplanmıştır. Anketlerin 13 tanesi eksik veya yanlış doldurulma sebebi ile 

analizlere dahil edilmemiş, nihai örneklem büyüklüğü 737 olarak belirlenmiştir.  

Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümde ise internet 

ve sosyal medya kullanımına yönelik tanımlayıcı sorular yer almaktadır. Son bölümde ise 

sosyal medya reklamlarının bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik özelliklerini ölçen sekiz 

adet beşli Likert ölçekte hazırlanmış ifade bulunmaktadır. Bilgilendirme ölçeği ifadeleri Li 

vd. (2015), eğlendirme Aktan vd. (2016), güvenilirlik ise McKenzie ve Lutz (1989)’dan 

alınmıştır.  
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Katılımcıların demografik özellikleri, internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının ve 

sosyal medya reklamlarına yönelik tutumlara öncülük eden algılamalarının belirlenmesi için 

frekans analizlerinden yararlanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach Alpha katsayısı 

ile ölçülmüş, tüketici grupları arasındaki farklılıkların incelenmesi için parametrik hipotez 

testlerinden bağımsız örneklem t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Hipotez testlerinde 

parametrik ve parametrik olmayan hipotez testlerinden hangisinin kullanılacağına karar 

verilmesi için değişkenlerin basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) katsayıları incelenerek 

normal dağılıma uygunlukları incelenmiştir. Üç bağımlı değişkenin de basıklık ve çarpıklık 

referans değerleri -1,5 ve 1,5 değerleri arasında yer aldığından (bilgilendirme: skewness:0,65-

kurtosis:-0,791 eğlendirme: skewness:0,192-kurtosis:-0,840 güvenilirlik: skewness:0,390-

kurtosis-0,755) verilerin normal dağılım aralığı içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Bu nedenle 

hipotez testlerinde parametrik hipotez testleri kullanılmıştır.  

Sosyal medya reklamlarına yönelik bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik özelliklerine 

yönelik algılamaların ölçülmesi anlamında ifadelerin güvenilirlik analizleri Tablo 1’de 

verilmiştir. Tabloya göre ifadelerin Cronbach’s Alfa değerleri bilgilendirme ölçeğinin 0,798, 

eğlendirme ölçeğinin 0,854 ve güvenilirlik ölçeğinin ise 0,833 şeklinde hesaplanmıştır. Bu 

değerlerin 0,70’ten büyük olmasına göre ölçeğin güvenilir olduğunu söylemek mümkün 

olacaktır (Nunnaly, 1979).   

Tablo 1. Ölçeğin Güvenilirlik Cronbach’s Alfa Değerleri 

Ölçek Cronbach's Alfa 

Bilgilendirme 0,798 

Eğlendirme 0,854 

Güvenilirlik 0,833 

 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri Tablo 2 ‘de verilmiştir. Tablo 2’ye göre 

katılanların %47 si kadın %53 ü erkek olduğu gözlemlenmiştir ve cinsiyetlerinin dengeli bir 

şekilde dağıldığı görülmüştür. Yaş dağılımına bakıldığında ise kategoriler arası çok fark 

olmadığı katılımcıların %87 sinin 18-34 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Eğitim düzeyinde 

ise  %57 oranında üniversite mezunu ağırlıklı bir kitle mevcuttur. Bu oranı takiben %27 ile 
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lise mezunu katılımcılar gelmektedir. Katılımcıların aylık gelir ortalaması ise 1827,27 TL 

olarak saptanmıştır. 

Tablo 2.   Katılımcıların Demografik Bulguları 

Yaş F % 

18-24 230 31,2 

25-29 183 24,8 

30-34 159 21,6 

35 ve üstü 165 22,4 

Toplam 737 100 

   Cinsiyet F % 

Kadın 351 47,6 

Erkek 386 52,4 

Toplam 737 100 

   Eğitim F % 

İlköğretim 85 11,5 

Lise 201 27,3 

Üniversite 425 57,7 

Lisansüstü 26 3,5 

Toplam 737 100 

 

Tablo 3’ de görüldüğü gibi katılımcıların internet alışverişlerinin sıklığı sorulmuştur ve 

verilen cevaplar katılımcıların internet alışveriş alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmak 

konusunda belirli ipuçları vermektedir. Katılımcılardan daha önce internetten alışveriş 

yapmamış olanlar %29,7 ile önemli bir kısmı teşkil etmektedirler.  Diğer katılımcı grupları ise 

Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların Internetten Alışveriş Sıklığı 

İnternetten Alışveriş 

yapma sıklığı 
f % 

Hiç 219 29,7 

Her gün 3 0,4 

Haftada birkaç kez 27 3,7 

Ayda bir kaç kez 177 24 

Yılda bir kaç kez 205 27,8 

Yılda 1 kez veya daha az 106 14,4 

Toplam 737 100 

 

Katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıklarını anlamak adına kullandıkları sosyal 

medya hesapları önemli bir bilgidir. Katılımcıların en fazla kullanmış olduğu sosyal medya 

platformu %93 gibi önemli bir paya sahip olan Facebook olarak tespit edilmiştir. Facebook 
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sosyal medya reklamlarını kullanarak geniş bir kitleye ulaşmayı sağlayan en önemli platform 

olarak görülmektedir. Facebook’u %69 ile Instagram platformu takip etmektedir. Diğer sosyal 

medya platformlarının kullanım oranları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Sosyal Medya Platformları Kullanım Oranları 

Facebook Frekans Yüzde 

Var 688 93,4 

Yok 49 6,6 

Toplam 737 100 

   Linkedin Frekans Yüzde 

Var 42 5,7 

Yok 695 94,3 

Toplam 737 100 

   Instagram Frekans Yüzde 

Var 510 69,2 

Yok 227 30,8 

Toplam 737 100 

   Snapchat Frekans Yüzde 

Var 202 27,4 

Yok 535 72,6 

Toplam 737 100 

   Twitter Frekans Yüzde 

Var 323 43,8 

Yok 414 56,2 

Toplam 737 100 

   Tumblr Frekans Yüzde 

Var 63 8,5 

Yok 674 91,5 

Toplam 737 100 

 

Tablo 5’de sosyal medya reklamlarının bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik 

özelliklerinin kadın ve erkek katılımcılara göre farklılığı bağımsız t testi ile analiz edilmiştir. 

Analizlere göre kadın ve erkek katılımcıların sosyal medya reklamlarının bilgilendirme ve 

güvenilirlik özelliği açısından anlamlı bir farklılığı olduğu görülmüştür. Ortalamalara göre 

kadın katılımcılar sosyal medya reklamlarının bilgilendirme ve güvenilirlik özelliğini erkek 

kullanıcılara göre daha anlamlı bulduğu saptanmıştır. 
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Tablo 5. Bağımsız T - Testi Analizi 

  Cinsiyet N  x̄  SS t p 

Bilgilendirme 
Kadın 351 3,69 1,56 

2,321 0,21* 
Erkek 386 3,43 1,49 

Eğlendirme 
Kadın 351 3,42 1,54 

0,554 0,579 
Erkek 385 3,36 1,59 

Güvenilirlik 
Kadın 351 3,1 1,6 

2,009 0,45* 
Erkek 386 2,87 1,55 

*p< .05 

Tablo 6 ‘de katılımcıların 1 saatten az, 1-2 saat ve 2 saatten fazla zaman geçirenlere göre 

kategorize edilmesi sonucunda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak 

bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik algıları arasında farklılık olup olmadığı test 

edilmiştir. Analiz sonucunda sosyal medyada geçirilen zamanın, sosyal medya reklamlarının 

bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik özellikleri açısından anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. Bu farklılıklar sonucunda,  Tukey analizi yapılarak ortalamalarına bakılıp hangi 

grubun sosyal medya reklamlarının söz konusu olan özelliklerini daha güçlü algılayıp 

algılamadığına bakılmıştır. Tablo 6’da görüldüğü üzere sosyal medyada 2 saatten fazla zaman 

geçiren katılımcıların sosyal medya reklamlarının bilgilendirme, eğlendirme, güvenilirlik 

algılarının 1 saatten az vakit geçirenlere göre daha güçlü olduğu görülmüştür. 

Tablo 6. Sosyal Medyada Geçirilen Zamana Göre Bilgilendirme Eğlendirme ve 

Güvenilirlik Algılama ANOVA Testi 

f, x̄ , ss   değerleri ANOVA Sonuçları 

  Grup N  x̄  ss Var.K. KT  Sd KO F p 

Bilgilendirme 

1saatten az 123 3,1897 1,50898 Gruplar 

arası 

49,307 2 24,654 10,823 ,000 

1-2saat 108 3,3549 1,43047 Grup içi 1667,452 732 2,278   

2saat üzeri 154 3,6537 1,48382 Toplam 1716,759 734    

Toplam 385 3,4216 1,48692 

      

           

Eğlendirme 

1saatten az 123 3,0623 1,61468 Gruplar 

arası 

51,175 2 25,588 10,651 ,000 

1-2saat 107 3,3583 1,56528 Grup içi 1756,201 731 2,402   

2saatüzeri 154 3,5866 1,56675 Toplam 1807,376 733    

Toplam 384 3,3550 1,59319 

      

           

Güvenilirlik 

1saattenaz 123 2,6179 1,47115 Gruplar 

arası 

31,692 2 15,846 6,461 ,002 

1-2saat 108 2,8102 1,42691 Grup içi 1795,187 732 2,452   

2saatüzeri 154 3,0974 1,66183 Toplam 1826,880 734   

 Toplam 385 2,8636 1,54834             
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Tablo 7’de tek yönlü varyans analizi kullanılarak sosyal medya reklamlarının bilgilendirme, 

eğlendirme ve güvenilirlik özelliklerinin eğitim durumuna göre aralarında anlamlı bire 

farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Analiz sonucunda eğitim durumlarına göre sosyal 

medya reklamlarının özelliklerinin algılanması açısından aralarında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı, tüm eğitim düzeylerinde benzer sonuçların ortaya çıktığı görülmüştür. 

Tablo 8. Eğitimi Durumuna Göre Sosyal Medya Reklamlarının Algılama Düzeyleri 

f, x̄ , ss   değerleri ANOVA Sonuçları 

  Grup N  x̄  ss Var.K. KT  Sd KO F p 

Bilgilendirme 

İlköğretim 85 3,2863 1,66361 Gruplar 

arası 

8,939 3 2,980 1,274 ,282 

Lise 201 3,6667 1,55920 Grup içi 1714,598 733 2,339   

Üniversite 425 3,5584 1,49748 Toplam 1723,537 736    

Lisansüstü 26 3,4487 1,34311 

      Toplam 737 3,5527 1,53028 

      

           

Eğlendirme 

İlköğretim 
85 3,0627 1,66547 

Gruplar 

arası 
12,149 3 4,050 1,649 ,177 

Lise 201 3,4660 1,57483 Grup içi 1797,825 732 2,456 
  

Üniversite 424 3,4033 1,54440 Toplam 1809,974 735 
   

Lisansüstü 26 3,6538 1,54770 

      Toplam 736 3,3899 1,56925 

      

           

Güvenilirlik 

İlköğretim 
85 2,5941 1,62476 

Gruplar 

arası 
15,746 3 5,249 2,122 ,096 

Lise 201 3,0846 1,57569 Grup içi 1813,135 733 2,474 
  

Üniversite 425 3,0118 1,57699 Toplam 1828,881 736 
   

Lisansüstü 26 2,8462 1,27098 

 

    

 Toplam 737 2,9776 1,57635             

 

Sosyal medya reklamlarının bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik özelliklerinin 

internetten alışveriş yapan katılımcıların alışveriş sıklıklarına göre algılama düzeyleri 

karşılaştırılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre alışveriş sıklıkları ve sosyal 

medya reklamlarının özelliklerinin algılanmasında Tablo 8’ de görüldüğü gibi anlamlı bir 

farklılık olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 8. İnternetten Yapılan Alışveriş Sıklığına Göre Sosyal Medya Reklamlarının 

Algılanma Etkisi 

f, x̄ , ss   değerleri ANOVA Sonuçları 

  Grup N  x̄  ss Var.K. KT  Sd KO F p 

Bilgilendirme 

Hiç 219 3,0670 1,51969 
Gruplar 

arası 
110,962 5 22,192 10,060 ,000 

Her gün 3 2,3333 1,52753 Grup içi 1612,575 731 2,206 
  

Haftada bir 

kaç kez 
27 3,7901 1,68236 Toplam 1723,537 736 

   

Ayda bir kaç 

kez 
177 4,0734 1,66371 

      

Yılda bir kaç 

kez 
205 3,6797 1,25282 

      

Yılda 1 kez 

veya daha az 
106 3,4151 1,45901 

      

Toplam 737 3,5527 1,53028 
      

Eğlendirme 

Hiç 218 2,8639 1,52713 
Gruplar 

arası 
116,065 5 23,213 10,004 ,000 

Her gün 3 5,2222 2,03670 Grup içi 1693,909 730 2,320 
  

Haftada bir 

kaç kez 
27 3,7654 1,90100 Toplam 1809,974 735 

   

Ayda bir kaç 

kez 
177 3,8173 1,56908 

      

Yılda bir kaç 

kez 
205 3,5789 1,49505 

      

Yılda 1 kez 

veya daha az 
106 3,2453 1,36727 

      

Toplam 736 3,3899 1,56925 
      

Güvenilirlik 

Hiç 219 2,4475 1,47866 
Gruplar 

arası 
109,174 5 21,835 9,281 ,000 

Her gün 3 3,5000 1,00000 Grup içi 1719,707 731 2,353 
  

Haftada bir 

kaç kez 
27 3,2778 1,73944 Toplam 1828,881 736 

   

Ayda bir kaç 

kez 
177 3,4463 1,65100 

      

Yılda bir kaç 

kez 
205 3,1317 1,53304 

      

Yılda 1 kez 

veya daha az 
106 2,9009 1,39116 

      

Toplam 737 2,9776 1,57635             

 

Sonuç ve Öneriler  

Çalışmanın amacı sosyal medya reklamlarına yönelik tutumları etkileyen bilgilendirme 

eğlendirme ve güvenilirlik değişkenlerinin tüketici özelliklerine göre analiz edilmesidir.  

Araştırmada öncelikle katılımcı yapılarının tespiti için demografik bilgiler (cinsiyet, yaş, eğiti 

düzeyi), internetten alışveriş sıklığı, internette geçirdiği zaman ve kullandığı sosyal medya 

hesapları tanımlanmıştır. Sosyal medya kullanımının analiz edilmesi doğrultusunda ankete 

katılan katılımcıların cinsiyet yaş ve eğitim gibi demografik özellikleri ortaya konmuş ve 

katılımcıların cinsiyet ve yaş değişkenleri dengeli bir biçimde dağıldığı görülmüştür. 



877 
 

Katılımcıların hangi sosyal medya platformunu kullandığı önemli bir detaydır, kullanıcı sayısı 

bakımından facebook lider sosyal platform olurken ikinci sırada instagram ve üçüncü sırada 

twitter yer almaktadır. İşletmeler sosyal medya reklam çalışması yapacağında bu sıralamayı 

göz önünde bulundurmalıdırlar. 

Yapılan analizlerde öncelikle katılımcıların cinsiyetler arasında sosyal medya reklamlarına 

yönelik algılamalarının arasında bir fark olup olmadığı bağımsız t-testi ile analiz edilmiş ve 

kadınların sosyal medya reklamlarının bilgilendirme ve güvenilirlik özelliğine yönelik 

algılamalarının erkek kullanıcılara göre daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Eğlendirme 

özelliğine karşı ise her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sosyal medya 

platformlarında geçirilen zaman ile sosyal medya reklamlarına yönelik tutumlar arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu analiz edilmiş ve sosyal medyada daha fazla zaman geçirenlerin 

sosyal medya reklamlarına yönelik algılamalarının daha güçlü olduğu tespit edilmiştir.  

Sosyal medya reklamlarının bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik algılamalarının, 

katılımcıların eğitim düzeyi ile aralarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  

Son olarak, internetten alışveriş yapan katılımcıların alışveriş sıklığına göre sosyal medya 

reklamlarına yönelik algılamaları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. İnternetten 

alışveriş yapma sıklığı arttıkça; sosyal medya reklamlarına yönelik aşinalık, ilgi düzeyi, 

algılanan değer gibi tutuma olumlu etki edebilecek değişkenlerin de arttığı veya algılanan risk 

gibi olumsuz etki edebilecek değişkenlerin azaldığı düşünülebilir. Bu ilişkiyi daha net ortaya 

koyabilmek amacıyla bu gibi değişkenlerin aracılık etkilerini ölçen farklı bir çalışma 

yapılabileceği düşünülmektedir. 
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TÜKETİCİ BAKIŞ AÇISINDAN TÜRKİYE VEGAN PAZARINA 

YÖNELİK KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA 

AN EXPLORATORY STUDY ON VEGAN MARKET IN TURKEY FROM THE 

CONSUMER'S PERSPECTIVE 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı veganların satın alma davranışlarının ve tüketim alışkanlıklarının 

incelenmesi ve Türkiye’de vegan tüketim konusundaki düşüncelerinin ortaya konmasıdır. Son 

yıllarda tüketicilerin kişisel sağlık, sürdürülebilirlik, doğal yaşam ve hayvan refahı konusuna 

yönelik farkındalığının artması, vegan tüketim pazarının büyümesine yol açmıştır. Vegan 

ürünler; bir taraftan sorumlu tüketiciye kişisel tatmin olanağı sağlarken, diğer taraftan da 

sürdürülebilir bir dünya hedefine ulaşmaya katkıda bulunmaktadır. Araştırmada Türkiye’nin 

farklı şehirlerinde yaşayan 38 vegan tüketici ile eş zamanlı olmayan internet temelli görüşme 

yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar vegan 

olmalarından ötürü toplumdan baskı görmekte, en çok gıda ve kozmetik sektörlerinden vegan 

ürün satın almaktadırlar. Peynir ve süt katılımcıların en çok satın aldıkları ürünler arasında yer 

almaktadır. Katılımcılar, vegan kurabiye-tatlı ve yoğurdu bulamadıklarını, ürünlerin içeriğine, 

besleyiciliğine ve sağlıklı olmasına dikkat ettiklerini, vegan ürünleri pahalı bulduklarını, bu 

tür ürünler hakkında internet siteleri ve sosyal medyadan bilgi edindiklerini,  internet ve 

marketlerden bu ürünleri satın aldıklarını belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Veganizm, Sürdürülebilir Tüketim, Vegan Tüketici, Etik, Sağlık 

Abstract 

The aim of this research is to examine purchase behavior and consumption habits of Turkish 

vegans and to present their thoughts about the vegan consumption in Turkey. In recent years, 

raising consumers’ awareness of personal health, sustainability, nature and animal welfare 

caused vegan market to grow. Vegan products, not only provide satisfaction opportunity for 

the responsible consumer, but also contribute to achieve the goal of a sustainable world. Data 
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was collected from 38 vegan consumers, who live in various cities in Turkey, by adopting 

online asynchronous interview method. According to the findings, participants feel pressure 

from society because of being vegan; they purchase vegan products mostly from food and 

cosmetics industries. Cheese and milk are among the products that participants mostly 

purchase. Participants also indicate that; they couldn’t find vegan cookie/desert or yoghurt, 

they care about the content, nutritious and health of the food, they think that vegan products 

are expensive, they get information about these kinds of products through websites and the 

social media, and they purchase these products from the internet and supermarkets. 

Keywords: Veganism, Sustainable Consumption, Vegan Consumer, Ethics, Health  

Giriş  

Türkiye’de yayınlanan bir TV dizisinde hayvansever kimliği ile tanınan bir oyuncunun gerçek 

kürk giydiği bir sahnenin yayınlanmasının ardından, söz konusu oyuncu özellikle sosyal 

medyada sert biçimde eleştirilmiş, akabinde oyuncu açıklama yaparak kürkün gerçek 

olduğunu bilmediğini, kürke karşı olduğunu, artık dizilerde gerçek ya da imitasyon bir kürk 

giymeyeceğini ifade etmiştir (NTV, 2019). Bu örnekten de görüleceği gibi son yıllarda insan 

kaynaklı eylemlerden ötürü doğaya ve hayvanlara verilen zararlara yönelik farkındalığın 

artması, tüketicilerin satın alma karar süreçlerini önemli oranda etkilemiştir. Günümüzün 

duyarlı, bilgili, araştırmaya ve paylaşmaya hevesli tüketicileri, satın aldıkları ürünlerin tedarik 

zincirlerinin doğal yaşama ve hayvanlara zarar vermemesini istemektedirler. Basit olarak 

üretiminde veya dağıtımında hayvansal içerik barındıran ürünlerden kaçınmak anlamına gelen 

veganizm, bir beslenme tercihinin ötesinde, gıda endüstrisini eleştiren ve endüstriyi 

değiştirmeye çalışan bir toplumsal hareket haline gelmiştir. Yaygın düşüncenin aksine 

veganlar ve vejetaryenler sadece gıda tercihlerinde değil; kozmetik, giyim, ulaşım, hatta 

eğlence tercihlerinde bile daha titiz davranmaktadırlar. Söz gelimi vegan bir tüketici et 

yememe tercihi dışında, hayvan deneylerinden yararlanan kozmetik ürünlerden uzak durmaya, 

deri ayakkabı, yün çorap ve kaz tüyü mont giymemeye, faytona binmemeye ve hayvanlı sirk 

gösterilerine mümkün olduğunca katılmamaya gayret etmektedir. 

Tüketicilerin gıda tercihlerinde kişisel sağlık, çevresel kaygılar ve hayvan refahı konularına 

yönelik farkındalıklarının artmasıyla birlikte vegan pazarı özellikle son yıllarda büyüme 

gösteren bir pazar haline gelmiştir (Malek, 2016:4, Karaboğa, 2016, Ginsberg, 2017, Pehlivan 

2017). Fast-food restoranlardan beş yıldızlı otellere kadar vejetaryen/vegan seçenekler 

yaygınlaşmaya başlamıştır (Ginsberg, 2017). Etlerin kopyalarından oluşan ancak gerçekte et 



883 
 

olmayan gıda ürünlerinin oluşturduğu taklit et pazarının 2005-2016 döneminde %18, Birleşik 

Krallık bitkisel süt pazarının ise yalnızca 2011-2013 döneminde %155 büyüdüğü ifade 

edilmektedir (Malek, 2016:4).  Pazar araştırma kuruluşu Technavio 2016 yılında yaptığı bir 

araştırmada 2016-2020 yılları arasında paketli vegan ürünlerin yüzde 11 büyüyeceğini 

öngörmüştür (Technavio.com.,2016). Yemek üreticisi Nellson ise, 2017 yılında tüketicilerin 

tüketim alışkanlıklarını incelediği araştırmasında insanların %140 daha fazla vegan yiyecek 

tükettiğini ve vegan market büyüklüğünün 5 milyar dolara yükseldiğini rapor etmiştir (TVD, 

2017). Vegan pazarın büyümesi alanyazında da bu konuya olan ilgiyi arttırmıştır. Türkiye’de 

de veganlarla ilgili yapılan az sayıda çalışmaya (Tunçay Son, 2016; Bayrakdaroğlu, 2016; 

Sünnetçioğlu vd., 2017) rastlanılmıştır. Bu çalışmalarda da veganların tüketim davranışlarının 

detaylı olarak incelenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmanın amacı veganların satın 

alma davranışlarını inceleyerek tüketim alışkanlıklarını ve bu konudaki düşüncelerini ortaya 

çıkartmaktır. 

Araştırmanın vegan ürün üretmek isteyen kişi ve işletmelere önemli bilgiler sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırmanın yerli pazara yönelik kısıtlı bulguların sunulduğu bir 

konu olan vegan tüketicilerin tüketim davranışları konusunda pazarlama alanyazınına katkı 

sağlaması yanında toplum bazında da farkındalık oluşturmasına yardımcı olacağı 

umulmaktadır. 

Kavramsal Çerçeve 

Gıda ve yemek yeme alışkanlıkları kültürden ve insanların içinde bulunduğu toplumdan, 

ayrıca kişinin bireysel bakış açısından etkilenen karmaşık sistemlerdir (Jabs vd., 2000: s.376). 

Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşa giren ülkelerin açlıktan korunması ve askeri 

birliklerinin desteklenmesi için “Etsiz Pazartesiler” ve “Buğdaysız Çarşambalar” 

uygulamaları devreye sokulmuştur (De Backer ve Hudders, 2014: s.639). O dönemde savaşa 

devam eden ülkeler için kıt kaynak olan etin idareli tüketilmesi ve cephedeki askerlerin uzun 

süre beslenebilmesi için yapılan bu kampanya, yaklaşık yüz yıl sonra tekrarlanmaktadır. 

Ancak bu kez gerekçe, halkın sağlığının korunması ve çevresel zararın azaltılması olmuştur 

(Singer, 2017: s.345). Et tüketiminin çevresel etkileri bir süredir tartışılmaktadır (De Boer vd., 

2013, Hallström vd., 2014). Küresel ölçekte, sürekli biçimde artan et tüketiminin hem 

çevresel tahribatı arttıracağı hem de bireylerin sağlığını olumsuz etkileyeceğine yönelik 

bulgular vardır. Çiftlik hayvanları tedarik zincirlerinin, insanlardan kaynaklanan küresel sera 

gazı miktarının yaklaşık yüzde 14.5’ni oluşturduğu ifade edilmektedir. Yalnızca sığırlardan 

kaynaklanan sera gazı, bu miktarının üçte ikisini oluşturmaktadır (FAO, 2010).  
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Bireyin et tüketimini azaltması, et ürünlerinin kolaylıkla bulunabildiği günümüzde yalnızca 

bilinçli güdüler ile olmaktadır. Bu güdüler, kişisel iyi oluşu hedefleyen ‘kişisel güdüler’ ya da 

diğerlerinin iyi oluşuna önem veren ‘ahlaki güdüler’ olabilmektedir. Et tüketiminin 

azaltılmasına yönelik kişisel güdüler arasında sağlık güdülerinin önemli olduğu 

görülmektedir. Ahlaki güdüler arasında ise ekolojik dürtüler, hayvan refahına yönelik kaygılar 

ve din yer almaktadır (De Backer & Hudders, 2014:640-42). Bilinçli olarak et tüketimininden 

kaçınan akımlardan bir tanesi de veganizmdir.  

The Vegan Society’e (2018) göre veganizm, “Gıda, giyim ya da diğer amaçlarla her tür 

hayvan istismarı ve zulmünü -mümkün ve uygulanabilir olduğunca-  dışlamayı amaç edinen 

bir felsefe ve yaşam tarzı” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca veganizm, insanların, hayvanların 

ve doğanın çıkarına olacak şekilde hayvan özgürlüğü alternatiflerinin kullanılmasını ve 

geliştirilmesini desteklemektedir. Diyet kavramlarıyla ifade edilmek istenirse veganizm, 

hayvanlardan kısmen ya da tamamen arındırılmış tüm ürünlerin dağıtımı uygulamasını 

kapsamaktadır (The Vegan Society, 2018). Veganlar, hayvansal kaynaklı hiç bir besin, 

kozmetik veya giyim ürünü tüketmezken; vejetetaryenlerde durum biraz daha karmaşıktır. 

Şöyle ki, süt ve süt ürünleri tüketenler lakto-vejetaryen, yumurta tüketenler ovo-vejetaryen, 

hem süt ürünleri hem de yumurta tüketenler pesko-vejetaryen, kümes hayvanları tüketenler 

ise pollo-vejetaryen olarak adlandırılmaktadırlar (Balcı, 2018: s.1). 

Veganizm, vejetaryenliğin bir türü olsa da, bağımsız biçimde ele alınmaktadır. Veganlar 

vejetaryenliği tatmin edici bulmamaktadırlar ve belli şartlarda hayvansal ürün tükettikleri için 

de vejeteryanları şiddetli biçimde eleştirmektefdirler  (Altaş, 2017: s.408). Hatta bazı bitkisel 

ürünlerin tüketimi dahi vegan çevrelerce eleştirilmektedir. Örneğin palm yağı, palm ağacının 

meyvesinden üretilir ve pek çok dondurulmuş hazır gıda ve atıştırmalıkta bulunur. Ucuz 

olması, trans-yağ içermemesi ve nötr tadı nedeniyle tercih edilen ve son otuz yılda yaygın 

hale gelen palm yağının Endonezya ve Malezya’daki üretimi bu sürede üç kat artmıştır. Palm 

yağı ile ilgili kaygılar, Endonezya’da üretimi sırasında yağmur ormanlarının yok edilmesi ve 

bölgede yaşayan orangutanların bu sırada öldürülmesidir. Ayrıca palm yağı sağlık nedeniyle 

de eleştirilmektedir. Bu nedenlerle bazı veganlar palm yağını, bitkisel olmasına rağmen 

tüketmezler (Altaş, 2017: s.408). 

Boyle (2011: 314), kişilerin diyet alışkanlıklarının genel olarak tıbbi öneriler, dini değişim ve 

gıda ürünlerinin mevsimsel bulunabilirliğine bağlı olarak değişebileceğini ifade etmektedir. Et 

ürünleri açısından bakıldığında çevresel, sosyal, sağlık ve etik açıdan bazı hususlar et tüketimi 

ile ilişkilidir. Et ürünleri, hayvan yemlerinin verimsiz bir şekilde et proteinine, yüksek karbon 
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ve su ayak izlerine, orman alanı ve bioçeşitlilik kayıplarına dönüşmesi kadar, hayvan sağlığı 

ile de ilişkili hale gelmiştir (Apostolidis & McLeay, 2016: s.268). Sağlık açısından 

bakıldığında ise et tüketiminin bilinçli olarak azaltılması, etin bireylerde kimyasal katkı 

maddelerinde, hormonlarda ve kolesterol seviyelerine artış gibi sağlık risklerine neden 

olabileceği gerçeğinin ortaya çıkması ile ilişkilidir (De Backer & Hudders, 2015: s.68). Et 

yemeyen bireylerde iskemik kalp hastalıkları, dolaşım ve serebrovasküler hastalıklar, tip 2 

diyabet ve bazı kanser türleri görülme sıklığı et yiyen bireylere nazaran anlamlı biçimde daha 

azdır (Petti vd., 2017: s.229). Öte yandan dengeli planlanmamış bir diyet benimsemedikleri 

takdirde vegan tüketicilerin bir takım sağlık sorunları ile karşılaşmaları muhtemeldir. 

Vegan/vejetaryen bireylerde sıklıkla demir, D vitamini, B12 vitamini ve omega-3 yağ asitleri 

eksikliği görülmekte, ayrıca kalsiyum ve çinko alımları daha düşük olmaktadır (Balcı, 

2018:2). Her ne kadar vejetaryen ebeveynlerin büyük bir kısmının çocuklarının vejetaryen 

diyetini desteklemediği veya teşvik etmediği ifade edilse de (Jabs vd., 2000: s. 376), aksini 

yapan bazı ebeveynlerin, bebeklerinin yetersiz beslenmelerine neden oldukları iddiaları 

tartışılmaktadır. Örneğin İtalya’da vegan bir çiftin bebeği hastaneye kaldırılmış, yapılan 

kontrollerde bebeğin kalsiyum eksikliğinden kalp rahatsızlığına kadar birçok bozukluk 

taşıdığı anlaşılınca, mahkeme çocuğun velayetini almıştır (BBC Türkçe, 2016). Başka 

tartışılan bir konu da evcil hayvanlarının beslenmesidir. Vegan tüketicilerin sıkı biçimde 

hayvansal ürünlerden uzak duruken, kendi kedi/köpeklerini et ile besleyip beslememe 

arasında ikilem yaşadıkları ifade edilmektedir (Tunçay Son, 2016:103). Örneğin Türkiye’deki 

vegan tüketicilerden bazıları, internet üzerinden bir kampanya başlatarak evcil hayvanlarına 

(kedi ve köpek) vegan mama üretmesi için bir perakende zincirine çağrıda bulunmuşlardır 

(Change.org, 2015). 

Vegan pazarının önemli bir bölümü et ikame ürünlerden oluşmaktadır. Et ikame ürünler, et 

ürünlerinin kolaylıkla yerini almayı hedefleyen, işlenmiş bitkisel kaynaklı ürünlerdir 

(Bäckström vd., 2018: s.7). Quron, soya, yulaf, pirinç ve badem sütü gibi vegan alternatifleri; 

etik/sürdürülebilir ve sağlıklı olmadığı söylenen et ve çiftlik ürünlerinin ikamesi olarak 

sunulmaktadır.  Sık sık geleneksel ürünlerden daha besleyici, daha çevre dostu ve daha etik 

olarak pazarlanana bu ürünler gerçek et ürünlerinin görüntü, tat ve dokusuna benzemekte, 

aynı zamanda iyi bir protein kaynağı işlevi görmektedir  (Fuentes ve Fuentes, 2017: s.529-

530; Bäckström vd., 2018: s.7). Buna karşılık et ikame ürünlerinin et ürünlerine göre tüketici 

değerlendirmelerinde genellikle daha düşük skorlar aldığı görülmektedir (Bäckström vd., 

2018: s.9). Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmaya göre tüketiciler, Quorn (protein içeriği 
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yüksek bitkisel bir vejetaryen ürün) gibi kırmızı et alternatifi ürünleri, öncelikle sağlıklı 

olmak amacıyla satın almaktadırlar (Apostolidis ve McLeay, 2016:283).  

Veganlar konusunda yapılan çalışmalardan bazıları incelendiğinde Christopher vd.’nin (2018) 

vegan olma nedenlerini etik ve sağlık olmak üzere ikiye ayırdığı, Balcı’nın (2018) ise 

tüketicilerin vegan/vejetaryen olma nedenlerinin büyük oranda etik/hayvan haklarına 

verdikleri önemden kaynaklandığını belirttiği görülmektedir. Tunçay Son (2016) çalışmasına 

katılan veganların 18-34 yaş aralığında ve çoğunluğunun üniversite eğitimine devam eden 

öğrencilerden oluştuğunu, katılımcıların yarıdan fazlasının 1-4 yıldır vegan/vejetaryen 

olduğunu belirtmiştir. Ayrıca araştırmada Türkiye’de vegan/vejetaryen sayısının az olması 

nedeniyle bu tip bir beslenme ve yaşam tarzı yadırgandığı, vegan/vejetaryenların,  

vegan/vejetaryen ürünleri bulamadığı,  restoranlarda vegan/vejetaryen menülerin olmayışının 

kişilere zorluk yaşattığı ve Türkiye’de alışveriş yapıldığında, kişilerin alacakları yiyeceklerin 

içindekiler kısmını tek tek okumak durumunda kaldıkları vurgulanmıştır. Marangona vd. 

(2016) veganların tüketimlerini inceledikleri çalışmalarında, veganların çok azının bu ürünler 

için yüksek fiyatlar ödemeye razı olduğunu, ürünlerin ülke orjininin vegan tüketiciler 

tarafından önemsendiğini ve vegan pazarın gelişime açık bir pazar olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Yöntem 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan vegan tüketiciler oluşturmaktadır. Türkiye’de 2019 

yılı itibariyle kaç tane vegan tüketici olduğu bilgisine ulaşılamamıştır. Bu nedenle 

araştırmanın evreni hakkında net bir sayı vermek mümkün olmamıştır. Araştırmanın 

katılımcılarına ulaşabilmek için hem kartopu hem de kolayda örneklem yöntemi 

kullanılmıştır. Öncelikle vegan tüketici olduğu bilinen bir katılımcıya ulaşılmış, daha sonra 

ondan elde edilen bilgiler ve tavsiyeler doğrultusunda başka bir katılımcı ile iletişime 

geçilmiştir. Bulunan her bir katılımcı da diğer katılımcıların örnekleme dahil edilmesini 

sağlamıştır.  Bu yöntemin kullanılmasının en önemli nedeni potansiyel katılımcıların çok 

fazla bilinmediği ve ulaşılması güç katılımcıları örnekleme dahil etmek bakımından oldukça 

yararlı olmasıdır (Gürbüz ve Şahin, 2017: s.133). Ayrıca, telefonla görüşülen bir katılımcının 

vegan tüketimle ilgili paylaşımlar yaptığı Instagram hesabı olduğu öğrenilmiş, bunun üzerine 

katılımcının hesabına vegan takipçilerin doldurabileceği görüşme formu eklenmiş ve bu 

vasıtayla da daha çok katılımcının örnekleme dahil edilmesi sağlanmıştır. 
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Nitel araştırmalarda örneklemin kaç kişi olması gerektiği ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. 

Bazı araştırmacılar nitel çalışmalar için ideal bir örneklem büyüklüğünün 

hesaplanamayacağını, nitel araştırmaların amacının sonuçlarını tüm evrene genellemek 

olmadığını, bir ya da iki vakanın (örneğin bireyler, gruplar) yeterli olduğunu vurgulamışlardır 

(Başkale, 2016: s.27). Bazı araştırmacılar ise nitel çalışmaların gücünün farklı yöntemlerle 

değerlendirilebileceğini ve nitel çalışmaların konuyla ilişkili amaç ve hedefleri karşılama 

durumlarına ve örneklemdeki ünitelerin uygunluğuna göre değerlendirilmeleri gerektiğini 

belirtmişlerdir (Luborsky ve Rubinstein, 1995: s.98). Bu konuda Başkale (2016: s.27) 

derinlemesine görüşmelerde yaklaşık 30 kişiyle görüşme yapmanın yeterli olacağını 

belirtirken, Yıldırım ve Şimşek (2013: s.143)  de araştırma sorularının yanıtı olabilecek 

kavramların tekrar etmeye başladığı aşamaya kadar veri toplamaya devam edilmesini, 

verilerin birbirini tekrar etmeye başladığı noktada da örnekleme katılımcı eklemeye son 

verilmesini tavsiye etmektedir. Araştırmanın örneklemini 38 katılımcı oluşturmaktadır. 

Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda da araştırmanın örneklem büyüklüğünün yeterli 

olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi 

Bu araştırma uygulamalı bir araştırmadır ve keşifsel olarak tasarlanmıştır. Gegez (2007: s.37), 

daha çok nitel olma eğiliminde olan keşifsel çalışmaların problemi ve problemin boyutlarını 

ortaya çıkarmaya yönelik olduğunu ve genellikle daha önceden yapılmış yeterli sayıda 

çalışmanın olmadığı durumlarda kullanıldığını ifade etmektedir. Konu hakkında detaylı olarak 

bilgi toplamak ve konuyu farklı açılardan ele almak için bu yönteme başvurulmuştur. Bu 

yöntemde konu hakkında bilgi sahibi olanların görüşlerine başvurulabildiği için araştırmanın 

veri toplama yöntemi olarak derinlemesine görüşme kullanılmıştır. Bu yöntemde görüşülen 

kişiler hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır. Görüşme yoluyla 

deneyimler, tutumlar, düşünceler, niyetler, zihinsel algılar ve tepkiler gibi gözlenemeyen 

durumlar anlaşılabildiği için araştırmada bu yöntem tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 

2013: s.148).   

Görüşme formu araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Görüşme formu oluşturulurken 

alanyazında konu ile ilgili yapılan çalışmalardan (Tunçay Son, 2016; Balcı, 2018) ve 

veganların tüketimleriyle ilgili haberlerden yararlanılmıştır. Görüşme formunun ilk 

bölümünde katılımcılara neden ve kaç yıldır vegan oldukları, en çok hangi sektörde vegan 

ürünleri tercih ettikleri, katılımcıların vegan ürünlerin ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma 

boyutlarına yönelik tutumları, bu süreçte ne gibi sorunlar yaşadıkları, sorunlar hakkında 
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çözüm önerilerinin olup olmadığı, besin takviyesi alıp almadıkları ile ilgili sorular 

sorulmuştur. Sorular detaylı bilgi alabilmek adına alt sorularla desteklenmiştir. İkinci 

bölümde ise demografik sorulara yer verilmiştir.  İlk olarak üç vegan tüketici ile görüşme 

yapılmış, onlardan gelen geri bildirimler sonucu görüşme formuna son şekli verilmiştir. 

Görüşmeler 20 Ocak-09 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Toplam 38 katılımcının 

10’u ile telefonla, 28 kişiyle ise internet temelli eş zamanlı olmayan görüşme yöntemiyle 

görüşülmüştür.  Tüketicilerin birçoğu farklı bölgelerde ikamet ettiği için zaman ve maliyet 

kısıtlarından dolayı yüz yüze değil de internet temelli eş zamanlı olmayan görüşme yöntemi 

tercih edilmiştir. İnternet temelli eş zamanlı olmayan görüşme yöntemi, teknolojinin gelişmesi 

sayesinde coğrafi uzaklıkların söz konusu olduğu ve katılımcılara kolayca ulaşılamadığı 

durumlarda, katılımcı ve araştırmacı arasında geniş bir zamana yayılmış, nitel araştırma yapan 

araştırmacıların çoğu tarafından benimsenen bir yöntemdir (Meho, 2006: s.1284-1285). 

Instagram hesabına eklenen görüşme formunun sonuna kişilerin e-posta bilgisi de eklendiği 

için, bazı katılımcılara tekrar e-posta vasıtasıyla ulaşılıp daha detaylı bilgiler alma imkanı da 

olmuştur. 

Verilerin analiz edilmesinde betimsel ve içerik analizi yöntemlerinden faydalanılmıştır. 

Betimsel analizde amaç elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde 

okuyucuya sunmak olduğu için elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre 

özetlenip yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: s.256).  Araştırmada veriler, 

katılımcı yanıtları temel alınarak düzenlenmiş ve betimsel analiz yapılırken katılımcıların 

görüşlerini daha iyi yansıtabilmek için katılımcılardan alıntılar da yapılmıştır. Nitel veri analiz 

türleri arasında en sık kullanılan yöntemlerden birisi olan içerik analizinde ise, araştırmacı 

öncelikli olarak araştırma konusu ile ilgili kategoriler geliştirmekte daha sonra da, incelemiş 

olduğu veri setinde, bu kategoriler içerisine giren kelime, cümle ya da resimleri saymaktadır 

(Özdemir, 2010: s.335). Araştırmada katılımcıların verdikleri yanıtlar kategorileştirilmiş, 

sayılmış ve tablolara sayı ve yüzde olarak yazılmıştır. 

Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

Araştırma verilerinin inandırıcılığının sağlanması için geçerlik ve güvenirlik şartlarını 

taşıması gerekmektedir. Yıldırım ve Şimşek (2013: s.294), içerik analizi kullanılan 

çalışmalarda güvenirliğin zamana ve gözleme bağlı olmak üzere iki şekilde 

sağlanabileceğinden bahsetmektedir. Zamana bağlı güvenirlikte aynı araştırmacı, aynı verileri 

farklı zamanlarda kodlama kurallarına uyarak tekrar kategorileyip kodlarken, gözleme bağlı 
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güvenirlikte ise farklı araştırmacılar yine aynı kurallar doğrultusunda aynı verileri 

kodlamaktadırlar. Türnüklü (2000: s.550-551) de, nitel çalışmalarda güvenirlik sağlanması 

için pilot bir çalışmayla soruların nasıl anlaşıldığı test edilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için veriler aynı araştırmacı tarafından farklı zamanlarda 

kodlanmış ve birbirine oldukça yakın sonuçlar bulunmuştur. Ek olarak üç kişiyle ön görüşme 

yapılarak görüşme formu son haline getirilmiştir. 

Toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını 

açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin en önemli ölçütleri arasında yer almaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013: s.291). Bu nedenle verilerin nasıl toplandığının, ne tür cevaplar 

alındığının açıkça belirtilmesi hatta katılımcıların görüşlerine doğrudan yer verilmesi 

geçerliği arttıran unsurlar olacaktır. Başkale de (2016: s.24), bir araştırmanın geçerlik ve 

güvenilirliğinin sağlanması için araştırmayı nitel araştırma yöntemleri konusunda 

uzmanlaşmış kişilerden, yapılan araştırmayı çeşitli açılardan incelemesinin istenmesinin yanı 

sıra araştırmanın yönteminin, sorulan soruların ve analiz sürecinin detaylı olarak yazılması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Araştırmada ön test yapılmadan önce görüşme formu nitel 

çalışma konusunda bilgi sahibi iki akademisyen tarafından onanmış, verilen cevaplar mantıklı 

ve tutarlı kategoriler şeklinde ele alınmış, araştırma süreci en başından itibaren detaylı olarak 

anlatılmış ve katılımcıların verdiği cevaplardan bazılarına kodlama yapılan tabloların altında 

alıntı olarak yer verilmiştir. Tüm bu yapılanlar neticesinde de araştırmanın güvenirlik ve 

geçerlik koşullarını taşıdığı düşünülmektedir. 

Bulgular 

Bu bölümde ilk olarak katılımcıların demografik özelliklerine yer verilmiştir. Katılımcı sayısı 

38 olduğu için her bir katılımcının özelliklerinin belirtildiği bir demografik tablo yerine Tablo 

1'deki gibi bir tablo tercih edilmiştir. Ardından sorulan her bir soru ve bunlara verilen 

cevaplar tablolar halinde sunulmuştur. Bazı tablolardaki cevap sayısı 38'den fazladır. Bunun 

nedeni katılımcıların bazen tek bir cevap yerine iki, üç cevap birden vermeleridir. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet n % Yaş n % Eğitim Durumu n % 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

34 

4 

38 

89 

11 

100 

18-24  

25-34  

35 yaş ve sonrası  

Toplam 

14 

15 

  9 

38 

37 

39 

24 

100 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Lisansüstü 

Toplam 

 16 

  3 

14 

  5 

38 

42 

8 

37 

13 

100 

Meslek n % Gelir Durumu n % Yaşadığı İl n % 

Öğrenci 

Serbest Meslek 

Kamu Çalışanı 

Özel Sektör 

Ev Hanımı 

Toplam 

 11 

 10 

   7 

   9 

   1 

 38 

   

 

29 

26 

18 

24 

3 

100 

2500 TL ve altı 

2501-5000 TL 

5001-8000 TL 

8001-11000 TL 

11001- TL ve üstü 

Toplam 

4 

15 

7 

5 

7 

38 

 

11 

39 

18 

13 

18 

100 

İstanbul 

İzmir 

Ankara 

Antalya 

Mersin 

Muğla 

Aydın 

Toplam 

23 

  6 

  3 

  2 

  2 

  1 

  1 

38 

61 

16 

8 

5 

5 

3 

3 

100 

 

Tablo 1'e göre katılımcıların yüzde 89'u kadın, yüzde 11'i erkektir.  Tablo 1'den katılımcıların 

yüzde 39'unun 25-34 yaş aralığında, yüzde 63'ünün lisans mezunu, yüzde 29'unun öğrenci, 

yüzde 39'unun 2501-5000 TL gelire sahip olduğu ve yüzde 61'inin İstanbul'da yaşadığı 

görülmektedir.  

Tablo 2. Birinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar  

Soru Cevaplar n 

 

Neden vegan oldunuz? 

Hayvanların Sömürüldüğünü Düşündüğüm İçin  

Sağlık Kaygıları Nedeniyle  

Sürdürülebilir Doğaya Katkı Sunmak İçin  

Toplam 

28 

15 

 9 

52 

 

Kaç yıldır vegansınız? 

 

1 Yıldan Az 

1-1,5 yıl  

2-3 yıl 

4- 8 yıl 

Toplam 

10 

14 

 5 

 9 

38 

 

Tablo 2, katılımcıların neden ve kaç yıldır vegan oldukları sorusuna verilen cevapları 

göstermektedir. Verilen cevapların 28'ini hayvan sömürüsü, 15'ini sağlık ve 9'unu 

sürdürülebilir doğa oluşturmaktadır. Katılımcıların verdikleri cevaplardan bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

"Vegan olmadan önceki bir senelik dönemde vejetaryendim. Okudukça, çevremdeki veganlarla da 

tartıştıkça bu adımı atmam gerektiğini fark etmiştim ve vegan olmadığım her gün beni çok zorluyordu. 

Sömürüye karşı, özgürlüğe düşkün biriyim. Bu hayvanlar için de geçerli olmalıydı. Doğaya etkisini 

sonradan öğrendim. Şimdi çok daha sevinçliyim bir şeylere katkım olmadığı için. 4 aydır da veganım." 

(Katılımcı 38) 

"Hayvanlar da hissedebilir canlılar olduğundan vegan oldum. 5 yıldır. " (Katılımcı 2) 

"Canlılara zarar vermemek, doğanın dengesini bozmamak için 4 yıldır veganım." (Katılımcı 5) 
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 Tablo 3. İkinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar  

Soru Cevaplar n 

En çok hangi sektörde/alanda vegan  

satın alma davranışı gösteriyorsunuz? 

Gıda 

Kozmetik 

Tüm Sektörler 

Giyim 

Toplam 

29 

10 

9 

5 

53 

 

 

 

      Neden ?  

Hayvan Ürünleri En Çok Gıda Sektöründe Kullanılıyor. 

Hayvan Ürünü Her Sektörde Kullanılıyor. 

Gıda Sektöründe Seçim Özgürlüğüm Fazla 

Gıda Sektörü Güven Verici Değil. 

Diğer Sektörlere Bütçem Yetmiyor. 

Toplam 

   22 

9 

3 

2 

2 

38 

 

Tablo 3'e göre, "En çok hangi sektörde vegan satın alma davranışı gösteriyorsunuz?" sorusuna 

38 katılımcının her biri sadece bir sektör söylememiş, birden fazla sektör belirtenler de 

olmuştur. Tabloya göre, verilen cevaplardan 29'u gıdayı, 10'u kozmetiği ve 9'u da tüm 

sektörleri içermektedir. Cevaplardan bazıları şöyledir: 

"En çok vegan gıda almaya özen gösteriyorum çünkü çok fazla hayvansal ürün burada 

kullanıyoruz." (Katılımcı 27) 

"En çok gıda sektörü: Hayvanlardan elde edilmiş bir içerik olmamasına dikkat ediyorum çünkü biliyorum 

ki bu içerik yüzünden hayvanlar acı çekti işkence gördü ve öldürüldü." (Katılımcı 3) 

"Gıda ve giyim sektöründe, bütçem buna yetiyor." (Katılımcı 37) 

   

Tablo 4. Üçüncü Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar n 

 

 

Vegan üründe sizin için asıl ne önemli olan nedir? 

İçeriği  

Besleyici Olması 

Sağlıklı Olması 

V-Label Etiket 

Lezzet 

Fiyat 

Ambalaj 

Toplam 

20 

18 

13 

13 

6 

4 

3 

77 

 

Tablo 4, katılımcıların vegan ürünlerde en çok neye önem verdiklerini ortaya koymaktadır. 

Tablo 4'e göre, verilen cevapların 20'si içerik, 18'ibesleyici olma,13'ü de sağlık ve V-label 

etiket bulunması ile ilgilidir. Katılımcılardan bazılarının cevapları aşağıdaki gibidir: 

"Besleyici olması tabi önemlidir ancak içerik ve V-label en çok dikkat ettiğim hususlar." (Katılımcı 6) 

"Etik sebeplerle Vegan olduğum için tabiki içerik, Vegan içerikli olup palm yağı içermemesi de kriter 

tabiki. V-label tabiki etkiler, fiyat farkı olsa bile V-label tercih nedenimdir." (Katılımcı 13) 

"İçeriği çok önemli. Öncelikle vegan olup olmamasına bakarım. İkinci önceliğim içeriğinin sağlıklı 

olmasıdır. Maalesef palm yağı içeren bazı ürünler "vegan" olarak geçiyor ve bundan çok şikayetçiyiz." 

(Katılımcı 35) 
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  Tablo 5. Dördüncü Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar n 

Arayıp da bulamadığınız vegan ürünler var mı? Evet 

Hayır 

30 

8 

 

 

 

 

Hangileri? 

 

Kurabiye-Tatlı 

Yoğurt 

Peynir 

Nutrional Yeast (Maya) 

Abur-Cubur 

Uygun Fiyatlı Süt 

Şampuan 

Parfüm 

Toplam 

14 

12 

10 

5 

4 

4 

2 

1 

52 

 

Tablo 5'e göre, 30 katılımcı bazı vegan ürünleri bulamadığını belirtirken, 8 katılımcı ise 

arayıp da bulamadığı bir ürünün olmadığını ifade etmiştir. Kurabiye ve tatlı,yoğurt, peynir, 

nutrional yeast en çok istenen vegan ama bulunamayan vegan ürünlerdir. Katılımcılardan 

bazılarının cevapları aşağıdadır: 

"Bulamadığımız değil ama fiyatının yüksek oluşu nedeniyle ulaşmakta zorlandığımız ürünler var. 

Özellikle bitkisel sütler." (Katılımcı 23) 

"Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum. Vegan ürünlerin çoğalması ve sömürülerin giderek yok 

olması dileğiyle..." (Katılımcı 24) 

"Nutritional Yeast." (Katılımcı 25)  

 

Tablo 6. Beşinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar  

Soru Cevaplar n 

Size göre vegan ürünler pahalı mı? Evet 

Hayır 

Toplam 

34 

  4 

38 

Vegan ürünlere, vegan olmayan ürünlere göre daha 

fazla para öder misiniz? 
Evet  

Hayır 

Toplam 

28 

10 

38 

 

 

Cevabınız evetse niye ödüyorsunuz? 

Vegan Ürün Üreten İşletmelerin Az Olması 

Hayvanlar Ölmesin 

Ürünler İthal 

Ürünler Sağlıklı 

Pahalı Değil 

Toplam 

17 

  6 

  5 

  5 

  1 

34 

 

Tablo 6'ya göre, 34 katılımcı vegan ürünlerin pahalı olduğunu, 28 katılımcı da bu tür ürünlere 

daha fazla para ödeyebileceğini ifade etmiştir.  Katılımcılar vegan ürün üreten işletmelerin az 

olması, hayvanların ölmemesi, ürünlerin ithal ve sağlıklı olması gibi nedenlerle vegan ürünlere 

daha fazla para ödemektedirler. Verilen cevaplardan bazıları şöyledir: 
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"Öderim, ödüyorum. Bu ürünlerin henüz pazarı dar, Ar-Ge ihtiyaçları özellikle Türkiye'de de büyük ve 

maliyetleri yüksek, ayrıca desteklenmeleri gerekiyor." (Katılımcı 19) 

"Evet daha pahalılar ve evet ödüyorum. Hem sağlıklı hem bana uygun." (Katılımcı 20) 

"Ödemem. Vegan diye değil sağlıklı diye öderim, vegan demek sağlıklı demek değil çevreci demek değil 

sadece hayvanların kullanılmadığı ürün demek ben bir vegan olarak sadece vegan olmasını oldukça 

yetersiz buluyorum." (Katılımcı 22)  

 

    Tablo 7. Altıncı Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar  

Soru Cevaplar n 

 

Vegan ürünleri hangi kanallar  vasıtasıyla satın 

alıyorsunuz? 

Dükkan-Market 

İnternet 

Pazar 

Kafe 

Toplam 

24 

20 

8 

1 

53 

Ürünlere ulaşma konusunda zorluk yaşıyor 

musunuz? 

Evet 

Hayır 

Toplam 

28 

10 

38 

 

Cevabınız evet ise yaşadığınız zorluklar nelerdir? 
Satın Alacağım Yerlerin Az Olması 

Güven Problemi 

Soğuk Zincir Problemi 

Kargo Ücreti 

Toplam 

20 

4 

3 

1 

28 

 

Tablo 7'de vegan ürünlerin hangi kanallar vasıtasıyla alındığını ve bu konuda yaşanan 

zorlukları göstermektedir. Tablo 7'ye göre, cevapların 24'ünü dükkan-market, 20'sini internet 

ve 8'ini de pazar oluşturmaktadır. 38 kişiden 28'i ürünlere ulaşırken zorluk yaşadıklarını 

vurgulamışlardır. Yaşanan sorunlarda ise 28 kişiden 20'si ürünlerin satın alınacağı yerlerin az 

olmasından, 4'ü güven ve 3'ü de soğuk zincir problemlerinden bahsetmektedirler. Verilen 

cevaplar şöyledir: 

"Başta internet sonra üretim yapan vegan kollektifler, kişiler aracılığıyla satın alıyorum. Zaman zaman 

yaşadığım zorluklar oluyor. Netten verdiğim siparişlerin soğuk zincirinin bozulması gibi." (Katılımcı 10) 

"Genellikle İnternete bulamadığımız şey yok. Ama zincir marketlerde bile bulamadığımız çok şey var." 

(Katılımcı 14) 

"Mağaza ve internet ağırlıklı alışveriş yapıyorum." (Katılımcı 16) 
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    Tablo 8. Yedinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar n 

 

 

Vegan ürünlerle ilgili bilgileri nerden ediniyorsunuz?  

 

İnternet Siteleri 

Sosyal Medya 

Vegan Arkadaşlar 

Ürün İçeriği Okuma 

Kitaplar 

Toplam 

25 

   22 

9 

5 

4 

65 

 

Tablo 8'e göre 25 katılımcı internet, 22 katılımcı sosyal medya ve katılımcı da vegan 

arkadaşları vasıtasıyla vegan ürünler hakkında bilgi edinmektedir. Katılımcılardan bazılarının 

verdikleri cevaplar şunlardır: 

"Vegan Instagram hesaplarından." (Katılımcı 26) 

"İnternet, sosyal medya, arkadaşlar..." (Katılımcı 34) 

"Diğer veganlarla bilgi alışverişinde bulunuyoruz." (Katılımcı 31) 

 

Tablo 9. Sekizinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar n 

 

 

Vegan olmanızdan dolayı ne gibi sorunlar yaşadınız? 

 

Toplum Baskısı  

Restaurantlarda Yiyecek Bulamama 

Ürün Azlığı 

Sindirim Sorunu 

Pahalılık 

Sorun Yaşamadım 

Toplam 

25 

11 

  5 

  1 

  1 

6 

49 

 

Tablo 9'a göre, 25 kişi vegan olmasından dolayı toplum baskısına maruz kalırken, 11 kişi 

restaurantlarda yiyecek bulamamaktan, 5 kişi de vegan ürünlerin azlığından şikayetçi 

olmaktadır. 6 kişi ise vegan olmasından dolayı herhangi bir sorun yaşamadığını dile 

getirmiştir. Verilen cevaplardan bazıları aşağıda sunulmuştur: 

"İnsanlar ve saçma sorularından bıktım." (Katılımcı 11) 

"Çevremdeki insanların tepkileri beni en çok zorlayan oldu birde aradığım ürünlerin tamamına 

ulaşamamak." (Katılımcı 33) 

"Hiçbir sorun yaşamadım." (Katılımcı 17) 
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 Tablo 10: Dokuzuncu Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar n 

 

Yaşadığınız sorunlarla bağlantılı olarak ne gibi çözüm 

önerileriniz var? 

 

İnsanlar Bilinçlendirilmeli 

İşletmeler ve Üreticiler Teşvik Edilmeli 

Kişiler Yiyeceklerini Yanında Taşımalı  

Kötü Yorumlar Duymazdan Gelinmeli 

Toplam 

27 

 6 

 4 

 1 

38 

 

Tablo 10, katılımcıların yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm önerilerini göstermektedir. 

Tabloya göre, 27 katılımcı insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini, 6 katılımcı üreticilerin 

teşvik edilmesini ve 4 katılımcı da veganların yiyeceklerini yanlarında taşımalarını 

vurgulamıştır. Verilen cevaplardan bazıları şöyledir: 

"Daha çok yerli üreticinin pazara girmesiyle çözülebilir." (Katılımcı 28) 

"Vegan gurme ürünlerin yaygınlaşmasının fiyatlarının düşmesiyle orantılı olduğunu düşünüyorum zaman 

zaman yapılacak indirimlerle insanlar deneyip alternatifleri görebilir. " (Katılımcı 9) 

"Kendi yiyeceğimi yanımda taşımak." (Katılımcı 7) 

 Tablo 11. Onuncu Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar n 

 

Vegan olmanızdan kaynaklanan besin 

takviyesi alıyor musunuz? 

Evet  

Hayır 

Toplam 

32 

  6 

38 

 

 

 

Cevabınız evet ise bunlar nelerdir? 

B12 Vitamini 

D Vitamini 

Bitkisel Protein 

Probiyotik 

Kalsiyum 

Multivitamin 

Toplam 

25 

  5 

  2 

  1 

  1 

  1 

35 

 

Tablo 11'e göre, 32 katılımcı besin takviyesi kullanmaktadır. en çok kullanılan besin takviyesi 

B12 iken, bunu D vitamini ve bitkisel protein izlemektedir. katılımcıların verdikleri 

cevaplardan bazıları şöyledir: 

"Almıyorum." (Katılımcı 29) 

"Çok uzun bir zamandır B12 vitamini alıyorum." (Katılımcı 36) 

"Sadece B12 ve D vitamini alıyorum." (Katılımcı 18) 
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    Tablo 12. Onbirinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar n 

 

 

 

 

Hazır gıda olarak hangi vegan ürünleri satın alıyorsunuz?  

 

Peynir 

Süt 

Tofu 

Soya Kıyması 

Bezelye Proteini 

Köfte-Kebap 

Sosis-Sucuk 

Pizza 

Mayonez  

Hazır Gıda Almıyor  

Toplam 

15 

11 

  8 

  7 

  5 

  4 

  4 

  2 

  1 

  8 

        65 

 

Tablo 12'ye göre, peynir, süt, tofu, soya kıyması, bezelye proteini en çok satın alınan hazır 

gıda vegan ürünlerdir. Sadece 8 katılımcı hazır gıda almadığını belirtmiştir. Katılımcılardan 

bazılarının cevapları aşağıdaki gibidir: 

"Vegan sosis, sucuk, tofu, vegan köfte, vegan peynir, bitkisel süt bunlar aklıma gelenler." (Katılımcı 21) 

"Tofu, peynir, sucuk gibi ürünleri." (Katılımcı 30) 

"Hazır gıda pek tercih etmiyorum." (Katılımcı 4) 

 

Tablo 13. Onikinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar n 

 

 

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? 

Lütfen belirtiniz. 

 

Bu Ürünleri Satın Alabileceğim Yerler Artmalı 

Bilinç Artmalı 

Ürün Sayısı Artmalı 

Fiyatlar Uygun Olmalı 

Vegan Ürünler Sağlıklı Olmalı 

Toplam 

 5 

 4 

 3 

 2 

 2 

16 

 

Tablo 13'te katılımcıların eklemek isteği düşüncelere yer verilmiştir. 5 katılımcı vegan 

ürünleri satın alabileceği yerlerin sayısının, 4 katılımcı bilinç oranının, 3 katılımcı da ürün 

sayısının artmasını istemektedirler. 

"Vegan ürünleri heryerde bulamıyorum. ürünleri satın alabileceğim yerler artmalı." (Katılımcı 1) 

"İnsanlar kesinlikle daha çok bilinçlenmeli. Bu konuda sosyal sorumluluk projeleri yapılmalı." (Katılımcı 

8) 

"Fiyatlar pahalı, bir litre soya sütü 30 TL. Fiyatlar daha uygun olmalı." (Katılımcı 32) 
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Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Veganlık aslında bir yaşam biçimidir. Vegan tüketiciler de bu yaşam biçimlerini tüketim 

davranışlarına yansıtmaktadırlar. Son yıllarda veganların sayısında hızlı bir artış olduğu da 

bilinen bir gerçektir (Erdil,2017). Veganların sayısı hızla artmasına rağmen veganların 

tüketim tercihleri, tüketim anlamında beklentilerinin ne olduğu yeterince bilinmemektedir. Bu 

nedenle bu araştırma, veganların satın alma davranışlarını inceleyerek tüketim alışkanlıklarını 

ve bu konudaki düşüncelerini ortaya çıkartmak amacıyla yapılmıştır.  

Araştırmaya katılanların çoğunluğu kadın, 25-34 yaş aralığında, öğrenci, lise mezunu, gelir 

durumu 2501-5000 TL aralığında olan ve İstanbul’da yaşayan kişilerdir. Çeşitli araştırmalarda 

(Hoffman vd., 2013, Ponzio vd., 2014, Malek, 2016:28, Gingsberg, 2017),  

vegan/vejetaryenlerin çoğunlukla kadın olduğu tespit edilmiştir. Kadınların hayvan refahı, et 

tüketimi ile ilişkili bireysel sağlık ve kilo kontrolü konularında erkeklerden daha kaygılı 

oldukları bilinmektedir (Bäckström vd., 2018: s.12).  Bu bilgiler vegan pazarına girmek 

isteyen işletmelere hedef kitle konusunda bir fikir verebilir. Hedef kitle olarak kadınlar, 

gençler ve özellikle üniversite öğrencileri görülebilmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu 

hayvanların sömürüldüğünü düşündüğü için, yarıdan biraz az azı ise sağlık nedeniyle vegan 

olduğunu belirtmiştir. Bu sonuç bazı çalışmalardaki (Tunçay Son, 2016; Christopher vd., 

2018; Balcı, 2018)  bulgularla benzerlik taşımaktadır. 1,5 yıl ve daha az süredir vegan 

olanların sayısı ise yarıdan fazladır. Katılımcılar her ne kadar veganlık konusunda bilinç 

eksikliğinden bahsetseler de son yıllarda gençlerin bu konuya daha duyarlı olduğu 

görülmektedir.  

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu gıda, daha azı ise kozmetik sektöründe ve tüm 

sektörlerde daha çok vegan satın alma davranışı gösterdiğini, bunun nedeni olarak da hayvan 

ürünlerinin her sektörde bulunduğunu ama en çok gıda sektöründe kullanıldığını ifade 

etmektedirler. Hazır gıda grubunda en çok satın alınan ürünler peynir, süt ve tofudur. 

Katılımcılar vegan ürünlerin en çok içeriğine, besleyiciliğine, sağlıklı ve V-label etiket sahibi 

olmasına önem vermektedirler. Büyük çoğunluk arayıp da bulamadığı vegan ürün 

bulunduğunu, özellikle vegan kurabiye-tatlı, yoğurt ve peynir konusunda talepleri olduğunu 

vurgulamaktadır. Peynir en çok satın alınan ürünlerden olmasın rağmen, vegan tüketicileri 

çeşitli nedenlerle tatmin etmiyor olacak ki, tüketiciler istedikleri nitelikte peynir 

bulamadıklarından bahsetmişlerdir. Bu sonuçlar neticesinde, vegan pazarında faaliyet 

göstermek isteyen işletmeler gıda ve kozmetik sektörüne ağırlık verebilirler. Özellikle peynir, 

yoğurt, kurabiye-tatlı türü ürünler üretebilirler. Bu pazarda bulunan veya bulunmak isteyen 
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işletmeler vegan ürünlerin içeriğine dikkat edip etiketlerde içeriği ayrıntılı olarak 

yazmalıdırlar. Sağlıklı, hayvansal ürünlerden arındırılmış ve çevre dostu gıda ürünleri daha 

geniş çevrelere cazip görünebilir. Bunun için vegan tüketicilerin gereksinimlerine uygun ve 

veganların uygunsuz olarak algılamayacağı bileşenler kullanıldığından emin olunarak, pazara 

ve ürün bileşenlerine yönelik yapılan araştırmalar akıllıca bir yatırım olabilir (Ginsberg, 

2017).  Arıman (2016) ürün etiketleri üzerindeki içerik bilgilerinin, kanunen beyanı zorunlu 

bilgiler olmasına rağmen üreticilerin beyanının her zaman içerik bilgilerine paralellik 

göstermediğini, kimi durumlarda beyanın aksine bir içeriğe rastlanabildiğini, gıda 

renklendiricilerinin bitkisel menşeili ya da karmin gibi hayvansal kökenli olabildiğini 

vurgulamıştır. İçerikle ilgili olarak ürünlerin vegan olduğunun daha kolay farkedilebilmesi ve 

ürünlerin tüketici gözünde güven sağlayabilmesi için V-label etikete sahip olunması önem arz 

etmektedir. GDO’lu ürünler V-label etiket alamadığı için de ürünlerin sağlıklı olmasını 

isteyen vegan tüketiciler için V-label etikete sahip ürünler rekabet üstünlüğü sağlayan ürünler 

olacaktır. V-label gibi ayırt edici işaretlerin vegan tüketicilerin satın alma süreçlerine faydalı 

olduğu düşünülse de, hayvansal bileşen içermeyen gıda ürünleri satan işletmelerin “vegan” ya 

da “vejetaryen” etiket kullanımından kaçınması gerektiğini söyleyen görüşler de vardır. 

Çünkü bu tür etiketler, ilgili ürünlerin yalnızca vegan ya da vejetaryen tüketicilere yönelik 

olduklarını ima edecektir. Bunun yerine sağlık boyutlarına ve protein içeriklerine 

odaklanılması ayrıca daha geniş bir müşteri kitlesine cazip görünmek için gıda işletmelerinin 

“bitkisel” terimini kullanması önerilmektedir (Fox, 2018).  

Vegan tüketiciler sağlıklarına da dikkat ettikleri için vegan ürünlerde sağlığa aykırı maddelere 

ve koruyuculara olabildiğince yer verilmemelidir. Vegan tüketiciler beslenme şekillerinden 

dolayı mineral ve vitamin eksikliği yaşadıkları için bu ürünlerin besleyici olması önem 

taşımaktadır. Bu konuyla ilgili olarak katılımcıların büyük çoğunluğu B12 vitamin takviyesi 

kullandığını belirtmiştir. Bu bulgu B12 vitamin takviyesi üreten işletmeler için de veganların 

önemli bir hedef kitle olduğunu ortaya koymaktadır.  

Katılımcıların tamamına yakını vegan ürünlerin pahalı olduğunu belirtmesine rağmen büyük 

çoğunluk bu ürünlere daha fazla para ödediğini dile getirmektedir. Bu bulgu çok da şaşırtıcı 

değildir. Örneğin Bernstein (2004), çevreyi önemseyen varlıklı müşterilerin, şayet gezegene 

minimum zarar verecek şekilde üretilmişlerse gıda ve giyim ürünlerine ve hatta otomobile 

daha fazla ödemeye istekli olduklarını ifade etmektedir. Katılımcıların neredeyse yarısı vegan 

ürün üreten işletmelerin sayısının azlığından dolayı mecburen bu fiyatı ödediğinden 

yakınmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu bu tür ürünler hakkında internet siteleri ve sosyal 
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medya kanalıyla bilgi sahibi olduklarını, ürünleri marketlerden ve internetten satın aldıklarını 

ancak bu ürünlere ulaşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını, ürünleri satın aldıkları yerlerin 

sayısının artması gerektiğini ifade etmektedirler. Erdil (2017) dünyada son 10 yılda vegan 

pazarının dört katına çıktığını, vegan tüketici sayısının artış gösterdiğini belirtirken, Pehlivan 

(2017) da bu alana yatırımın Türkiye’de de hızla yükselen bir eğilim haline geldiğini, bazı 

işletmelerin vegan ve vejetaryenlere yönelik stratejiler geliştirdiğini ve pek çok girişimcinin 

de bu alana yatırım yapması gerektiğini vurgulamaktadır. Yani vegan pazarı gelişme gösteren 

bir pazardır. Vegan pazarına yeni işletmelerin girmesi fiyatların azalmasını ve ürün sayısının 

artmasını sağlayacaktır. Bu pazara yeni girecek işletmeler için daha az maliyetli olmasından 

ötürü özellikle internet vegan ürünlerin satılmasında önemli bir mecradır. Hoffman vd. (2013: 

s.142) de, önemli sayıda veganın ve vejetaryenin, özellikle de genç ve etik vejetaryen 

olanların, bilhassa sosyal ağ bağlamında hızlıca ve etkin bir şekilde internete erişebildiklerini 

ifade etmektedir. İnternet aynı zamanda vegan ürün üreten işletmeler için önemli bir 

tutundurma kanalıdır. Instagram başta olmak üzere sosyal medya da veganların en çok bilgi 

aldığı kaynaklar arasında yer almaktadır. Veganlar Instagramda yer alan vegan hesaplarını 

takip ettikleri için işletmeler tutundurma bağlamında bu mecraya ağırlık verip ürünlerinin 

tanıtılmasında bu hesapları kullanabilirler. 

Katılımcıların çoğunluğu toplum baskısına uğradıklarını ve restaurantlarda yiyecek bulamama 

sıkıntısı yaşadıklarını ve yiyeceklerini yanlarında taşımak zorunda kaldıklarını dile 

getirmektedirler. Çözüm önerisi olarak da insanların bilinçlendirilmesini ve vegan ürün 

üretme konusunda işletmelerin sayısının artmasını sunmaktadırlar. Bulunan bu sonuçlar 

Sünnetçioğulları vd. (2017) çalışmasıyla paralellik göstermektedir. Veganlık bir yaşam biçimi 

olduğu için veganların en büyük problemlerinden biri dışarıda olduklarında yiyecek gıda 

bulamamaktır. Bu nedenle veganlara yönelik kafe ve restaurantların sayısı arttırılabilir, diğer 

restaurantlarda vegan ürünlere yer verilebilir, çalışanlar bu tarz müşterilere doğru bilgi 

vermek konusunda eğitilebilir ve hazır gıda ürünlerin sayısı çoğaltılabilir. 

Bu araştırma çeşitli kısıtlara sahiptir. İlk olarak araştırmada sadece derinlemesine görüşme 

yöntemi kullanılmıştır. Gelecekteki araştırmalarda gözlem, anket gibi farklı yöntemler 

uygulanabileceği gibi bu yöntemler görüşme yöntemine ek olarak da kullanılabilir. İkinci 

olarak araştırmada veganların özellikle tüketim davranışları üzerinde durulmuştur. Daha 

sonraki araştırmalar vegan davranışlarını tüketimden daha farklı yönlerden inceleyebilirler. 

Son olarak araştırma keşfedici bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle veganların 

tüketim davranışlarının neler olduğu üzerinde durulmuştur. Diğer araştırmacılar veganların bu 
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davranışları ile başka değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir çalışma 

yürütebilirler. 
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Özet 

Perakende sektöründe; farklı istekleri olan, farklı demografik özelliklere, kültür ve sosyal 

yapıya sahip tüketicilerin alışveriş eğilimlerini, çapraz satın alma alışkanlıklarını ve alışveriş 

sepetinde yer alan ürünleri analiz edebilmek, onlara yönelik çeşitli pazarlama stratejilerinin 

geliştirilebilmesi açısından oldukça etkili bir rol oynamaktadır (Hansen ve Skytte, 1998; 

Demirci, 2000). Bununla birlikte, büyük veri yığınlarının arasından anlamlı ve yararlı bilgileri 

çıkarabilmek, veri madenciliği analiz teknikleri ile mümkündür. Bu çalışmanın amacı; bu 

analiz tekniklerini kullanarak, bir perakende işletmesinin veri tabanında kayıtlı müşteri ve 

alışveriş bilgilerinin işlenip, bu işletmedeki benzer eğilimlerin ve alışveriş davranışlarının 

ortaya çıkartılmasıdır. Çalışmada, veri madenciliğinde analiz yöntemlerinden biri olan 

birliktelik kuralları, birliktelik kurallarının üretilmesi için de apriori algoritması kullanılmıştır 

(Özkan, 2008). Elde edilen veriler, MATLAB programlama dilinde, Introduction to Data 

Mining (Tan vd., 2015) kitabında yer alan ve Toshiaki’nin 2014 yılında uygulamış olduğu 

“Apriori ile Pazar Sepeti Analizi” pseudo kodu kullanılarak analiz edilmiştir. 
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geliştirilebilmesi açısından oldukça etkili bir rol oynamaktadır (Hansen ve Skytte, 1998; 

Demirci, 2000). Bununla birlikte, büyük veri yığınlarının arasından anlamlı ve yararlı bilgileri 

çıkarabilmek, veri madenciliği analiz teknikleri ile mümkündür. Bu çalışma, hali hazırda 

devam eden ve tüketici davranışlarının yapay sinir ağlarıyla tahmin edilmesini hedefleyen 

çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Veri madenciliği analiz tekniklerini kullanarak, bir 

perakende işletmesinin veri tabanında kayıtlı müşteri ve alışveriş bilgilerinin işlenip 

müşterinin alışveriş davranışları ve eğilimleri tespit edildikten sonra, müşterinin birlikte satın 

alabileceği ürün grupları tahmin edilmeye çalışılacaktır. 

Çalışmada, veri madenciliğinde analiz yöntemlerinden biri olan birliktelik kuralları, birliktelik 

kurallarının üretilmesi için de apriori algoritması kullanılmıştır (Özkan, 2008). Elde edilen 

veriler, MATLAB programlama dilinde, Introduction to Data Mining (Tan vd., 2015) 

kitabında yer alan ve Toshiaki’nin 2014 yılında uygulamış olduğu “Apriori ile Pazar Sepeti 

Analizi”  pseudo kodu kullanılarak analiz edilmiştir. 

Literatür Analizi (Kavramsal / Kuramsal Çerçeve) 

Veri tabanlarının sayısının ve büyüklüğünün giderek artması, işletmecilerin karar almasını 

zorlaştırmaktadır. Rekabetin yoğun olduğu ortamda müşteriyi en iyi şekilde anlayarak en 

doğru stratejileri hazırlamak için veri yığınları arasındaki örüntüyü çözümlemek ve işe yarar 

bilgileri ortaya çıkarmak için doğru ve analitik sonuçlar veren hassas analiz yöntemlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır (Taşkın ve Emel, 2010; Yurtay vd., 2016). Bu nedenle işletme 

sahipleri, pazarlama ile ilgili yatırım yapmadan önce teknolojiyi kullanarak, müşteriler ve 

müşterilerin yöneldikleri ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek, bu bilgiyi müşterilere 

uygun seçim yapmalarını sağlamak için kullanmak ve uzun vadeli müşteri memnuniyeti ile 

müşteriyi elde tutma konusunda hangi pazarlama stratejilerinin başarılı olabileceğini anlamak 

için veri madenciliği tekniklerine başvurmaktadır (Grewal vd., 2011). Benzer şekilde 

perakende sektöründe müşterilerin eğilimlerini anlayabilmek için de pek çok veri madenciliği 

yöntemleri kullanılmaktadır.  Yurtay vd.’ne (2016) göre; perakende sektörünün müşterisi 

nihai tüketici olduğundan, müşteri sayısı nüfusla doğru orantılı olduğundan ve klasik 

yöntemlerle analizi mümkün olamayacak kadar fazla veriye (müşteri bilgisi, alınan ürün 

bilgisi, satış bilgisi vb.) sahip olunduğundan, bu sektörde kullanılmak üzere pek çok veri 

madenciliği algoritmaları geliştirilmiştir. Bu sayede, binlerce ürün yığınları arasında 

tüketicilerin satın alma eğilimleri anlaşılabilmekte, buna göre tanıtım kampanyaları 

oluşturulabilmekte veya raf düzenlemesi yapılabilmektedir. Perakende sektöründe kullanılan 

en yaygın yöntemlerden biri birliktelik kurallarıdır. Birliktelik kuralları (Association Rules), 
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olayların birlikte gerçekleşme halini inceleyen bir veri madenciliği yöntemidir (Özkan, 2008) 

ve genellikle A → B şeklinde ifade edilir. Yani A’nın gerçekleştiği yerde B’nin de 

gerçekleşme ihtimali vardır. Birliktelik kurallarının üretilmesinde özellikle perakende 

sektöründe en çok kullanılan algoritmalardan biri apriori algoritmasıdır. Apriori algoritması, 

mantıksal ilişki kurallarının ortaya çıkarılmasında ve yaygın olarak Pazar sepeti analizlerinde 

kullanılır (Özçalıcı, 2017). Perakende sektöründe nasıl kullanıldığı incelendiğinde; Ay ve 

Çil’in (2008) çalışmalarında; apriori algoritması kullanarak bir perakende sektöründe sık öğe 

kümelerini tespit ettikleri ve raf düzenlemeleri üzerine önerilerde bulundukları görülmüştür. 

Benzer şekilde Timor ve Şimşek (2008), perakende sektöründe faaliyet gösteren büyük bir 

market zincirine ait verilerle birliktelik kuralları oluşturarak müşterilerin satın alma 

davranışlarını etkileyen değişkenleri karar ağaçlarıyla belirlemişlerdir. Çalışma sonunda, 

tüketicilerin satın almalarını arttırma veya raf düzenleme üzerine önerilerde bulunmuşlardır. 

Raorane vd. (2012), bir süper marketten aldıkları verilerle birliktelik kuralları oluşturmuş ve 

raf yerleştirme düzeni ile ilgili önerilerde bulunmuşlardır. Abdulsalam vd. (2014) yaptıkları 

çalışmada, süpermarketin veri tabanına gömülü değerli bilgilerin çıkarılması için Apriori 

algoritması kullanarak birliktelik kuralları oluşturmuş ve birliktelik kurallarının pazarlama ve 

reklam stratejileri için çok değerli bilgiler türetebileceğini, birbirileriyle hiç alakası olmayan 

iki ürün arasındaki ilişkinin keşfi için işletme sahiplerine yol gösterebileceğini ifade 

etmişlerdir. Samaraweera vd. (2016) de apriori algoritmasını genişleterek, yani hem sık öğe 

kümelerini hem de nadir öğe kümelerini birlikte kullanarak karı maksimize edecek pazarlama 

stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmaya çalışmışlardır. Yapılan çalışmalardan 

görüldüğü gibi, apriori algoritması ile birliktelik kurallarının oluşturulması pazarlama 

stratejileri ile ilgili kararlarda önemli bir değerlendirme aracı olabilmektedir. 

Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma, perakende mağazasından alışveriş yapan tüketicilerin eğilimlerini incelemeye 

yönelik keşifsel bir çalışmadır. Büyük miktarlarda ürünlerin satıldığı perakende 

işletmelerinde; raf yerleştirmenin nasıl yapılacağı, hangi ürünlerin satışa sunulacağı, hangi 

demografik özelliklere sahip tüketiciye hangi tanıtım kampanyalarının hazırlanması gerektiği 

gibi konularda karar vermek oldukça zordur. Ancak barkod ve bilgisayar teknolojisinin 

gelişmesiyle birlikte, biriken veriler doğru bir şekilde işlendiğinde bu kararlara yardımcı 

olabilecek sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada, tüketicilerin 

sıklıkla hangi ürünleri aldıkları, bu ürünlerin yanında aldıkları diğer ürünlerin neler olduğu 

sorusuna cevap verebilecek nitelikte birliktelik kuralları oluşturularak perakende 
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mağazasından alışveriş yapan tüketicilerin eğilimleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Birliktelik 

kurallarının oluşturulması için apriori algoritmasından faydalanılmıştır. Veri işlemede 

geçmişte oluşan verileri kullanarak geleceğe dair yanıt veren ve en yaygın kullanılan 

algoritmalardan biri olan apriori algoritması, ilk olarak 1993 yılında Agrawal vd. tarafından 

kullanılmıştır (Dunham et al., 2000). Apriori algoritması, sık geçen öğeleri keşfederek 

birliktelik kuralı çıkaran bir algoritmadır. İlişkiyi kurabilmek için veri tabanını defalarca 

taramakta ve tarama esnasında birleştirme veya budama işlemleri yapmaktadır (Güngör vd., 

2013).   

Çalışmada kullanılan veriler, Kütahya’da faaliyet gösteren bir perakende firmasının alışveriş 

kayıtlarından alınmıştır. Verilerin analizi için MATLAB programlama dili ve Visual 

Basic’ten yararlanılmıştır. Analiz için, Pang-Nig Tan vd. (2005) tarafından yazılmış olan 

“Introduction to Data Mining” kitabında yer alan ve ayrıca Toshiaki’nin 2014 yılında 

uygulamış olduğu “Apriori ile Pazar Sepeti Analizi”  pseudo kodu kullanılmıştır.  

Toplam 45650 satır ürün kategorileştirilerek 41 ürün kategorisine dönüştürülmüştür. Bu 

kategori başlıkları oluşturulurken, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm perakende firmalarının 

web sayfalarından ve literatürden yararlanılmıştır (Şimşek, 2006; Ay, 2009). 

Veriler temizlenip ayıklandıktan sonra veri setindeki değerlerin dağılımının düzenli hale 

getirilmesi için normalizasyon işlemi yapılmıştır. Normalizasyon için aşağıdaki formül 

kullanılmıştır (Yavuz ve Deveci, 2013): 

𝑥′ =
𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
 

Bu eşitlikte; 

𝑥′= Normalize edilmiş veriyi, 

𝑥 = Girdi değerini, 

𝑋𝑚𝑖𝑛= Girdi seti içerisinde yer alan en küçük sayıyı, 

𝑋𝑚𝑎𝑥= Girdi seti içerisinde yer alan en büyük sayıyı ifade etmektedir.  

Bulgular ve Tartışma  

Çalışmada temizlenen ve normalize edilen veri seti transpozu alındıktan sonra MATLAB’a 

yüklenmiştir. 41 ürün kategorisinden analizi etkilemeyecek kadar küçük olan kategoriler dahil 

edilmemiş, çalışmaya 23 kategori ile devam edilmiştir. Apriori algoritmasında sık öğe 
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kümelerini (SRÖK) ortaya çıkaracak 534 işlem veri seti (transaction data set) örneklem olarak 

kullanılmıştır. Tüm veri setlerinde belirli bir sayıdan sonra birbirini tekrar eden işlem veri 

setleri olduğundan yeterli kombinasyonu sağlayacak sayı örneklem olarak alınmıştır.  

Apriori algoritması ile Şekil 1’de verildiği gibi veri içerisinde SRÖK’ler tespit edilmiştir. 

Tespit edilen SRÖK’ler kullanılarak A→B şeklinde birliktelik kuralları oluşturulmuştur. Daha 

sonra, elde edilen tüm SRÖK’lerin A→B şeklindeki alt kombinasyonları çıkartılarak asgari 

güven ve destek sayısına sahip olan kombinasyonlar ayıklanmış ve birliktelik kuralları 

kaydedilmiştir (Kırtay vd., 2015). 

Destek (Support) ve Güven (Confidence); keşfedilen kuralların yararlılığını ve kesinliğini 

yansıtan iki ölçüdür. Örneğin; % 30'luk bir destek, analiz edilen tüm işlemlerin %30'unda X 

ürünü ile Y ürününün birlikte satın alındığını ifade etmektedir. %60'lık bir güven, X ürünü 

satın alan müşterilerin %60'ının Y ürününü de satın aldığı anlamına gelmektedir (Özkan, 

2008). 

 

Şekil 1. Sık Görülen Öğe Kümeleri 

Çalışma sonunda elde edilen birliktelikler arasından en güçlü ilişkiye sahip birliktelikler 

Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre örneğin, “Çikolata&Şekerleme” ile “Meşrubat”ı aynı anda 

alan bir tüketici %91’lik bir olasılıkla “Meyve&Sebze”  de satın alacaktır. Bu üç ürün toplam 

alışverişin %61’inde birlikte satın alınmıştır.  Güven veya destek değerinin yüksek olması tek 

başına birliktelik kuralının önemini ortaya koymayabilir. Bu nedenle, lift değerine de 
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bakılmalıdır. Lift değeri “1”in altında veya üstünde bir değer alıyorsa bu, kayda değer bir 

kuralın oluştuğu anlamına gelmektedir (Ateş ve Karabatak, 2017). 

Tablo 1. Birliktelik Kuralları 

ÖNCÜL (ANTECEDENT) 
İZLEYEN 

(CONSEQUENT) 
GÜVEN DESTEK LIFT 

{CIKOLATA&SEKERLEME}  

{MESRUBATLAR}  
=> {SEBZE&MEYVE} 0,91 0,61 1,01 

{CIKOLATA&SEKERLEME} 

{MESRUBATLAR}  
=> 

{UNLU 

MAMULLERI} 
0,91 0,61 1,05 

{CIKOLATA&SEKERLEME} 

{SARKUTERI}  
=> {SEBZE&MEYVE} 0,91 0,65 1,05 

{CIKOLATA&SEKERLEME} 

{SARKUTERI}  
=> {SUT URUNLERI} 0,91 0,65 1,02 

{CIKOLATA&SEKERLEME} 

{SARKUTERI}  
=> 

{UNLU 

MAMULLERI} 
0,91 0,65 1,06 

{CIKOLATA&SEKERLEME}   

{UNLU MAMULLERI}  
=> {SEBZE&MEYVE} 0,91 0,68 1,05 

{MESRUBATLAR}{SARKUTERI}  => {SEBZE&MEYVE} 0,92 0,62 1,00 

{MESRUBATLAR}{SARKUTERI} => {SUT URUNLERI} 0,91 0,61 1,02 

{MESRUBATLAR}{SARKUTERI}  => 
{UNLU 

MAMULLERI} 
0,92 0,62 1,05 

{MESRUBATLAR}{SUT URUNLERI}  => {SEBZE&MEYVE} 0,92 0,63 1,03 

{MESRUBATLAR}{UNLU MAMULLERI}  => {SEBZE&MEYVE} 0,92 0,65 1,05 

{MESRUBATLAR}{SEBZE& 

MEYVE}  
=> 

{UNLU 

MAMULLERI} 
0,91 0,65 1,06 

{MESRUBATLAR}{SUT URUNLERI} => 
{UNLU 

MAMULLERI} 
0,91 0,63 1,02 

{SARKUTERI}{SUT URUNLERI}  => {SEBZE&MEYVE} 0,91 0,68 1,03 

{SARKUTERI}{UNLU MAMULLERI}  => {SEBZE&MEYVE} 0,92 0,69 1,05 

{SARKUTERI}{SEBZE&MEYVE} => 
{UNLU 

MAMULLERI} 
0,91 0,69 1,04 

{SUT URUNLERI} 

{UNLU MAMULLERI}  
=> {SEBZE&MEYVE} 0,92 0,70 1,05 

{SARKUTERI}{SUT URUNLERI}{UNLU 

MAMULLERI}  
=> {SEBZE&MEYVE} 0,92 0,62 1,01 

{SARKUTERI}{SEBZE&MEYVE} 

{UNLU MAMULLERI}  
=> {SUT URUNLERI} 0,90 0,62 1,02 

 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Analiz sonunda yüksek güven ve destek düzeyine sahip birliktelik kuralları elde edilmiştir. 

Ancak sonuçlar çok fazla olduğundan bu çalışmada özet bir şekilde verilmiştir. Apriori 

algoritması demografik özelliklere göre incelendiğinde, ağırlıklı olarak 35-50 yaş arası erkek 

tüketicilerin alışveriş yaptığı, bu tüketicilerin çoğunlukla temel gıda ürünlerini satın aldıkları 

tespit edilmiştir. Ağırlıklı olarak temel gıda ürünlerinin alınmasının en büyük nedeninin; yerel 

bir firma olan bu perakende mağazasının gelir düzeyi düşük bireylere market kredi kartı 

vermesi, market kart için ücret bordrosu talep etmesi ve bu demografik özelliklere sahip 
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Kütahyalı bireylerin eşlerinin çoğunlukla çalışmıyor olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; verilerin elde edildiği perakende firmasından 

alışveriş yapan tüketicilerin eğilimlerini tespit edilebilmek ve buna uygun promosyon 

kampanyaları oluşturabilmek veya raf düzenini tüketicilerin eğilimlerine göre yeniden 

düzenleyebilmek mümkün olabilmektedir. Çalışmada kullanılan algoritma, mağazaya gelen 

tüketicinin eğiliminin tahmininde kullanılarak tüketiciye anlık promosyon imkanının 

sağlanmasında kullanılabilir. Ayrıca, birlikte satılacak ürünlerin tüketiciye özel olarak 

oluşturulmasına da imkan verebilir. 

Çalışmanın aynı zamanda, perakende mağaza sahiplerine yol gösterici olması da 

hedeflenmektedir. Çalışmada kullanılan veriler Kütahya’da faaliyet gösteren bir firmadan 

alınmıştır. Veriler analize uygun bir şekilde kayıt edilemediğinden temizlenmesi ve 

ayıklanması çok uzun zaman almıştır. Ayrıca, pazarlama stratejilerine destek verecek nitelikte 

birliktelik kurallarının oluşturulması için yeterli düzeyde parametrelerin olmaması önemli bir 

kısıttır. Firma ile yapılan görüşmeler esnasında, firma yetkililerinin bu verileri nasıl 

kullanacakları konusunda bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Buradan anlaşılacağı üzere; 

perakende firmalarının veri madenciliği, verileri işleme ve bu doğrultuda çeşitli pazarlama 

stratejileri geliştirme konusunda farkındalıklarının artmasında fayda vardır. Özellikle yeni 

kurulan ve hızla büyüyen perakende zincirlerinin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için 

teknoloji tabanlı analizlere yönelmeleri, hatta gerekiyorsa bu konuda uzman kişilerle 

çalışmaları yararlı olacaktır.  

Firmadan alınan veriler düzgün kaydedilmediği için ürünler kategorileştirilmiştir. Ancak, 

ürünler herhangi bir kategoriye konulmadan tek tek analiz edilerek incelenebilirse ürün 

bazında daha detaylı bilgi almak mümkün olabilecektir. 

Son olarak, apriori algoritmasının büyük şehirlerdeki farklı müşteri potansiyeline sahip 

perakende mağazalarında kullanılarak etkinliğinin test edilmesi gerekmektedir. 
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REKLAM HARCAMALARI İLE GOOGLE TREND ARASINDAKİ 

NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: TÜRK HAVA YOLLARI 

ÖRNEĞİ 

EXAMINATION OF CAUSALITY BETWEEN ADVERTISING EXPENSES AND 

GOOGLE TREND: THE CASE OF TURKISH AIRLINES 

Bahri Baran KOÇAK
1
 

Şahap AKAN
2
 

Özlem ATALIK
3 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu işletmelerinden biri olan Türk 

Hava Yolları’nın uzun dönemli reklam harcamaları ile markasına yönelik Google Trend 

verileri arasındaki nedensellik ilişkisinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu doğrultuda öncelikle 

zaman serisi verilerinin durağanlığı sınanmış, ardından değişkenler arasında eşbütünleşme 

analizi ve Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda reklam harcamaları ile 

Google Trend verileri arasında uzun dönemli ve tek yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Havayolu, Reklam harcaması, Google Trend, Granger Nedensellik  

Abstract 

The purpose of this paper is to reveal the causality between long term advertising expenses 

and Google Trend data related to brand of Turkish Airlines operating in Turkey. In this 

respect, first of all the stationary of time series variables is examined, then cointegration 

analysis and Granger causality test are applied. The results indicate that there is long term and 

one-way relationship between advertising expenses and Google trend indexes.  

Keywords: Airline, advertising expenses, Google Trend, Granger Causality  

Giriş  

Reklam harcamaları, pazarlama faaliyetlerini desteklemek için kullanılan temel bütçe 

kalemlerinden biridir (Zinkhan ve Zinkhan, 1997; Chen, 2015). Reklam faaliyetlerinin; marka 
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değerini yükselteceği ve bunun müşteri sadakatine, yüksek pazarlama verimliliğine, marka 

yayılımına ve dolaylı olarak yüksek kar marjları ile finansal performansa olumlu yönde etki 

edeceği belirtilmektedir (Keller, 2002).  

İşletmelerin yapmış olduğu reklam harcamalarının gelirler üzerinde kısa vadede fayda 

sağlamayacağı, aksine gider unsuru olarak kabul gördüğü de bir gerçektir. Ancak, uzun 

dönemli olarak değerlendirildiği zaman reklam harcamalarının değer yaratacak bir yatırım 

aracı olarak kabul edildiği de bilinmektedir (Topuz ve Akşit, 2013). Değerden kasıt sadece 

finansal değer değildir. Reklam aynı zamanda marka farkındalığı, marka tutumu ve marka 

çağrışımında da önemli bir rol üstlenmekte (Percy ve Rossiter, 1992) ve bu anlamda değer 

yaratabilmektedir. Dolayısıyla tüketicilerin reklamlardan etkilenerek bilinçaltında ya da 

doğrudan marka ile ilgili fikir sahibi olabilecekleri düşünülmektedir.  

Karar verme sürecinde tüketici, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bilgi arayışına girişmekte ve 

bu doğrultuda internet, günümüz dünyası için oldukça faydalı bir araç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bağlamda işletmelerin sadece finansal sonuçlarla değil aynı zamanda 

markanın internetteki arama motorlarındaki görünürlük ve paylaşımıyla da pazarlama çabaları 

başta olmak üzere reklamın da geri dönüşünü ölçebileceklerini söylemek mümkündür.  

Günümüzde popüler bir arama motoru olan Google gerek bölgesel gerekse de küresel 

anlamda trend olan konuları “Google Trends” isimli bir sunucuda derleyebilmekte ve 

kullanıcılarına çeşitli alanlarda kullanılmak üzere sunabilmektedir. Örneğin; bir video 

paylaşım sitesi olan YouTube’da kullanıcılar, çeşitli video içerikleri hazırlamakta ve daha çok 

izlenme almak adına bu içerikleri Google’da trend olan konular etrafında 

oluşturabilmektedirler. Keza markaların da zaman içindeki popülerliğini Google Trend 

uygulamasından anlamak mümkündür. Google aranan terimin kullanıcılar arasındaki 

popüleritesine göre terime 1-100 arası bir indeks oluşturmaktadır. Bu sayede markalar da belli 

bir bölge veya dünya çapındaki trend indeksini görebilmektedir. Google arama indeksi arama 

paylaşımına bağlı olarak hesaplanmaktadır. Buna göre belli bir coğrafi bölgede söz konusu 

olan arama terimine ait toplam sorgu sayısının incelenen zaman dilimindeki bölgede yer alan 

toplam sorgu sayısına bölünmesiyle arama paylaşımı hesaplanmaktadır (Choi ve Varian, 

2012). Buradan da anlaşılacağı üzere aramanın gerçekleşmesi için sorgu teriminin kullanıcı 

tarafından arama motoruna girilmesi gerekmektedir.  

Kişiler tarafından internette sorgu yapılabilmesi için sorgu yapılacak terime ilham veren 

bilginin kaynağına gidilmesi gerekmektedir. Özellikle tüketici karar sürecinde ihtiyacın fark 

edilmesinin ardından bilgi arayışı, devamında ise alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma 
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kararı ve gelecek satın alma davranışı gelmektedir. Tüketici aradığı bilgiyi kişisel 

kaynaklardan (aile, arkadaşlar, komşular), ticari kaynaklardan (reklam, satış görevlileri), 

toplumsal kaynaklardan (kitle iletişim araçları, internet aramaları) ve tecrübe kaynaklarından 

(dokunma, anlama ve kullanım) elde edebilmektedir (Kotler ve Armstrong, 2012). Dolayısıyla 

arama terimi internetteki arama motoruna girilirken o terime yönelik ihtiyaç ve bilgi 

arayışının ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Örneğin; belirli bir markaya yönelik özel 

arama ihtiyacı hissetmeyen bir yolcu herhangi bir yere seyahat edecekse arama motoruna 

“uçak bileti” terimini içeren ifadeler girebilmektedir. Buna karşılık özel bir markanın 

farkındalık yaratma çabaları sonucunda aynı yolcunun bahsi geçen özel markanın da ismini 

arama ihtiyacı hissetmesi mümkündür.  

Farkındalığın çevrimiçi sorgu yapma davranışını etkilediğine yönelik çalışmalara 

bakıldığında; Google aramalarının kullanışlı bir belirleyici olduğunu söylemek mümkündür 

(Lee, 2010, Devillbiss ve Lee, 2010). Bu doğrultuda DeVillbiss ve Lee (2014) yayınlamış 

oldukları raporda otizm farkındalığı yaratan televizyon programlarının Google Trend verileri 

üzerinde etkili olduğunu ve kişileri otizm ile ilgili internette sorgu yapmaya teşvik ettiğini 

belirtmişlerdir.  

Joo ve arkadaşları (2010), finansal hizmetlerle ilgili televizyon reklamı harcamaları ve Google 

arama motorunda sorgu yapanların marka ile ilgili kelimeleri seçimi arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu belirlemişlerdir. Buna göre reklam harcamaları arttıkça ürünle ilgili aramalar da 

artmaktadır.   

Zigmond ve Stipp (2010) televizyon reklamlarının internet arama sorguları üzerindeki etkisini 

beş örnek olay üzerinden ölçmüş ve bu reklamların verdiği mesajların daha fazla araştırma 

yapmak amacıyla tüketicileri neredeyse eşzamanlı olarak internet sorgularına yönelttiğini öne 

sürmüşlerdir.   

Clipp (2011), televizyon ve gazeteler için yapılan günlük harcamaların marka ile ilgili Google 

aramaları üzerinde önemli ve pozitif bir etki olduğunu göstermişlerdir.   

Nurazi ve Kananlua (2015) ise bir işletmenin gazete, televizyon ve diğer kitle iletişim 

araçlarıyla yaptıkları reklamların yatırımcıları işletme ile ilgili internette kişisel arama 

yapmaya teşvik ettiğine dikkat çekmiş ve yapmış oldukları araştırmada bu tarz aramalarla 

ortaya çıkan Trend verisinin ticaret hacmi üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu ortaya 

koymuşlardır.  
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Markanın farkındalık yaratma çabalarından biri olan reklam; tüketicilere favori markalarını 

hatırlatma, yeni ürünleri tanıtma, potansiyel tüketicileri ikna etme gibi birçok amaca hizmet 

etmektedir. Bu bağlamda reklamların tüketicilere, çevrimiçi ortamda arama yaparken marka 

ismini, arama terimi olarak girmelerinde yardımcı olduğu bilinmektedir (Zigmond ve Stipp, 

2010). Dolayısıyla işletmeler tarafından sürdürülen reklam faaliyetleri ile çevrimiçi ortamdaki 

bilgi arayışı arasında bir ilişkinin olup olmadığının bilinmesi oldukça önemlidir.  

Bu çalışmada, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı bir havayolu işletmesi olan THY’nin reklam 

harcamaları ile internetteki marka popülerliğini yansıtan trend verileri arasında bir nedensellik 

ilişkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu doğrultuda bir sonraki bölümde Google Trends 

konusu, devamında ise çalışma için derlenen veri seti ve betimsel istatistiklerin yanı sıra 

uygulanan yöntemler yer alacaktır.  

Google Trends 

İnternette üretilen bilgiler son zamanlarda birçok araştırma alanı için değerli bir araç olarak 

kabul edilmeye başlanmıştır (Cervellin, Comelli ve Lippi, 2017). Google Inc. portalı olan 

Google trends kullanıcıların çeşitli bölge ve zaman içindeki farklı terimler için arama hacmi 

ile ilgili bilgilere erişimini sağlayan çevrim içi bir uygulama programı arayüzü olarak hizmet 

vermektedir (Parker vd., 2017). Google trends, Google’da kullanıcılar tarafından yapılan tüm 

aramaların sıklığını istatistiki veriler ile paylaşan ücretsiz bir veri aracıdır (Horasan ve Keleş, 

2017).  

Google Trends, Ocak 2004’ten beri Google’ın arama motoruna gönderilen tüm internet 

sorgularının bir derlemesinden meydana gelmiştir (Wu ve Brynjolfsson, 2009). Kullanıcılar 

Google Trends arama verilerine belirli kategorik sınıflandırmalar vasıtasıyla (küresel, yerel, 

bölgesel düzeyde ve ya yıllık, aylık, haftalık, günlük ve saat periyotlarında) erişim 

sağlayabilmektedir (Parker vd., 2017). Google Trends belirli bir terim için ("anahtar kelime" 

veya "arama terimi") belirli bir dönem içinde belirli aralıklarla arama yapmaktadır ve 

ardından Google arama sonuçlarını belirli bir coğrafi bölgeye ve belirli bir zaman aralığına 

göre analiz etmektedir.  Ardından, anahtar kelimeye 0'dan 100'e standart bir şekilde bir göreli 

arama hacmi (RSV veya Google Eğilimler Endeksi) atanmaktadır. Bu indekste 100, bir zaman 

serisi boyunca terimin en yüksek arama yapıldığı zamanı gösterirken 0 en düşük arama 

yapılan zamana karşılık gelmektedir. Ayrıca bölgesel arama sıklığını bir dünya haritası 

üzerinde faklı renk tonları ile kıtasal, ülkesel, bölgesel ve şehirsel olarak göstermektedir 

(Cervellin, Comelli ve Lippi, 2017).  
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Veri Seti ve Betimsel İstatistikler  

Araştırma için kullanılan reklam harcamaları verisi 2006 ilk çeyrekten 2018 yılının 3. 

çeyreğine değin THY’nin yatırımcı ilişkileri sitesinde yer alan finansal raporlardan elde 

edilmiştir. Yine aynı zaman serisine yönelik trend verisi ise Google Trends’ten derlenmiştir. 

Trend araması yapılırken havayolunun markası olan “Türk Hava Yolları” ifadesi şirket ve tüm 

arama kategorileri sınıfında arama terimi olarak girilmiştir. Reklam harcamalarının dünya 

genelindeki tüm müşteriler gözetilerek yapıldığı düşünülmüş ve ilgili trend taraması dünya 

genelinde yapılmıştır. Buna göre reklam harcamaları ve trend verilerine dair istatistikler Tablo 

1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Değişkenlere ait betimsel istatistikler  

 Değişken   Ortalama  Medyan Maksimum Minimum S. Sapma   Çeyrek  

THY  

Reklam Harcaması 

(TL)  
70.836.591 43.726.811 276.000.000  1.239.978  71.235.194  51  

Trend (İndeks)  73,8  74  92  42,6  9,6 51 

 

Şekil 1’e bakıldığında ise reklam giderlerinin yer yer azalışlar gösterse de zaman içerisinde 

gittikçe artan bir eğilim içinde olduğu, buna karşın internette markaya karşı eğilimin zaman 

içinde azalış gösterdiği fark edilmektedir.   

 

Şekil 1. Değişkenlere Ait Zaman Serisi Grafiği  
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Yöntem ve Bulgular  

Havayolunda reklam harcamaları ile trend verileri arasında bir nedensellik ilişkisinin olup 

olmadığını belirlemek amacıyla bu çalışmada Granger nedensellik testi yapılmıştır. Test için 

Eviews10 istatistik programı kullanılmış olup nedensellik ilişkisinin anlaşılması için sırasıyla 

veri durağanlığı belirlenmiş ve veri setlerinin eşbütünleşme analizleri yapılmıştır. Durağanlığı 

belirlemek amacıyla literatürde sıklıkla kullanılan ADF (Augmented Dickey-Fuller) kök birim 

testi uygulanmıştır (Dicky ve Fuller, 1979). Tablo 3’te yer alan test sonuçlarına göre THY’ye 

ait reklam harcamaları zaman serisinin seviye derecesinde durağan olduğu, buna karşın 

havayolu işletmesine yönelik Google trend verilerinin birinci logaritmik farklarının alınması 

halinde durağanlık gösterdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla çalışmada uygulanacak olan 

Granger nedenselliği için 0,01 kritik değerlerini karşılayan zaman serilerinin farkları alınarak 

işleme devam edilmiştir.  

Tablo 3. THY’ye Ait Zaman Serileri Için Yapılan Durağanlık Testi  

 Ln(Reklam) Ln(Google_Trend) 

 Seviye (trend ve sabit)  Seviye 1. Fark 

THY  -4,152*** -1,612* -2,616*** 

Not: *, **, *** sırasıyla Mackinnon’un (1991) 0,1; 0,05 ve 0,01 kritik değerlerini yansıtmaktadır.  

Zaman serileri durağan hale getirildikten sonra aralarındaki eşbütünleşmenin belirlenmesi 

amacıyla en küçük kareler LS (least squares) regresyon yöntemi uygulanmıştır. Granger 

(1981) zaman serileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunmasını eşbütünleşmenin 

varlığına bağlamıştır. Regresyon analizinden derlenen veri serisinin durağanlığı ADF kök 

birim testiyle tekrar sınanmış ve sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir. Buna göre LS 

regresyonundan derlenen serinin durağan olduğu ve zaman serileri arasında eşbütünleşmenin 

yani uzun dönemli ilişkinin %1 kritik değer referans alınarak bulunduğu söylenebilmektedir.  

Tablo 4. ADF Kök Birim Test ve Eşbütünleşme Sonuçları  

 Reklam Giderleri ve Google 

Trend Verileri  

 

 ADF  Eşbütünleşme 

THY -4,156*** Var  

Not: *, **, *** sırasıyla Mackinnon’un (1991) 0,1; 0,05 ve 0,01 kritik değerlerini yansıtmaktadır. Testin uygun 

gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre maksimum 10 olarak belirlenmiştir.   
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Zaman serilerinin eşbütünleşik olduğunun anlaşılmasının ardından Granger nedenselliği için 

vektör otoregresif (VAR) modeli kurulmuştur. Modelde uygun gecikme uzunluğunun 

belirlenmesi için Akaike bilgi kriteri (AIC) referans alınmıştır. Modele ait denklem eşitlik 1 

ve 2’deki gibidir.  

ln (𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚)𝑡 = ∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1 ln (𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚)𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1 ln (𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑)𝑡−𝑗 + 𝑢1𝑡  (1)  

ln (𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑)𝑡 = ∑ 𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1 ln (𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑)𝑡−𝑖 + ∑ 𝑑𝑗

𝑛
𝑗=1 ln (𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚)𝑡−𝑗 + 𝑢2𝑡 (2)  

Eşitlikte geçen ln, değişkenin logaritmik fonksiyonunu; a, b, c ve d parametreleri; n gecikme 

uzunluğunu, t zamanı, 𝑢1𝑡 ve 𝑢2𝑡 ise regresyon artıklarını ifade etmektedir.  

Modele ait sıfır hipotez denklemleri ise eşitlik 3 (Reklam harcamaları trend verilerinin nedeni 

değildir) ve 4’te (Trend verileri reklam harcamalarının nedeni değildir) verilmiştir.  

𝐻0: 𝑏1 = 𝑏2 = ⋯ = 𝑏𝑛 = 0 (3)  

𝐻0: 𝑑1 = 𝑑2 =. . . = 𝑑𝑛 = 0  (4)  

Reklam harcamaları ile Google trend indeks verileri arasındaki Granger nedenselliği ile ilgili 

istatistiklerin ve sonuçların yer aldığı Tablo 5’e bakıldığında THY’ye ait reklam 

harcamalarının trend verilerinin sebebi olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle H0 hipotezi 

reddedilmiştir (p<0,05).  

Tablo 5. Granger Nedensellik Analizi  

 Türk Hava Yolları 

Hipotez  H0: Reklam harcamaları trend verilerinin 

sebebi değildir.  

H0: Trend verileri reklam harcamalarının 

sebebi değildir.  

Gecikme 

Uzunluğu 

3 3 

P olasılık 

değeri  

0,0402 0,0519 

Sonuç Ret Kabul 

 

Trend verilerinin reklam harcamalarının sebebi olmadığı hipotezi kontrol edildiğinde ise p 

olasılık değerinin 0,05’ten büyük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu hipotez kabul 

edilmiştir. Başka bir deyişle reklam harcamaları ve Google trend verileri arasında 3 dönem 

gecikmeli tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğunu söylemek mümkündür.  

Sonuç  

Reklam harcamaları hemen her sektörde olduğu gibi havayolu sektöründe de önemli harcama 

kalemlerinden biridir. Reklamların tüketicide farkındalık ve marka bilinirliği oluşturup 
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oluşturmadığının anlaşılması adına somut verilerin incelenmesi reklam etkinliğinin 

ölçülmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Tüketicinin karar verme sürecinde bilgiyi arama 

eylemi, toplumsal kaynaklardan biri olan internet araçları (Kotler ve Armstrong, 2012)  

vasıtasıyla da gerçekleşebilmektedir. Çeşitli sektörlerde reklam harcamaları sonucunda 

geleneksel ve çevrimiçi ortamlarda yapılan reklamların kişiler üzerinde farkındalık yarattığını 

literatürdeki çeşitli çalışmalarda da görmek mümkündür (Aaker ve Day, 1974; Percy ve 

Rossiter, 1982; Clark vd., 2009; Honka vd., 2017). Burada tüketicinin ihtiyacını karşılaması 

için bilgiyi aramasında ona yardımcı olan ve bir ilham kaynağı olan reklamların 

yadsınamayacak bir rolünün olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Markanın internetteki 

paylaşım oranına bağlı olarak ortaya çıkan trend verisinin yapılan reklamlarla ilişkili olup 

olmadığı sorusu bu çalışmanın çekirdeğini oluşturmuştur. Bu doğrultuda sunduğumuz bu 

bildiri, Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu işletmelerinden biri olan THY’nin uzun 

dönemde yapmış olduğu reklam harcamaları ile bu markaya ait Google Trend verileri 

arasındaki nedenselliği incelemiştir. Uygulanan Granger nedensellik testi sonuçlarına göre 

reklam harcamalarının Google Trend verilerinin sebebi olduğu ortaya çıkmıştır. Başka bir 

deyişle reklam harcamaları sonucunda yapılan reklamların kişileri internet arama 

motorlarından biri olan Google’da “THY” terimini aramaya teşvik ettiği anlaşılmıştır. Bu 

sonuç, literatürü (Devillbiss ve Lee 2010, Zigmond ve Stipp, 2010; Clipp, 2011; Jo vd., 2013; 

Nurazi ve Kananlua, 2015) desteklemektedir.  

Bildirimizin ortaya çıkardığı önemli sonuçlardan bir diğeri de THY’nin reklam harcamaları 

ile Google Trend verilerinin durağan olmaları ve bu zaman serileri arasında eşbütünleşmenin 

bulunmasıdır. Dolayısıyla zaman serileri arasında uzun dönemli ve doğrusal bir ilişkinin 

bulunduğu ve bu ilişkinin sahte bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Buna karşın bahsi geçen 

ilişkinin üç çeyrek dönem gecikmeli gerçekleştiği sonucu ortaya çıkmıştır.  

Elde edilen sonuçların yanında araştırma süresince birtakım sınırlılıklarla da karşılaşılmıştır. 

Bunlardan biri, Türkiye’deki bütün havayolu işletmelerinin reklam harcamalarına ilişkin 

verilere ulaşılamamasıdır. Bu nedenle araştırmanın sadece THY ile sınırlandırılmış olması bir 

kısıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın bir diğer sınırlılığı ise Trend verilerinin 

2004’ten günümüze erişilebilir olmasına rağmen THY’nin çeyreklik reklam harcamalarına 

2006’nın ilk çeyreğinden itibaren erişilmesidir. Bu durum 2004-2006 arası Trend verilerinin 

göz ardı edilmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla sonuçların genellenebilirliği ve kabul 

edilebilirliği açısından benzer deneysel çalışmaların veri kısıtlaması olmadan farklı 

sektörlerde uygulanması gelecek çalışmalar için büyük önem taşımaktadır.  
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ARE WE GETTING LONELIER OR MORE SOCIALIZED? THE 

SOCIAL CAPITAL OF THE GAMERS IN THE WORLD OF 

MULTIPLAYER GAMES 

GİDEREK YALNIZLAŞIYOR MUYUZ YOKSA SOSYALLEŞİYOR MUYUZ? ÇOK 

KULLANICILI OYUNLAR DÜNYASINDAKİ OYUNCULARIN SOSYAL SERMAYESİ 

Nilşah CAVDAR AKSOY
1
 

Alev KOÇAK ALAN
2
 

Ebru TÜMER KABADAYI
3 

Özet 

Multiplayer games, which represent an important part of the online gaming market, differ 

from other games in terms of providing a social environment to the gamers and bringing them 

together at the same time while they are playing the game. On the other hand, both the 

number of players who are the consumers of this market and the time in a day they spend 

playing are increasing day by day. They increasingly devote much time to the technological 

devices they play through. From the point of view of consumer behavior, considering the 

issue in the context of the exposed social environment and interpreting it with a socio-

psychological approach are possible. In this regard, the aim of this study is to examine the 

new generation sharing and consumption environment created by consumers through the 

example of multiplayer games. Within the scope of the study, it will be examined how some 

desirable behaviors occur in such social environments where online games are a strong 

representative of them. As one of the most prominent outcomes, this study focuses on WOM 

to show the critical importance of it in this social environment. In this context, a questionnaire 

was applied to 342 respondents and the results were analyzed through structural equation 

modeling. The findings of the study showed that multiplayer games actually offer an 

important social environment and the individuals in this environment interact with each other, 

gain a social identity, take a collaborative approach by recognizing new people, and 

disseminate this structure by talking to everyone about it. At the end of the study, implications 

were provided to protect, develop and exploit this social structure. 
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Oyunlar 

Introduction 

Multiplayer games represent a rapidly growing form of online games and increase their 

popularity day by day. In such games, a large number of gamers can play a game over the 

Internet at the same time (Zhong, 2011). With this feature, these games create a collaborative 

and sharing environment for gamers from all over the world. The gaming industry will have $ 

2.2 trillion revenues in 2021 worldwide (Statista, 2018a). Multiplayer games are predicted to 

have the largest share in this ratio. Besides, the number of online gamers increased to 503.6 

million in 2018 (Statista, 2018b). In this regard, the investigation of such consumption has 

critical importance for both the business world and academia, especially in the context of 

multiplayer games. This study focuses on a desirable outcome for this industry, WOM, and 

valuable contracts to explain such behavior. From this point of view, the aim of this study is 

to examine the new generation sharing and consumption environment created by consumers 

through the example of multiplayer games. In this regard, multiplayer games that point to a 

new generation consumption product for individuals will be examined in this study and in this 

way, empirical findings will be provided for the new generation approaches to consumer 

behavior literature. 

Theoretical Background  

Social Capital Theory (Coleman, 1988), focuses on the social network in which interpersonal 

relationships, knowledge sharing, and interactions occur. Based on the theory, social capital is 

seen as a resource of both a social action (Nahapiet&Ghoshal, 1998) and human behavior 

(Bandura, 1989). The resources are within the social relationships, and such valuable 

resources bring benefits for two sides who are in an exchange relationship (Putnam, 1995). 

The theory has been maintaining its importance to these days and at this point of the game, in 

a digital age, it also becomes a critical topic for the field of online communities (Wellman et 

al., 2001; Mathwick et al., 2008; Hsiao&Chiou, 2012). Since online games, especially 

multiplayer games, contain a strong relationship among the members of a kind of online 

community in a social system (Zhong, 2009; Hsiao&Chiou, 2012), social capital perspective 

was utilized in this study to explain the behavior of WOM in the context of multiplayer games 

more properly. Moreover, social capital discloses desirable outcomes (Coleman, 1988; 
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Nahapiet&Ghoshal, 1998; Adler&Kwon, 2002) and the emergence of such valuable behaviors 

is expected.   

When online games are held as an online community, two other important theories also 

constitute the background of the study. The tenet of the co-construction model 

(Subrahmanyam et al., 2006) is that social interaction in an online environment enables the 

users to create their own environment together with other participants of the community. 

Thus, this process is positioned as co-creating the environment within a social system. Co-

construction approach refers to the strong communication and psychological connection to the 

online world in which there is a living community (Subrahmanyam et al., 2008). Following 

recent developments in the co-construction approach (Wright&Li, 2011; Shultz et al., 2014; 

Wright&Pendergrass, 2019), prosocial behaviors of individuals can be handled as co-

constructing the online game environment with other gamers in a digital world. Based on 

social identity theory (Tajfel&Turner, 1985), on the other hand, individuals feel that they 

belong in a social group and define themselves through the association between the group and 

themselves. They especially highlight their membership in the group and that brings 

identification and attachment with the group by putting the matchups between the member 

and the group forward. The interaction and the relationship among gamers in multiplayer 

games arising from the collaborative participation to the communicative environment are 

assumed as the indicator of social identity in such an environment (van Looy et al., 2012; 

Zhong, 2012; Moon et al., 2013; Badrinarayanan et al., 2014).  

In this regard, this study focuses on the desirable outcome can reveal in a game environment, 

WOM, and valuable contracts to explain such behaviors. Research model is presented in 

Figure 1. 
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Research Design and Methodology  

Hypothesis Development 

Social interaction, which is one of the most significant and important distinctive points of 

multiplayer games (Cole&Griffiths, 2007), avails to occur strong ties between gamers (Chiu 

et al., 2006), thus to create a social identity for the players in that online environment (Moon 

et al., 2013). Gamers see themselves as a member of that environment and feel that they 

belong in that game environment. Yee (2007) examined the psychological structures of these 

games and emphasized the importance of social interaction and social identity. The interaction 

within the game does not only mean socialization, but it is also a requirement for game 

playing. In order to perform tasks and play the game, gamers should communicate with others 

and find support (Zhong, 2009), indicating friendships in the games, namely prosocial game 

effects. Therefore, 

H1. Social interaction is positively related to social identity. 

H2. Social interaction is positively related to prosocial game effects. 

Social identity literature shows the power of social identity in different areas to shape 

prosocial behavior (Tidwell, 2005; Thomas et al., 2009; Bruner et al., 2014) because 

individuals who identify themselves with the game will fulfill the social requirements of that 

environment. Similarly, it is common for these individuals to have some needs indicating their 

social identity (Ranaweera&Jayawardhena, 2014). These needs will lead them to WOM. 

Thus, people can express themselves and reflect their groups better (Arenas-Gaitan et al., 
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2013). Besides, individuals who wish to disseminate those good experiences from the 

community to which they belong may be expected to talk about this community and their 

experiences (Thomassen et al., 2018). To see these effects in the context of multiplayer 

games, it is hypnotized that,  

H3. Social identity is positively related to prosocial game effects. 

H4. Social identity is positively related to WOM. 

H5. Prosocial game effects are positively related to WOM. 

Because of the critical importance of gender in online games environment (Wang&Wang, 

2008; Liu, 2016), it was used as a control variable in this study. 

Sample and Data Collection 

Data were collected through survey method in this descriptive research by utilizing the 

method’s critical benefit for consumer behavior studies, providing consumer insight which 

shows who the consumers are and how they behave in a specific situation (Malhotra, 2014). 

In this way, the problem of analyzing the behaviors of the gamers in a sharing and 

consumption environment became measurable, herewith solvable. The research instrument 

was created through multi-item scales as shown in Table 2. The survey items in which 5-point 

Likert scale was used were translated by three researchers through back-to-back translation 

method. After the pilot test of the survey with 30 respondents, the survey link was shared on 

social media by the researchers and the popular gamers in Turkey until the point where the 

survey lost its popularity on social media. 342 respondents were surveyed online, using 

nonprobability convenience sampling technique in order to get information efficiently and 

quickly (Sekaran&Bougie, 2016). According to the calculation based on the suggestion of 

Westland (2010), aimed adequate sample size are overreached (100). Structural equation 

modeling methodology was used to test the predicted relationships. 

Findings 

The majority of the respondents in this study are male, aged between 18-24, graduate, and 

play multiplayer games through their computers. Detailed information about demographic 

characteristics of sample is provided in Table 1. 
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Following the suggestion of Anderson and Gerbing (1988), a hierarchical confirmatory factor 

analysis (CFA) was conducted in this study. Both first-order and second-order factors were 

analyzed together through CFA. Table 2 shows that the factor loadings and reliability 

estimates provide evidence for reasonable reliability, convergent validity, and discriminant 

validity (Nunally 1978; Fornell&Larcker 1981). Besides, the measurement model fits the 

observed data well based on fit indices which are shown in pursuit of Table 2. 
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To test the hypothesis, structural equation modeling approach was used in this study. As the 

first step, descriptive statistics and correlation estimates between the constructs were 

investigated. Table 3 offers significant values which are in expected directions. 
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The structural model also has significant fit indices which are very close to threshold levels 

(X
2
 = 472.06 (df = 200), p < .001; X

2
/df = 2.36; RMSEA=.06; CFI=.95; TLI=.94; GFI=.89; 

and IFI=.95, ***p<.001). Besides, Figure 2 presents the structural model with the significant 

values for hypnotized paths. 

 

All predicted relationships were supported through the results of statistical tests. The path 

coefficients from social interaction to social identity (β, standardized path coefficient=0.72; 

t=7.38; p<0.001), social interaction to prosocial game effects (β=0.54; t=9.59; p<0.001), 

social identity to prosocial game effects (β=0.26; t=4.89; p<0.001) social identity to WOM 

(β=0.56; t=7.31; p<0.001), and prosocial game effects to WOM (β=0.13; t=1.97; p<0.001). 

Control variable, gender, has also significant values expectedly. The values for hypnotized 

effects are shown in Table 4.  
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Discussion and Conclusion 

The study findings provide empirical evidence to extant literature (e.g. Moon et al., 2013; 

Ranaweera&Jayawardhena, 2014) with their support for the predicted relationships. In 

addition, the validity of the effects has been found by keeping the gender under control. This 

is a very valuable finding for this type of consumption where consumers consist of 

particularly men. With a more holistic approach, the most important contribution of this study 

is explaining the social relations and ties in the social network of multiplayer games by 

handling the topic with a socio-psychological approach. The online gaming industry is 

growing day by day and multiplayer games have a growing share in this market. The number 

of people playing these games is increasing and individuals are spending more time on their 

technological devices. In this context, the dark side of the topic is emphasized quite often 

(Kuss et al., 2012; Triberti et al., 2018), but this should be accepted that it is a kind of 

socialization. These gamers meet new people, constantly interact with others in that 

environment, where they gain a social identity, and talk about with other individuals about 

those games. Such social structures will help to uncover this social side of games. In this 

regard, the most important contribution of this study is to handle a desired consumer behavior 

in the digital age, WOM, by considering that people are social creatures and because of this, 

believing that every consumption behavior can be handled through its humane sides even if it 

is digital, computer-oriented etc.  

In this context, offering supportive structures to this social environment would be beneficial 

for the online gaming industry, such as chat rooms, interactive gaming interfaces etc. The 

most important limitation of this study is that it cannot observe such an atmosphere directly, 

and it analyzes the gamers outside the game environment with the survey method. In future 

research, experimental designs can be designed in which individuals' gaming experience can 

be directly observed, and social constructs directly manipulated. In addition, it may be 

advisable that future research should take into account internal factors such as personality and 

emotions within this social structure. 
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AĞIZDAN AĞZA İLETİŞİME KARŞI ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞZA 

İLETİŞİM: MOTİVASYONLARA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR 

SİSTEMATİK TARAMA 

WORD OF MOUTH VERSUS ELECTRONIC WORD OF MOUTH: A COMPARATIVE 

SYSTEMATIC REVIEW OF MOTIVATIONS 

Amna ARIF
1
  

B. Zafer ERDOĞAN
2
 

Özet 

Hem ağızdan ağza iletişimin hem de elektronik ağızdan ağıza iletişimin tüketici karar verme 

sürecine önemli etkilerinin olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların çoğu 

elektronik veya geleneksel ağızdan ağza iletişimin öncüllerini ve sonuçlarını ölçerken, az da 

olsa bazı çalışmaların gönderici ve alıcıların motivasyonlarına odaklandığı görülmektedir. 

Geçmişte literatürde ağızdan ağza ve onun dijital muadilinin motivasyonlarını karşılaştırmak 

ve özetlemek için çok az çaba sarf edildiğinden,  bu çalışmada sistematik bir tarama 

yapılmıştır. Dört akademik veri tabanında arama yapılarak dahil etme kriterini yerine getiren 

çalışmalar çıkarılmıştır. Bu, kaynakça ve elle arama ile desteklenmiştir. Taramanın bir zaman 

kısıdı içerisinde belirlenen çalışmalar; gönderen ve alıcıların çevrimiçi ve geleneksel ağızdan 

ağza iletişimlerinin motivasyonlarını doğrudan araştıran İngilizce olarak yazılmış 

çalışmalardır. Yapılan sistematik tarama, çevrimiçi ve çevrimdışı ağızdan ağıza sözcük 

gönderme ve alma konusunda hem farklı hem de benzer olmanın yanı sıra olumlu ve olumsuz 

motivasyonları da vurgulamaktadır. Bulgular kısmında ayrıca tartışma, yönetsel çıkarımlar ve 

gelecekteki araştırmalar için yönlendirmeler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ağızdan Ağza Iletişim,  Elektronik Ağızdan Ağza İletişim, Motivasyonlar, 

Sistematik Tarama 

Abstract 

Studies report that both word-of-mouth, as well as electronic word-of-mouth, have a 

substantial impact on consumer-decision making process. Most of these studies measure 

antecedents and consequences of word-of-mouth and electronic word-of-mouth however 
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there are quite a few that focus on motivations of senders and receivers. As a little effort is 

made in past literature to compare and summarize the motivations for word-of-mouth and 

its digital counterpart, a systematic-review therefore was conducted. Four scholarly 

databases were searched, and articles that met the inclusion criteria were extracted. The 

review is limited by time, and eligible studies included English-language studies that 

directly investigated motivations of sender and receivers in online as well as offline word-

of-mouth. The systematic review highlighted both distinct and similar as well as positive 

and negative motivations for sending and receiving online and offline word-of-mouth. 

Discussion, managerial implications and future research directions are provided based on 

findings. 

Keywords: Word-of-mouth, WOM, eWOM, Motivations, Systematic Review 

Introduction  

Word-of-Mouth (WOM) has remained center of attention for most marketing researchers in 

past few decades. With the advent of technology and introduction of World Wide Web, 

Internet, social media etc. lead to the emergence of new form of word-of-mouth that we all 

today know as electronic word-of-mouth (eWOM) (Allsop et al. 2007; Buhalis and Law 

2008). WOM refers to a voluntary communication from consumers where they promote a 

product, brand and service to relatives, acquaintances and friends based on certain motives 

(Litvin et al. 2008) . eWOM on the other hand refers to “any positive or negative statement 

made by potential, actual, or former customers about a product or company, which is made 

available to a multitude of people and institutions via the Internet” (Hennig-Thurau et al. 

2004) . Taking advice of your peers and relying on online reviews before making a purchase 

decision is gaining popularity among consumers day by day (Ho et al. 2012). In online 

environment, even it is observed that consumer preference of a certain product increases with 

the increases in reviews of that product (Viglia et al. 2014). 

Impact of word-of-mouth and electronic word-of-mouth is prevalent in both manufacturing 

and service industry. However, the experiential and intangible nature of services increases 

consumer’s perceived risk and thus they tend to search for more WOM and eWOM from 

others who have actually consumed the services (Papathanassis and Knolle 2011). As more 

and more customers are relying on WOM and eWOM with every passing day, greater number 

of scholarly efforts are directed towards this research area to answer fundamental questions 

like, if WOM or eWOM are more influential as compared to other marketing communication 
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sources (Goldsmith and Horowitz 2006), why customers use and engage in WOM and eWOM 

(Goldsmith and Horowitz 2006), how WOM and eWOM influences potential consumers 

perceptions and purchase decisions regarding a certain product or service (Filieri 2016; 

Sparks and Browning 2011; Vermeulen and Seegers 2009; Wen 2009). It is important to 

answer these questions because consumers tend to trust other consumers more as compared to 

marketer-generated information (Filieri 2016). 

To facilitate WOM and eWOM behavior and get benefit from them academicians and 

practitioners need to better understand as to why some consumers talk and post online reviews 

while others don’t.  Previous studies have majorly focused on antecedents of WOM and 

eWOM or WOM intention in variety of contexts. However, the highly fragmented nature of 

research in WOM and eWOM literature across multiple channels and platforms (e.g., (Allsop 

et al. 2007; Chu et al. 2018; Fong and Burton 2006; Lee and Choi 2018; Maslowska et al. 

2017)  fail to collate critical points for both academicians and practitioners. For example, 

although WOM and eWOM motivational dimensions are available in literature they are not 

evidently distinguishable as positive or negative (Bronner and De Hoog 2011) or from sender 

and receiver perspective. Even if few researches talk about valence the focus is mainly on 

positive motivations only (Jeong and Jang 2011; Yang 2017). As consumers WOM and 

eWOM motivations are highly dependent on nature of consumption experience (which can be 

both positive and negative) (Jeong and Jang 2011; Yang 2017; Zhang et al. 2017), it seems 

reasonable to identify the separate set of motivations for both valences for sender as well as 

receiver. However,  the existing WOM and eWOM literature is highly fragmented and this 

fragmentation can pose a threat to amassing of knowledge and integration of findings and can 

lead to a lack of theoretical development in this significant research area (Allsop et al. 2007). 

Authors thus address this threat by trying to answer two research questions (1) What 

stimulates people to talk or share in an offline or online environment? ; (2) What urges people 

to listen to others in an offline or online environment? via   evaluating and organizing of 

WOM and eWOM motivations literature from three perspectives: First, systematic 

comparative review of motivations of electronic and traditional word-of-mouth literature from 

both sender and receiver perspective. Second, synthesizing of current literature to determine 

present standing of motivations in electronic and traditional word-of-mouth research streams. 

Third, to highlight limitations and provide future research directions in this domain.  
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Methodology and Conceptual Framework 

Fragmentation in past literature can pose a threat to amassing of knowledge and integration of 

findings, thus a systematic review can be a useful methodology to overcome this problem 

(Rousseau et al. 2008). Systematic reviews are considered to be one of the most high-quality 

efficient methods for identifying, synthesizing and evaluating of existing literature to produce 

explicit summaries which help in answering the knowns and unknowns of the specific 

practice-research related question (Briner et al. 2009; Webster and Watson 2002). This study 

mainly follows guidelines for concept-driven methodology instead of author-driven 

systematic review methodology. The significant benefit of choosing concept-driven 

methodology is that it allows the researcher to develop a concept based matrix by identifying 

and focusing on key topics that are ready for development. The study follows guidelines well-

established for systematic reviews (Tranfield et al. 2003)  that involves defining of search 

terms that are prevalent in existing literature (e.g., word-of-mouth, electronic word-of-mouth, 

offline WOM, peer recommendation, user review, eWOM, online buzz, online rating, product 

review, social earned media etc.), identifying research databases (e.g., ABI/INFORM 

Collection, EBSCO Business Source Complete, Emerald Insights etc) and journals (e.g., 

Journal of Interactive Marketing, Journal of Consumer Research, Journal of Marketing 

Research, International Journal of Advertising, Journal of Advertising Research etc.) and 

establishing inclusion/exclusion criteria for articles. Only English studies published in peer 

reviewed journals and conferences between years 1990-2018 were included in the review. 

During screening process, articles that clearly discusses the sample, methodology findings and 

motivations of electronic or traditional word-of-mouth from both sender and receiver 

perspective were included in the sample. 

To organize the key findings and concepts, we developed an organizing framework ( see 

figure 1). The framework is based on a fundamental assumption that WOM and eWOM has 

two parties – the sender and the receiver and each party has their own set of motivations. It is 

valuable to distinguish between two parties as communication channels treat each of them 

differently (Lin et al. 2005). Thus this anaylsis will help to illuminate several significant 

issues pretaining to motivations of WOM and eWOM from both sender and receiver 

perspective, as depicted in figure 1. For each party, authors first outline current knowledge by 

answering the research questions based on past research and subsequebtly highlighting the 

research questions and knowledge gaps for future research directions. 
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Fig.1. Word-of-Mouth versus Electronic Word-of-Mouth Motivations Framework 

Findings and Discussion 

Findings of the systematic comparative review of motivations of electronic and traditional 

word-of-mouth literature are discussed under two broad categories (i.e. sender and receiver). 

Each category has their own set of research questions (as depicted in Figure 1) to determine 

present standing of motivations and offer future research propositions. Each category for both 

concepts is discussed in detail below: 

Motivations for WOM and eWOM: Sender Perspective 

RQ1: What stimulates people to talk or share in an offline or online environment? 

Past Research: Traditional word-of-mouth 

Unlike eWOM, in WOM senders do not have an ulterior motive to share information or 

engage in word-of-mouth as they are not paid for doing it. However, there are still some 

personal benefits like personal satisfaction of feeling valued by indulging oneself in exchange 

of information (Fitzmaurice and Comegys 2006). Some of the motivations highlighted in 
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literature for word-of-mouth senders are: product involvement (Venkatraman 1989), need for 

uniqueness (Goldsmith and Clark 2008), and anxiety reduction (Lutz and Reilly 1974). 

Product Involvement - People like talking when they feel happy or sad while using a product 

or service, it is perhaps due to this reason that product involvement is a most widely 

investigated motivator for word-of-mouth senders (Bristor 1990; Dichter 1966; Feick and 

Price 1987; Venkatraman 1990). Enduring involvement with a product or service is an 

ongoing process that surpasses the situational influences (Richins and Bloch 1986). 

Consumers who are at the lower level of enduring involvement are less likely to try new 

products, rarely participate in product or service related information exchange and avoid 

seeking information on regular basis. The concept of involvement is not just limited to the 

product (Venkatraman 1990). It can be a message, self or other entity related (Dichter 1966). 

This implies that reducing cognitive dissonance, feeling empowered to influence others, 

having the expertise (Flynn et al. 1996), and gaining status or attention are some examples of 

self-involvement related motivations (Schiffman and Kanuk 2000). Product-related 

information sharing is also considered as a valid mean by senders to develop friendships in a 

social network (Dichter 1966).  

Need for Uniqueness – is another motivating factor highlighted in literature for senders of 

word-of-mouth (Clark and Goldsmith 2005; Goldsmith and Clark 2008). Consumers having 

interest (Levav and Zhu 2009), knowledge, and expertise say in a particular product category 

makes them feel superior among their peers (Clark and Goldsmith 2005), and they feel 

obliged to advise other consumers ( Bertrandias and Goldsmith 2006; Goldsmith and 

Horowitz 2006). 

Anxiety Reduction - Consumers talk in a social network to vent out their feelings, and this 

helps them to regulate their behavior, manage negative feelings (Bristor 1990) and thus, 

reduce the anxiety and uncertainty (Lutz and Reilly 1974; Murray 1991; Murray and Murray 

2018) . It is because of this reason that anxiety reduction is considered as another motivating 

factor for senders. 

Past Research: Electronic word-of-mouth 

Based on previous literature on eWOM communication, primary motivations to engage in 

activity are altruism (Hennig-Thurau et al. 2004; Dellarocas 2007; Sparks and browning 

2010; Cheung and Lee 2012; Mardhiyah et al. 2013;Yen and Tang 2015;Hu and Kim 2018), 

self-enhancement (Alexandrov et al. 2013; Angelis et al. 2012; Fiske 2002; He et al. 2018; Hu 
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and Kim 2018; Lee and Oh 2017), venting of feelings (Hu and Kim 2018; Jayasimha and 

Srivastava 2017; Morrongiello et al. 2017), economic incentives (Anderson and Magruder 

2012; Anghelcev 2015; Heyes and Kapur 2012; Hu and Kim 2018; Hussain et al. 2018; Lin et 

al. 2017) and social benefits (Alexandrov et al. 2013; Barnes and Mattsson 2017;Zhang and 

Luo  2016). 

Self-enhancement - all individuals want to be a better version of themselves, and that is why 

they want others to perceive them positively (Berger 2014). In order to build that perception, 

humans indulge in communication and things they talk about ultimately decides how other 

people see them (Chung and Darke 2006; Hennig-Thurau et al. 2004). It is this need of 

belongingness and esteem that enforces people to share information that makes them look 

good in the eyes of others. Researches have proposed a variety of reasons as to why people 

indulge in writing electronic word-of-mouth like status seeking (Lampel and Bhalla 2007), 

recognition as experts (Hennig-Thurau et al. 2004), self-enhancement (Bronner and De Hoog 

2011; Plume et al. 2016), etc. Researchers have found that enhancement of reputation 

significantly motivates consumers to share their opinion in an online environment (Cheung 

and Lee 2012). Also, (Hennig-Thurau et al. 2004; Yap et al. 2013) found self-enhancement to 

be a primary motivator for consumer’s publishing their experiences in an online environment. 

Social benefits - whenever consumers share their opinion online they become part of the 

virtual community, and this affiliation becomes a social benefit to the individual for reasons 

of social identification and integration (Plume et al. 2016). The ability to engage, participate 

and be present online in a virtual community (McWilliam 2000) enables and motivates 

consumers to write comments and seek social benefits from virtual community membership. 

Thus, the sense of belonging  (Choi and Scott 2013; Hansen and Lee  2013) to a particular 

online community is another key motivator for electronic word-of-mouth generation. Also, 

social bonding encourages people to comment and share other people’s reviews in an online 

platform (Munzel and Kunz 2014). 

Economic incentives - An extrinsic reward always motivates a consumer to participate in 

electronic word-of-mouth (Jin et al. 2010; Li and Zhan  2011). Any form of coupons or web 

points can act as an economic incentive in an online environment for engaging in eWOM 

(Amblee and Bui 2008). The economic incentive is also a point of difference between 

electronic and traditional word-of-mouth since in eWOM the exchange is dependent on the 

assistance of the third party. A lot of researchers have studied the economic incentives and its 

impact on generation of eWOM like how with help of economic incentives consumers can be 
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motivated to generate more positive eWOM (Guo et al. 2009), how existing customers can be 

used to acquire new customers by offering them financial rewards (Ahrens et al. 2013) and 

how economic incentives can motivate users continuance intention to contribute to electronic 

word-of-mouth in an online review platform (Jin et al. 2010). 

Altruism - Consumers with altruistic motives share their purchase experiences just because it 

can ease decision-making process for other consumers (Allen and Meyer 1996). Empathy 

(Cheung and Lee 2012) and sense of concern (Hennig-Thurau et al. 2004) for others are 

concepts that are firmly related to altruism. The concept of altruism also holds in the case of 

consumer and company relationship and can be explained by equity theory (Oliver and Swan 

1989). Altruism can be considered as an intrinsic reward where one takes pleasure by helping 

the company and other customers. Several studies have found enjoyment or pleasure in 

helping other customers and company as motivating factor for engaging in eWOM (Hansen 

and Lee 2013, Lee et al. 2013, Tong et al. 2013). Especially in studies associated with tourism 

altruism is found to be a significant motivating factor for eWOM (Bronner and De Hoog  

2011). 

Venting of Feelings - helps people to process their negative experiences that can lead to 

negative feelings. In the same way, consumers feel better once they vent out their anger thus 

electronic word-of-mouth helps to reduce the emotional impact for consumers (Pennebaker et 

al. 2001). Studies have shown that venting out anger about negative experience via negative 

reviews with the product or company can help consumers feel better and regulate their 

emotions (Berger 2014) . The satisfaction comes from the sense of punishing the company for 

a negative experience (Grégoire and Fisher  2008; Wang et al. 2013; Wetzer et al.  2007). 

However, venting feelings can also have a positive counterpart that comes from joyous 

experience with the product, service or brand (Sundaram et al. 1998). When a customer 

deeply feels for a company or have an ecstatic consumption experience they feel the 

psychological tension because of intense desire to share their joy (Yen and Tang 2015). In 

order to manage this tension, people participate in positive eWOM (Hennig-Thurau et al. 

2004). Consumers are also believed to fulfill their desire of vengeance via engaging in 

electronic word-of-mouth regarding an unsatisfactory consumption experience (Gheorghe and 

Liao 2012; Mardhiyah et al. 2013; Wang et al. 2013).  

RQ3: How do motivations to engage in traditional and electronic word-of-mouth varies 

across multiple platforms? 

Literature has shown that if the consumer is motivated to engage in word of mouth he/she is 
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more frequent in postings on online platforms (Hennig-Thurau et al. 2004). However, which 

motivating factors and under which circumstances consumers feel more encouraged to post 

online are not fully discovered. For example, consumers who value social interactions or are 

extroverts speculated to post most regularly. As compared to consumers whose motive is to 

reduce risk, they tend to seek word of mouth only in time of need. Also, how seeking word of 

mouth can be converted into giving word of mouth to develop a continuous feedback 

mechanism needs to be studied.  

RQ4: How do motivations to engage in traditional and electronic word-of-mouth varies 

across culture? 

Previous literature has focused on primary cultural differences only like collectivism versus 

individualism (Fiske 2002; Luo et al. 2014). As global boundaries are blurring and retailers 

are expanding to next evolving economies, there is dire need to study motivations for WOM 

and eWOM seekers and providers in different cultures. 

Motivations for WOM and eWOM: Receiver’s Perspective 

RQ2: What urges people to listen to others in an offline or online environment? 

Past Research: Traditional word-of-mouth 

Motivations for word-of-mouth seekers include knowledge enhancement (Schiffman and 

Kanuk 2000), time-saving and risk reduction (Bristor 1990). In offline environment, 

consumers have found to be seeking advice or information for better understanding of values 

and belief system of the group this ultimately helps them becoming part of them (Bertrandias 

and Goldsmith 2006). Moreover, complying with the norms of others can help seekers to get 

approval and become more acceptable (Goldsmith and Clark 2008; Schiffman and Kanuk 

2000). 

Past Research: Electronic word-of-mouth 

For a better understanding of the influence of eWOM on consumer decision-making behavior, 

it is essential to figure out motives as to why people seek advice. Various motives to receive 

eWOM are identified in literature such as social approval, product usage related information 

(Chen et al.  2017; Heinrich et al.  2016; Kaushik et al.  2018; Li and Du 2011), risk reduction 

(Corbitt et al. 2003; Danelon and Salay 2012; Garbarino and Strahilevitz  2004; Hussain et al. 

2017), social interaction (Hsieh and Tseng  2017; Jiang et al. 2016; Ruiz-Mafe et al. 2018; 

Soares et al. 2012;Toubia et al. 2011; Wang and Yu 2017; Yoshida et al. 2015) , energy 
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conservation (Goldsmith and Horowitz 2006) , etc. 

Social Approval - It is important for consumers to buy products that are looked upon 

favorably by other people in their social circle. As consumption is a social function (Hennig-

Thurau et al. 2003), so social approval is considered to be connected with the information 

search process during the consumer decision-making process. Consumers feel motivated to 

seek advice when they want to know about the social image of the product (Hennig-Thurau et 

al. 2003), buy a product which others approve of and compare their idea about a certain 

service or product with others (Han, 2008). Past studies have found social approval as one of 

the major motivations for people to seek advice especially in hotel  and book reviews (Huang 

et al. 2013; Kim et al. 2011). 

Product Information - Consumers actively seek electronic word-of-mouth because they want 

to know more about certain products (Goldsmith and Horowitz 2006). It is because of active 

seeking of electronic word-of-mouth that many consumers get to know about new services 

and products entering the market, problem-solving relevant to product usage and learn to use 

highly complex and technical products offered (Godes et al. 2005). In this digital age, 

consumers have started to rely on eWOM more as compared to manufacturers and marketers 

(Bickart and Schindler 2001). The underlying reason being that creator of electronic word-of-

mouth users is an actual product or service buyers, and hence their reviews are considered 

more relevant from consumer to consumer perspective.  

Risk reduction - Consumers interpret seeking of eWOM behavior as a measure to decrease 

perceived-risk in consumer buying decision process (Bansal and Voyer 2000). It is found that 

when the perceived risk associated with a purchase is high, consumers tend to seek advice and 

rely more on interpersonal information sources. Electronic word-of-mouth thus seems to 

provide consumers with clarity, feedback opportunity and a mean to lower uncertainty 

(Silverman 2011) associated with the purchase of a product or service. Many studies have 

proved risk reduction to be a significant factor for consumers seeking electronic word-of-

mouth in a virtual environment (Hennig-Thurau et al. 2003; Kim et al. 2011). 

Social Interaction - Since electronic word-of-mouth is dependent on third-party assistance 

like online platforms it allows consumers to establish a sense of belonging (Hennig-Thurau et 

al. 2003) to virtual communities and enable them to participate in other consumers shopping 

experiences (Burton and Khammash 2010) by searching for their posts in online WOM 

channels (Khammash and Griffiths 2011). If factor behind social interaction is interest 

consumers seek eWOM on regular basis (Munzel and Kunz 2014), however, if the consumers 
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are interacting just to gather information regarding a certain item seeking an eWOM would be 

a rare event. 

Energy Conservation - Availability of wide assortment of products and a high volume of data 

makes it impossible for users to stay on top of things while making buying decision process. 

Looking for electronic word-of-mouth before making a purchase decision is one way of 

reducing time and effort invested by consumers (Goldsmith and Horowitz 2006). Studies have 

found that reduction in effort and search time encourages consumers to read more online 

reviews and make better purchase decisions (Goldsmith and Horowitz 2006). 

RQ5: Are motivations of WOM and eWOM seekers always goal-directed? 

Although humans are rational beings and previous researches have focused on rational aspect 

of consumers seeking motivations to maximize economic utility however, this does not hold 

true in all circumstances. While consumers make rational choices in evaluation stage of 

buying decision process, yet they seek advice sometimes while getting intrigued by an 

external stimulus (e.g., advertisement). They seek WOM or eWOM even when their need is in 

latent stage (Glynn Mangold et al. 1999). Such evidence leads to a question if motivations for 

seeking eWOM and WOM are always goal directed. Further research is needed to explore 

latent motivations for eWOM and WOM seekers in different cultures. 

RQ6: What are positive and negative motivations for sending and receiving online and offline 

word-of-mouth? 

WOM and eWOM motivational dimensions are available in literature they are not evidently 

distinguishable as positive or negative (Bronner and De Hoog 2011). Even if few researches 

talk about valence the focus is mainly on positive motivations only (Jeong and Jang 2011; 

Yang 2017). As consumers WOM and eWOM motivations are highly dependent on nature of 

consumption experience (which can be both positive and negative) (Jeong and Jang 2011; 

Yang 2017; Zhang et al. 2017), it seems reasonable to identify the separate set of motivations 

for both valences for sender as well as receiver. 

In nutshell, reviewed studies highlighted following key findings for both WOM and eWOM 

from sender perspective (1) Concern for company or other consumers is positively associated 

with motivation to provide WOM or eWOM, (2) Perceived as knowledgeable and informal 

recognition positively motivates consumers to participate in generation of WOM and eWOM, 

(3) Consumers like to provide WOM and eWOM when they want to share their positive as 

well as negative emotions, (4) social acceptance in case of WOM and affiliation with virtual 
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community in case of eWOM motivates consumer to engage in WOM and eWOM and, (5) 

Economic incentives like coupons, stars or points are also identified as an important source of 

motivation to engage in eWOM for consumers. Similarly, key findings highlighted for both 

WOM and eWOM from receiver perspective are: (1) Consumers seek WOM or eWOM to 

reduce the risk associated with purchase especially in case of high involvement and complex 

products, (2) Consumers like to purchase products that are socially approved by their social 

circle thus, they seek WOM or eWOM to become aware of product’s social image and 

compare their ideas regarding a product with others, (3) Access to huge volumes of 

information and variety of products motivate consumers to look for WOM or eWOM, as it 

can help in reduction of time and effort invested, (4) Seeking WOM or eWOM make 

consumers feel more confident regarding the consumption of products and solving the 

problems related to consumption of products, (5) In context of eWOM, it is easier for 

consumers to share and participate in the shopping experience of other consumers by looking 

for postings in an online platforms. These are all the reasons as to why consumers like to 

share or hear from other consumers in both online as well as offline world. 

Conclusion and Implications  

Both online as well as offline environments can help consumers having a sense of 

accomplishment by offering them a setting where they can give or seek useful 

recommendations. These recommendations also help consumers to get recognized as experts 

and motivate them further to participate in generation of more word of mouth in both 

environments. Thus, companies should focus more on support and development of consumer 

to consumer channels to encourage users especially in highly complex product context. As, 

consumers see providing word of mouth as venting feelings, companies should address 

negative feelings with apologies, valid reasons and determination to improve the product 

quality. Also, negative word of mouth can be reduced by handling consumers’ complaints 

promptly and providing a direct access to company.  Most of the studies that make the sample 

size of this review focus on students as participants. Future research should focus on more 

diversified sample groups and users from different professions, age groups and variety in 

usage of WOM and eWOM. Impact of personal characteristics (e.g., gender, income, age, 

personality type etc.) in providing WOM or eWOM needs to be researched extensively in 

future research. Most of the past literature is self-reported that can lead to response bias hence 

future research should tackle this issue. Although, significant research is done on motivations 

of engaging in WOM or WOM yet there is a gap identified as to why consumers do not seek 
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or provide WOM or eWOM. What de-motivates consumers to avoid sharing their opinions in 

offline or online environment? Also, in case of eWOM the focus of future research should be 

on cross cultural setting investigating as to how particular motivations are connected to 

particular platforms. 
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Abstract 

There is a new era of technology as a result of advancements in artificial intelligence and 

microsensors. Instant use of contextual data improves service customization with highly 

personalized feedbacks and objectives. Current literature lacks to incorporate the adoption of 

context-aware innovations. In an attempt to extend the current understanding of the intentions 

of using a context-aware technology from the consumer perspective, we used sports 

technologies as the study domain and created a new construct, named "Context Awareness," 

with four dimensions: tracking, coaching, sharing, and gamification. The purpose of this study 

is to understand the effects of context-aware characteristics on users’ adoption together with 

sports motivation, sports type, and other innovation characteristics. The proposed model is 

empirically tested and findings reveal that the context-aware characteristics have a significant 

effect on the new product adoptions. 

Keywords: Context-Awareness, Innovation, Sports Technologies 

Introduction 

Technological advancements make it possible for sports technologies to track human 

activities, give feedback, and motivate them. They are hyper-connected and not only 

ubiquitously track important body measures but also give feedback and suggestions by using 

collected data, allow instant sharing of activities, and use gamification characteristics to 

increase engagement with the help of artificial intelligence. Sports technologies (ST) are 

becoming broadly adopted, yet challenges continue to exist in effective long-term use and 

adoption.  

In this study, in-depth interviews with sports professionals and people who regularly do sports 

were held in order to gain information about their motives for the use of related ST. These 

interviews revealed that there is a gap in the literature regarding the conceptualization of the 
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adoption and diffusion of ST. In order to fill this gap, we created a new construct, named 

"Context Awareness," with four dimensions: tracking, coaching, sharing, and gamification. 

The research questions of this research are listed below. 

• What is the impact of context-aware characteristics on the adoption of ST? 

•   Does sports motivation affect the adoption of ST?  

•   Does sport type have any effect on the adoption of ST? 

Literature  

Adoption and Diffusion  

Why are some innovations successful and the others not? What are the motives of people who 

adopt new products or services? These questions have always caught the attention of 

academicians and practitioners over the years.  

Rogers (1962) published his famous book of “Diffusion of Innovations” in which he 

presented a generalized diffusion model. The interest of marketing scholars on innovation 

diffusion studies has escalated after Bass (1969) study on a growth model on consumer 

durables. A similar rise of interest occurred in information systems studies after Davis (1986) 

has introduced his Technology Acceptance Model (TAM). Davis’s (1986) the famous 

Technology Acceptance Model (TAM) postulated that a potential user's overall attitude 

toward using a given system is a critical factor of whether or not he uses it. Later studies 

attempt to extend the original TAM model with different external variables.  

The information systems literature tries to explain adoption and diffusion of sports 

technologies with the existing frameworks (Canhoto & Arp, 2017; Lunney, Cunningham, & 

Eastin, 2016; Reyes-Mercado, 2018). The marketing literature, on the other hand, focus on 

different aspects of new product diffusions such as communication strategies (López & 

Sicilia, 2013), influencer effects (Iyengar, Van den Bulte, & Valente, 2011; Nejad, Sherrell, & 

Babakus, 2014), and improved variations of the Bass Model (Ho, Li, Park, & Shen, 2012; 

Peers, Fok, & Franses, 2012). In this study, Davis’ (1986) perceived ease of use and perceived 

usefulness constructs are used. 

Sports Motivation 

Scholars studied sports motivation by using the Self-Determination Theory (SDT) as a 

foundation (Ryan & Deci, 2000). Pelletier et al. (1995) adapted the SDT to the sports 

environment and created the Sports Motivation Scale (SMS) then revised it together with the 
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original SDT scholars and proposed SMS II (Pelletier et al., 2013). In this study, to measure 

sports motivation of participants the SMS II scale is used.   

Qualitative Study 

The in-depth interviews carried out for this study were designed as two stages. In the first 

stage, three sports professionals were interviewed to get expert opinions, and in the second 

stage, a broader purposive sample of twelve people who regularly do sports activities was 

interviewed.  

Three people (one female, two male) from three different sports domain were interviewed for 

the first stage. One of the experts was an experienced Pilates instructor, the second one is the 

certified CrossFit trainer, and the last one was a Fitness trainer and instructor in the Turkish 

Body Building Federation. Ages of the professionals were between 25 - 45 and the mean 

interview duration was 45 minutes. The objective of the expert opinion interviews was mainly 

to confirm the importance of the study; hence a more inductive approach was used.  

The second phase of the in-depth interviews was conducted with seven female and five male 

participants who were between 18 to 35 years old. Participants who were actively performing 

sports activities for at least one hour a week over more than one year period, and using at least 

one sports technology were selected for the second stage based on the purposive sampling 

approach. Interview questions were designed to enable respondents to open up his or her 

opinions and develop new topics around the subjects. We implemented guided questions to 

derive interpretations instead of direct information. The questions were specific, but we 

slightly changed them according to the direction of the interview to intensify the conversation 

and probing for further clarification.  

We recorded the audios of all the conversations then transcribed the meaningful phrases from 

recordings and interviewer's notes. Refined transcriptions were coded by using the 

"Descriptive Coding" technique. For example, in one of the in-depth interviews, an amateur 

triathlon sportsman said, “Without data how can I measure my performance? That is why I 

need these gears in my sports activities. Sometimes, if I forget to wear my smartwatch, I do 

not do sports.” We coded this phrase as "Tracking Performance."   

After the coding, we grouped the codes and created categories. Insights from in-depth 

interviews provided valuable information about the experience, opinions, and expectations 

about sports technologies.  
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Context-Awareness Instrument Development 

Everett Rogers (1995, p. 15) said that “It should not be assumed, as it sometimes has been in 

the past, that all innovations are equivalent units of analysis. This assumption is a gross 

oversimplification. “  

Product-related variables were used in innovation diffusion studies to some extent 

(Harmancioglu, Droge, & Calantone, 2009) but there is a gap in the literature regarding the 

conceptualization of the adoption and diffusion of new ST products. They are extraordinarily 

user-oriented and dynamic: they utilize users’ contextual data including location, heart rate, 

pace, and speed. We name these features of ST as “Context-Aware Characteristics (CAC).” 

Context awareness can be defined as the understanding of where (identification of the 

location), when (time-awareness), what (perceiving and interpreting human activity), and why 

people are doing what they are doing (Dix et al., 2004). The qualitative study we held and 

prior literature helped us to identify and define four dimensions of context awareness by 

which each ST in our data set could be assessed which are: tracking, coaching, sharing, and 

gamification.  

In this study, we defined the context-aware tracking as an ability of sports technology to track 

one or more following parameters: heart rate, distance, pace, speed, cadence, style, altitude, 

and depth for sports activities and provide instant access to these data for users to follow. 

There are many studies in the literature showing that sports technologies are good coaches in 

a variety of sports activities from golf (Ghasemzadeh, Loseu, & Jafari, 2009) to fitness 

(Novatchkov & Baca, 2013). Hence, we defined the context-aware coaching as the ability of 

sports technology to have one or more of the following characteristics: activity suggestions, 

stand up reminders, move notifications, nutritional notifications, motivational reminders, and 

feedback based on users’ goals.  

We defined the context-aware sharing as features that allow users to share activity data with 

other people, keep track of friends' activities and data, communicate with others, create chat 

groups, and set up joint activities with friends. 

We follow Gartner Inc.’s definition of gamification for context-aware gamification which is 

“The use of game mechanics and experience design to digitally engage and motivate people to 

achieve their goals.”  
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We created 17 scale items to measure the CAC to enhance the understanding of usage drivers 

behind sports technologies. Content adequacy assessment with judges was carried out, and the 

validity and reliability of the scale items were evaluated based on the related literature 

(Hinkin, Tracey, & Enz, 1997).  

Theoretical Model 

We postulated that perceived innovation characteristics (PIC) act as the mediator between 

context-aware characteristics (CAC) of ST and users’ intention to use that technology. Sports 

motivation (Pelletier et al., 2013) and sports type (Mitchell et al., 2005) are modeled as 

moderators of the relationship between CAC and PIC. The conceptual research model is 

shown in Figure 1. 

 

Figure 1. The Research Model 

 Methodology 

A survey was prepared with the PIC scale items (Davis, 1986) sports motivation scale items 

(Pelletier et al., 2013) together with author-generated CAC scale items to measure the 

relationship quantitatively in the conceptual model.  

The study was carried out with a purposive quota sample of approximately 600 men and 

women between 18-50 ages, from different income and education levels who are regularly 

doing sports and using sports technologies. The first subgroup (n=300) for quota sampling 

was people who are doing a dynamic sports activity such as running, walking, football, and 

the second subgroup (n=300) was who are regularly doing a static sports activity such as 

yoga, pilates, weightlifting. Data was collected using a mobile platform named Twentify. 
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Participants were notified about the survey, and they saw the amount of monetary reward they 

would get if they completed the survey. Participation in the survey was voluntary. The sample 

contained people practicing various sports types to eliminate the possibility of having a single 

dominant sports type in the sample, which could hinder the generalizability of our results. 

Partial least squares (PLS) regression was used for models and hypotheses testing via 

SmartPLS v. 3.2.8. 

Results and Discussion   

Tracking loads significantly on ease of use and coaching on usefulness in the total sample as it 

is seen from the figure 2. Other CAC characteristics do not have any significant effects on 

PIC. We also confirm that existing technology acceptance model is explaining the relationship 

among ease of use, usefulness, intention to use and actual usage for sports technologies. 

 

Figure 2. The Path Coefficients 

When we look at the moderating effect of sports motivation, we see that there is a significant 

difference between extrinsically motivated people and intrinsically motivated people on 

various relationships. We highlighted the mentioned differences in figure 3 below. 
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Figure 3. The Path Coefficients Moderated by Sports Motivation 

There is also a significant moderating effect of sports type on various relationships.  We see 

that people who are doing dynamic sports activities like cycling, running, and football act 

differently than people who are doing non-dynamic sports activities like golf, pilates, and 

yoga. We highlighted the mentioned differences in figure 4 below. 

 

Figure 4. The Path Coefficients Moderated by Sports Type 

This research provides a new construct to the literature on adoption of new technologies and 

new product development. The practical implication of this study is twofold:  

•    Product managers could increase the adoption rate of new products by focusing on 

context-aware characteristics in their marketing communication activities.  

•    Sports motivation and sports type should be taken into consideration for segmentation. 

Different segments value different product features. 
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Limitations and Further Research 

We define the scope of sports technology rather broad in this study. Free mobile fitness apps 

and paid sports wearables are both included in the study as sports technologies. Hence, we 

could not take price effect into account. Further studies can look for the possible adoption 

differences between paid and free sports technologies.  
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KRİZ ÖNCESİ VE SONRASI TÜKETİCİ TEPKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: İTİBAR 

GERÇEKTEN BİR KALKAN GÖREVİ GÖRÜR MÜ? 
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Abstract 

Having a good corporate reputation is considered as a critical asset whereas this intangible asset 

is expected to act as a shield during crisis situations.  The human nature necessitates to inquire 

the underlying causes of events and real reasons behind the situations, and it is also known that 

people differentiate between intentional and unintentional actions. Even though high reputation 

companies are expected to act in line with their reputation, in reality many inconsistent actions 

can be seen within their lifetime, where a crisis can be considered as one of these inconsistencies. 

In this 2X2 experimental study, a comparative analysis of pre and post crisis consumer reactions 

conducted, where reputation and intentionality of the company were manipulated at two levels. 

The results revealed that reputation may not act as a shield in every situation, and consumers may 

consider other factors in order to see the goodwill of the company. 

Keywords: Reputation, Intentionality, Consumer Behavior, Pre/Post Crisis Differences 

Özet 

İyi bir kurumsal itibara sahip olmak kritik bir varlık olarak kabul edilirken, bu maddi olmayan 

duran varlığın kriz durumlarında bir kalkan görevi görmesi beklenmektedir. İnsan doğası, 

olayların altında yatan nedenleri ve durumların arkasındaki gerçek sebepleri araştırmayı zorunlu 

kılar ve bununla birlikte insanların kasıtlı ve kasıtsız eylemler arasında ayrım yaptığı da 

bilinmektedir. Yüksek itibarlı firmaların itibarlarına uygun hareket etmeleri beklenirken, gerçekte 

yaşamları boyunca- bir krizin de bu tutarsızlıklardan biri olarak kabul edilebileceği- birçok 

tutarsız eylem içerisinde yer aldıkları görülebilir. Yapılan bu 2X2 deneysel çalışmada, kurumsal 
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itibar ve kasıtlılık iki düzeyde manipüle edilmiş ve kriz öncesi- sonrası tüketici reaksiyonlarının 

karşılaştırmalı bir analizi yapılmıştır. Sonuçlar, itibarın her durumda firmalar için bir kalkan 

görevi görmeyeceğini ve tüketicilerin şirketin iyi niyetini görmek için diğer faktörleri göz önünde 

bulundurabileceğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: İtibar, Kasıtlılık, Tüketici Davranışları, Kriz Öncesi/Sonrası Farklılıklar 

Introduction 

Corporate reputation is a dynamic construct that develops over time as a result of the evaluation 

and comparison of the company’s past activities (Gotsi and Wilson, 2001: p.29) and future 

prospects (Fombrun, 1996: p.72). As the reputation of the company increases, it will attract 

investors, customers, suppliers, and employees. As a result of this attraction, a firm may acquire 

competitive advantage in the market (Binz, et al., 2013: p.4) in terms of price, cost and selection 

advantage (Reuber and Fischer, 2011: p.664). 

Even though stakeholders’ perceptions about the company’s actions shape the corporate 

reputation (Gray and Balmer, 1998: p.697), there is also an implicit expectation about the 

consistency of those actions. Possible inconsistencies, such as crises, deteriorate the reputation of 

the company and harm the public support because, as Benjamin Franklin quoted “Glass, China
3
, 

and reputation are easily cracked, and never well mended”. The reason that makes the 

reputational crises destructive for the company is their hazardous nature to the “the essence of the 

brand” (Greyser, 2009: p.592). Since authenticity is the integral part of creating, preserving, and 

defending the reputation (Greyser, 2009: p.596), it can be stated that inconsistencies in the 

actions of the company contradicts with the positive reputation of the company. Moreover, crisis 

situations impose extra responsibility to high-reputation companies since the expectations from 

those organizations are higher. A respected company’s inappropriate reaction to an unexpected 

situation will cause the deterioration of the goodwill, but same improper reaction from a less-

regarded company may not receive the similar negative consequences (Dean, 2004: p.208). 

Researchers used attribution theory in order to better understand the crisis situations (Yakut, 

2018: p.355). Since human beings are rational, they will try to rationalize the product failure 

situation, aim to understand the underlying cause(s) of events, and their post-failure behavior will 
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be characterized according to this rationalization (Folkes, 1984: p.398). In short, researchers and 

practitioners are mainly focused on “consumers’ interpretation of the events and reaction 

regarding to those situations”. Therefore, if the consumers’ rationalization and interpretation 

process can be understood, a better course of action for the companies can also be predicted.  

Literature Review and Hypothesis Development 

Attribution Theory and Intentionality 

Attribution theory has an imperative function in terms of interpreting crisis situations since its 

main objective is to understand how people perceive the events, how do they make inferences 

and examine the connection between these inferences and people’s behavior. Weiner (1985) 

suggested three casual dimensions (locus of causality-who is responsible, stability-possibility of 

recurrence and control- whether the action/event can be controlled or not) in order to explain the 

causal attribution process (Zhu, et al., 2013: p.18), which is the most prevailing attributional 

approach when examining the product / service failure situations (Chang, et al., 2015: p.50). For 

example, if a purchased computer doesn’t function properly, customers will question who is 

responsible for the failure; where a manufacturer related defect will generate a different 

attribution than a consumer related failure (locus of causality dimension). If the a particular 

computer brand repeatedly malfunctions, then failures from that brand will be seen as permanent, 

but if the failure happened only for once, then it will be interpreted as a temporary and will be 

attributed accordingly (stability dimension). On the other hand, consumers will be less tolerant if 

the cause of the defect can be controllable by the company compared to the situations where the 

cause is uncontrollable, such as inefficient quality control process vs. voltage problems in the city 

electrical lines (controllability dimension). 

In determining the level of responsibility for an action, people look whether the action is done 

consciously and intentionally, or an environmental cause led to the action. Apparently the level of 

intentionality will determine the causal inference attributed to the action (Person 

Perception,https://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-cognition/person-

perception/ , 04.02.2019). Heider (1958) clearly differentiates intentional actions from 

unintentional ones while interpreting the attributions (Malle, 2011: p.74); and stated that, people 

can benefit from or harm each other intentionally and willfully. The intentionality concept helps 

consumers to interpret the meaning of behavioral data (Malle, 2011: p.73). Even though 
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intentionality is an important construct, most of the attribution theory research omitted the effect 

of intentionality. Crisis can also be classified according to the intentionality of the action, which 

also corresponds to the controllability dimension of the attribution theory (Coombs, 1995: 

p.455)
4
. Since, the level of responsibility during the crisis will determine the level of threat to the 

organization (Choi and Chung, 2013: p.8), it can be stated that intentional crises will generate 

more responsibility and threat to the organizations compared to the unintentional ones (Coombs, 

2010: p.451). Therefore, in this study, two critical factors-reputation and intentionality- which 

affect the consumer attributions during crisis will be examined, and changes in the consumer 

reactions will be questioned. 

Hypothesis Development 

A crisis poses a significant threat to a system, where there is limited time to respond, with 

possible highly undesirable consequences and also inadequate resources to deal with the situation 

(Mishra, 1996. p.261). Organizational crisis are low probability and ambiguous events where 

causes and effects are unknown; creates a major threat to an organization and its stakeholders 

(Pearson and Clair, 1998: p.60). Crisis may endanger the institutions whether they are 

commercial or a non-profit organization. The nature of the crisis makes them threat to the balance 

of the society, endangers the health and life of every individual (McConnell, 2011: p.63), and 

jeopardizes the organizations, companies, industries, society, products, services, brands and/or 

reputations (Arpan and Roskos-Ewoldsen, 2005: p.426). Even though the occurrence possibility 

of a crisis is low, its results can be comprehensive and harsh for the organizations 

(Vassilikopoulou et al., 2009: p.66). As a result of the crises, corporations may face with altered 

consumer reactions, lost reputation, lost revenues and market shares, (Van Heerde, Helsen and 

Dekimpe, 2007: p.230), decreased purchase intentions (Laufer and Coombs, 2006: p.380; Griffin 

et al., 1991: p.339; Rea, Wang and Stoner, 2014: p.537) and negative attitudes towards the 

company (Griffin et al., 1991: p.339; Rea, Wang and Stoner, 2014: p.537). Therefore,  

H1: Post-crisis consumer reactions (Attitude towards the Company and Purchase Intentions) will 

be negatively affected by the crisis and will be lower compared to the Pre-crisis consumer 

reactions. 

                                                           
4
 It should be noted that “controllability and intentionality are distinct concepts because they apply to different 

objects—controllability applies to causes whereas intentionality applies to behaviors” (Malle and Knobe, 1997: 

117). 
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Reputation is considered as an important factor which affects the consumer reactions and 

judgements during and after product harm crises (Laufer and Coombs, 2006: p.380). In various 

studies (Dawar and Pillutla, 2000: p.216; Siomkos and Kurzbard, 1994: p.31; Laczniak, DeCarlo, 

and Ramaswami, 2001: p.60; Wang and Wang, 2014: p.112), it has been found that, consumers 

reflect more favorable attitudes and reactions toward high reputation companies and attribute less 

responsibility and blame to them.  

An intention is generally understood as a determination to engage in a particular behavior (Deci 

and Ryan, 1997: p.1024). When people evaluate real world actions and problems, their evaluation 

process is being characterized according to the intentionality (Malle and Knobe, 1997: p.116); 

where intentional actions generate more responsibility and blame compared to unintentional ones 

(Heider, 1958; Malle and Bennett, 2002: p.1). The intentionality of a person or entity can also be 

used in assigning praise and blame towards that person/entity (Knobe, 2003: p.309); and 

consumer judgments towards intentional events will be more negative compared to unintentional 

ones (Lagnado and Channon, 2008: p.766). 

And as a result of the interaction effect between reputation and intentionality of the company, a 

synergy effect is expected, and high reputation/unintentional conditions are expected to 

experience less negativity compared to low reputation/intentional conditions. Therefore, 

following hypothesis is developed,  

H2: The level of decrease in consumer reactions will be the least in High-

reputation/Unintentional scenario and will be the most in Low-Reputation/Intentional scenario. 

Methodology 

Research Design 

Experimental designs can be used in order to investigate the reasoning process of the events and 

make inferences (Royne, 2008: p.482). The study consists of a 2X2 between subject design with 

two levels of firm reputation (high-reputation and low-reputation) and two levels of firm 

intention (intentional and unintentional). A customer-firm relationship is a longitudinal construct 

that cannot be established instantly, therefore real firms were preferred. Using real firms let the 

experiments based on current relationships between the target firms and consumers (Xie and 
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Peng, 2010: p.86). Therefore, relative reputational change can be examined by comparing the 

attitudinal differences towards two firms (Mews and Boenigk, 2013: p.54). 

In intentional and unintentional crisis situations, scenarios were created based on a combination 

of several past crisis events in order to ensure the validity of the study (Xie and Peng, 2010. 

P.86). In both conditions, the text briefly described whether the company intentionally or 

unintentionally caused the event, in a similar format and length. 

A high-involvement level product was also desired to investigate the true nature of consumer 

reaction differences. Therefore, as a product, smart phones are selected. In order to determine the 

two real firms (one high reputation and one low reputation) that are going to be used in the study, 

two pretests were administered. Based on the two pre-tests, the highest rated and the lowest rated 

firms differed significantly regarding reputation (M Low reputation= 2.77, SD = 1.62 vs. M High 

reputation= 6.33, SD = 1.14; t (101) = 17.276, p < 0.001). Also, in order to evaluate the effectiveness 

of the intentional/unintentional scenarios, a pretest was conducted. The pretest results showed 

significant differences between intentional scenario and unintentional scenario (MUnintentional= 

3.90, s.d. = 1.59 vs. MIntentional = 5.75, s.d. = 1.33; t (38) = 3.993, p = 0.000). 

A pilot study (N = 40) was also conducted in order to ensure that all scenarios (reputational and 

intentional manipulations) are consistent with the study objectives. Pilot study results revealed 

significant differences between the four different conditions and ensured the applicability of the 

study. 

Scales 

In each scenario, consumers’ pre and post crisis attitudes toward the company and purchase 

intentions were measured. As a result, differences between the four different treatment conditions 

were revealed. 

The attitude towards the company scale was used by Goldsmith, Lafferty and Newell (2000). The 

scale consists of 5 items using 7-point Likert scale originally. The scale was valid and highly 

reliable (Cronbach’s α = .94). 

The original purchase intention scale was developed by Lee (2005). The scale was developed to 

assess the purchase intentions of the consumers after an airline crisis. It consists of three items 
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and its validity has been tested before. It is measured by seven-point Likert scale. The scale is 

found to be highly reliable (Cronbach’s α = .83) 

Sample 

For each of the four experimental conditions, four online surveys were designed and distributed 

online by using snowball sampling method. One of the main objectives of this study was to 

obtain consumer responses across different parts of the country. Therefore, snowball sampling is 

preferred since this method is suitable for hard to reach populations (Etikan, et al. 2016: 1). The 

online survey links were sent to contacts in different regions and they were asked to forward the 

surveys to their contacts in that region. Respondents were asked not to continue if they had 

already participated in in this or other version(s) of the study in order to avoid repeated 

participation. After the necessary number of responses reached (employing 10:1 rule to 16 items 

and to 4 groups requires a sample size of 640 (16x10x4)), access to online surveys were closed. 

After 40 days, total of 735 responses were received.  

Responses were received from all age groups, where 35.5 % of the participants were between the 

age of 25 and 34, 28% were between 35-44, 17% were between 18-24, and 13% were 45-54. 

Consistent with the smart phone user statistics (Nielsen Report, 2016), majority (63 %) of the 

respondents are between the ages of 25 to 44. As for the marital status, 58% of the respondents 

were married, and 42% are single. Number of responses from male and female participants was 

close to each other with 53% male and 47% female respondents. Consistent with the study 

objective, respondents participated in the study from 61 different locations across the country, 

where 148 (20%) of them from Istanbul, 118 of them from Izmir (16%) and 77 (11%) of them 

from Bursa. 

The number of responses to Scenario 1 was 170; Scenario 2 was 200; Scenario 3 was 190 and 

Scenario 4 was 175. First, the responses were screened for the missing data. There weren’t any 

missing data found in the numerical data. 

Analysis 

In factorial designs, where one or more independent variables (IV) are measured between 

subjects, whereas other IVs are measured within subjects, a Mixed Design Anova (split-plot, 

repeated-measures, or randomized-block factorial design) can be used to assess the differences 

between two or more independent groups (Tabachnick and Fidell, 2007: p.46). 
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The skewness and kurtosis values are between -2 and 2, the normality assumption was also not 

violated (George and Mallery, 2016: p.115). The examination of the data for the univariate 

outliers demonstrated no outliers. 

Another assumption is homogeneity of variance-covariance matrices across the groups. This 

assumption is met by checking the Box’s M results with a p value above .001. On the other hand, 

this test is very sensitive to unequal sample sizes across groups. In this study, the sample sizes are 

not equal across groups (See Table 1). If the group has approximately equal number of cases 

(Largest groups size / Smallest group size <1.5), then violation of this assumption is acceptable 

(Hair et al., 2010: p.365; Mertler and Vannatta , 2005: p.126; Tabachnick and Fidell, 2007: 

p.252). Box’s M results reveal that, this assumption is violated (See Table 2). On the other hand, 

largest sample size in this study (Group 2) is 199 and smallest sample size is (Group 1) is 168; 

and the proportion of the largest group sample size to that off the smallest is 199/168=1.18 which 

is smaller than 1.5. Therefore, it can be concluded that, violation of this assumption can be 

omitted. 

Table 1. Between-Subjects Factors 

  Value Label N 

Group 1 High Rep - Intentional 168 

2 High Rep - Unintentional 199 

3 Low Rep - Intentional 190 

4 Low Rep - Unintentional 173 

 

Table 2. Box's Test of Equality of Covariance Matrices
a
 

ox's M 60,938 

F 6,737 

df1 9 

df2 5626454,877 

Sig. ,000 

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent 

variables are equal across groups. 

a. Design: Intercept + Group  

 Within Subjects Design: Attitude 
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The last assumption, equality of variances among groups, was tested by Levene’s test. Even 

though significant Levene’s test results reveal the violation of this assumption (See Table 3); an 

examination of the standard deviations revealed that none of the largest standard deviations of the 

dependent variables were more than four times the size of the smallest standard deviations; 

meaning that this assumption is also satisfied (Howell, 2009: p.335). Furthermore, the sample 

sizes are approximately equal and standard deviations are 20% of each other, which as a result, 

alleviates the concerns about this assumption (Hair et al., 2010: p.366). Moreover, using 

Greenhouse & Geisser values will correct the possible problems related to the violation of the 

Split-Plot ANOVA assumptions (Greenhouse and Geisser, 1958). 

Table 3. Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

 

F df1 df2 Sig. 

Pre-Crisis Attitude 11,508 3 726 ,000 

Post-Crisis Attitude 6,448 3 726 ,000 

Pre-Crisis Purchase Intent 3,660 3 726 ,012 

Post-Crisis Purchase Intent 4,848 3 726 ,002 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Group  

 Within Subjects Design: Purchase Intent + Attitude + Purchase Intent * Attitude 

 

Findings 

The results of the Split-Plot ANOVA (Table 4) reveals that all consumers’ attitude towards the 

company and purchase intent significantly differs before and after the crisis (Attitude, F (1,726) = 

135.074 p < .001; Purchase Intent, F (1,726) = 13.388 p < .001) regardless of the scenarios. These 

results show that consumers’ purchase intent and attitudes are significantly affected by the crisis 

situation and decreased as a result of the crisis. Therefore the first hypothesis;  

H1: Post-crisis consumer reactions (Attitude towards the Company and Purchase Intentions) will 

be negatively affected by the crisis and will be lower compared to the Pre-crisis consumer 

reactions, is supported. 

In order to check the second hypothesis, the significance of group effect (reputation and 

intentionality) should be investigated. The results (Table 4) reveal that the consumer reactions 

(purchase intent and attitude) differ between the scenarios (Attitude, F (3,726) = 14.471 p < .001; 
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Purchase Intent, F (3,726) = 9.374 p < .001), and the reputation and the intentionality of the 

company are important factors that affect the consumer reactions. These two effects prove that 

consumer reactions significantly differ according to the reputation and intentionality of the 

company. 

Table 4. Tests of Within-Subjects Effects 

Source 

Type III Sum 

of Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Attitude Sphericity Assumed 70,518 1 70,518 135,074 ,000 ,157 

Greenhouse-Geisser 70,518 1,000 70,518 135,074 ,000 ,157 

Huynh-Feldt 70,518 1,000 70,518 135,074 ,000 ,157 

Lower-bound 70,518 1,000 70,518 135,074 ,000 ,157 

Attitude * Group Sphericity Assumed 22,664 3 7,555 14,471 ,000 ,056 

Greenhouse-Geisser 22,664 3,000 7,555 14,471 ,000 ,056 

Huynh-Feldt 22,664 3,000 7,555 14,471 ,000 ,056 

Lower-bound 22,664 3,000 7,555 14,471 ,000 ,056 

Purchase Intent Sphericity Assumed 6,523 1 6,523 13,388 ,000 ,018 

Greenhouse-Geisser 6,523 1,000 6,523 13,388 ,000 ,018 

Huynh-Feldt 6,523 1,000 6,523 13,388 ,000 ,018 

Lower-bound 6,523 1,000 6,523 13,388 ,000 ,018 

Purchase Intent * 

Group 

Sphericity Assumed 13,701 3 4,567 9,374 ,000 ,037 

Greenhouse-Geisser 13,701 3,000 4,567 9,374 ,000 ,037 

Huynh-Feldt 13,701 3,000 4,567 9,374 ,000 ,037 

Lower-bound 13,701 3,000 4,567 9,374 ,000 ,037 

 

Since the significance of the scenario differences are revealed, the mean differences between the 

scenarios should be examined in order to test the second hypothesis. As it can be seen on Table 5 

and Table 6, consumers’ attitudes towards the company and purchase intentions differ between 

the scenarios before and after the crisis. The plots (Figure 1 and Figure 2) also reveal the 

pre/post-crisis change in attitude towards the company and purchase intention.  
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Table 5. Group * Attitude towards the Company Means 

 

Table 6. Group * Purchase Intent Means 

Group 

Purchase 

Intent Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 
Decrease 

in the 

mean 

Decrease 

Percentage 

Lower Bound Upper Bound 

High Rep - Intentional 1 4,878 ,136 4,612 5,144 

0,387 7,9 % 
2 4,491 ,135 4,226 4,756 

High Rep - 

Unintentional 

1 5,465 ,125 5,220 5,710 

0,214 3,9 % 
2 5,251 ,124 5,008 5,495 

Low Rep - Intentional 1 2,358 ,128 2,107 2,608 

0,097 4,1 % 
2 2,261 ,127 2,011 2,510 

Low Rep - 

Unintentional 

1 2,402 ,134 2,139 2,664 

-0,162 -6,7 % 
2 2,564 ,133 2,302 2,825 

 

As the mean differences between pre and post crisis examined (Table 5 and Table 6), the 

sequence of decrease can be stated as follows:    

 

 

 

Group Attitude Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 
Decrease 

in the 

mean 

Decrease 

Percentage 

Lower Bound Upper Bound 

High Rep - Intentional 1 5,487 ,102 5,287 5,687 

0,637 11,6 % 
2 4,850 ,111 4,632 5,068 

High Rep - 

Unintentional 

1 5,940 ,093 5,756 6,123 

0,330 5,5 % 
2 5,610 ,102 5,409 5,811 

Low Rep - Intentional 1 3,867 ,096 3,680 4,055 

0,714 18,5 % 
2 3,154 ,105 2,948 3,359 

Low Rep - 

Unintentional 

1 3,872 ,100 3,675 4,068 

0,082 2,1 % 
2 3,790 ,110 3,574 4,005 
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Table 7. Consumer Reaction Decrease Sequence 

 

Highest decrease Lowest decrease 

Attitude towards 

the Company 

Low Rep – Intentional 

(As hypothesized) 

Low Rep – Unintentional 

(Not as hypothesized) 

Purchase Intent 
High Rep – Intentional 

(Not as hypothesized) 

Low Rep – Unintentional 

(Not as hypothesized) 

 

Therefore, 

H2: The level of decrease in consumer reactions will be the least in High-

reputation/Unintentional scenario and will be the most in Low-Reputation/Intentional scenario. 

is only partially supported. As it can be seen on Table 7, only result which is in line with the 

expectations is the “highest decrease condition” in attitude towards the company. All other 

conditions were actualized against the expectations and contradicts with the second hypothesis. 

 

Figure 1. Pre/Post Crisis Attitude towards the Company 
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Figure 2. Pre/Post Crisis Purchase Intent 

Discussion  

First of all it should be stated that, as a result of crisis, organizations will suffer more or less in 

terms of consumer reactions in most cases. The results of this study show that in almost every 

situation consumer reactions were negatively affected after the crisis for both high reputation and 

low reputation firms.  

The different ways to successfully deal with the crisis and how to alleviate the negative 

consequences of crisis situations have been discussed before. Importance of reputation and 

intentionality has also been stated in the literature. In this study the interaction effect of 

reputation and intentionality was investigated in order to examine the changes in the consumer 

reactions. It was expected that, when those two factors (reputation and intentionality) are both 

positively (negatively) manipulated, their combined effect would be higher than their separate 

effects. Even though result showed significant combined effect, the expected synergy effect 

didn’t occur. 

The results show that, Low Rep – Unintentional scenario contaminated the results, since the 

expectation was High Rep - Unintentional scenario would experience the lowest decrease in 

terms of consumer reactions. One way of interpreting the results could be consumers’ low 
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expectations about low rep firms, and as a result their intentions toward those firms are positively 

affected when those firms act in a socially responsible way.  

Another important ramification of the results could be low consumer tolerance towards high 

reputation firms. Even though consumers’ differentiate their attitudes according to the 

intentionality and the reputation of the firms, when it comes to purchase intentions they do not 

tolerate the High Rep firms, and even punish those firms if the action is intentional.  

In general, it can be stated that, in terms of attitudes towards the company, intentionality of the 

firm is more important since for both high rep and low rep firms, intentional harm created more 

negative effects. As for the purchase intent, the results show that, intentionality is more important 

since intentional harm created more negative effects for both high rep and low rep firms. On the 

other hand, as it was revealed in the results of high rep/ unintentional scenario, consumers are 

less tolerant to high rep firms regardless of their intentions. 

Interestingly, low reputation firms received positive reactions from the consumers in terms of 

purchase intent when they act in a socially responsible way. Therefore, it can be concluded that, a 

crisis can be used as a reputation building activity if it is handled correctly and efficiently, which 

is also consistent with the literature Claeys and Cauberghe, 2012: p.87; Brown and White, 2010: 

p.89; Ihlen, 2002: p.187). 

Another interpretation of the results could be the consumers’ indifference towards the low-

reputation firms, as long as they do business as usual. Consumer reactions do not fluctuate and 

stay very close to pre-crisis attitudes in unintentional conditions in terms of attitudes towards the 

company for low reputation firms. 

As a result it can be stated that, high reputation companies continue to stay on top even after a 

crisis incident and have the privilege of generating higher attitude towards the company and 

purchase intentions from consumers. However, this single incident creates significant damage to 

high reputation companies and rips big pieces from them. It should be noted that, if the crisis 

keeps happening, it will contradict with the overall expectation of the consumers from a high 

reputation firm, and bigger wear-offs from the consumer reactions may occur.  Therefore, it can 

be implied that reputation may not be as strong shield as it is imagined and may not even protect 

company in every situation, which require companies not solely rely on their reputation. If the 

mistakes and crisis keep happening, there may not be any reputation left to protect the company 
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in the long run. Moreover, consumers may consider other factors in order to see the goodwill of 

the company, where in this study intentionality of the firm significantly affected consumer 

attributions and reaction after the crisis. Thus, organizational efforts in order to affect the 

perceptions of the consumers about the intentionality and the goodwill of the company may 

create more positive reactions and relieve the negative consequences of the crisis. 

Limitations and Future Studies 

In this study snowball sampling as a convenience method - a nonprobability approach for hard-

to-reach populations (Heckathorn, 2011: p.355) - was used in order to collect responses from 

different locations across Turkey. Even though this method is suggested to reach diverse 

participants, there is a possibility of overrepresentation of some groups and therefore 

generalizability of the findings is limited. 

Another limitation of the study is that the severity of the crisis is not taken into account during 

the preparation of the scenarios. As it was stated in the literature, consumers consider crisis 

severity as an important aspect when assigning responsibility and blame (Haas-Kotzegger and 

Schlegelmilch, 2013: p.117). In order to keep the number of scenarios reasonable, only limited 

number of factors manipulated, and therefore consumer attributional changes in terms of crisis 

severity were not assessed. In future studies, the crisis severity might be included to see the 

consumers’ perceptional differences where meaningful insights might be generated for both 

scholars and practitioners. 

This study was prepared, distributed and conducted online, and some setbacks in terms of 

participants’ behavioral patterns could have been experienced. A future experimental study in a 

laboratory environment would generate a healthy environment where respondents are secured 

from environmental stimulus is also suggested. 
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RESTORAN MÜŞTERILERININ YALNIZLIK GEREKSINIMI VE 

KALABALIĞI TOLERE EDEBILME DÜZEYI BAĞLAMINDA 

FARKLILAŞAN ALANSAL KALABALIK VE MASALAR ARASI BOŞLUK 

ALGISI 

DIFFERENCES IN PERCEIVED SPATIAL CROWD AND TABLE SPACING BASED ON 

TOLERANCE TO CROWD AND NEED FOR SOLITUDE LEVELS OF RESTAURANT 

CUSTOMERS
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Özet 

Perakendecilik alanındaki çalışmalar, restoran işletmelerinde müşterilerin algıladıkları alansal 

kalabalık ve masalar arası boşluğun, memnuniyet düzeylerini etkileyebileceğini göstermektedir. 

Diğer taraftan, algılanan alansal kalabalık ve algılanan masalar arası boşluğun çeşitli değişkenlere 

göre bir ziyaretçiden diğerine farklılık gösterebileceği öngürülmektedir. Kalabalığı tolere 

edebilme ve yalnızlık gereksinimi düzeylerinin, bu farklılığa yol açabilecek değişkenler arasında 

sayıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, restoran ziyaretinden memnuniyetin de farklı düzeylerde 

oluşması beklenmektedir. Araştırmanın amacı, yalnızlık gereksinimi ve kalabalığı tolere 

edebilme düzeyi farklı olan restoran ziyaretçilerinin; alansal kalabalık ve masalar arası boşluk 

algıları ile memnuniyet düzeylerinin birbirinden farklı olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Sonuçlara göre, alan algısı ve memnuniyet düzeyleri farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, 

restoran alanı; alansal kalabalık ve masalar arası boşluk açısından farklı özelliklere sahip 

bölümlere ayrılarak, kalabalığı tolere edebilme ve yalnızlık gereksinimi farklı müşteriler için 

kişiselleştirilebilir. Araştırma, restoran yöneticilerine, alansal düzenlemelerde tek bir yaklaşım 
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yerine bireysel farklılıkları gözönünde bulundurarak müşteri memnuniyetini artırabilecekleri ve 

restoran alanını verimli kullanabilecekleri önerisini getirmesi açısından yararlıdır.  

Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Yalnızlık Gereksinimi, Kalabalığı Tolere Edebilme, 

Alansal Kalabalık, Masalar Arası Boşluk 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Perakendecilik alanındaki çalışmalar, restoran işletmelerinde müşterilerin algıladıkları alansal 

kalabalık ve masalar arası boşluğun, memnuniyet düzeylerini etkileyebileceğini göstermektedir 

(Machleit, v.d., 1994; Bitner, 1992; Robson, 2002; Robson v.d., 2011; Song ve Noone, 2017). 

Diğer taraftan, algılanan alansal kalabalık ve algılanan masalar arası boşluğun çeşitli değişkenlere 

göre bir ziyaretçiden diğerine farklılık gösterebileceği öngürülmektedir (Eroğlu ve Harell, 1986; 

Robson, 2002; Robson v.d., 2011). Gereksinim duyulan mahremiyet düzeyinin iki boyutu olan 

yalnızlık gereksinimi ve kalabalığı tolere edebilme düzeylerinin, bu farklılığa yol açabilecek 

değişkenler arasında sayıldığı görülmektedir (Schmidt v.d., 1976; Robson, 2002; Kaya ve Weber, 

2003; Robson v.d., 2011; Song ve Noon, 2017). Araştırmanın amacı, mahremiyet gereksinimi 

farklı olan restoran ziyaretçilerinin; alansal kalabalık ve masalar arası boşluk algıları ile 

memnuniyet düzeylerinin birbirinden farklı olup olmadığını ortaya koymaktır. Sonuçlara göre, 

alan algısı ve memnuniyet düzeyleri farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, restoran alanı; 

alansal kalabalık ve masalar arası boşluk açısından farklı özelliklere sahip bölümlere ayrılarak, 

kalabalığı tolere edebilme düzeyi ve yalnızlık gereksinimi farklı müşteriler için 

kişiselleştirilebilir. Araştırma, restoran yöneticilerine, alansal düzenlemelerde tek bir yaklaşım 

yerine bireysel farklılıkları gözönünde bulundurarak müşteri memnuniyetini artırabilecekleri ve 

restoran alanını verimli kullanabilecekleri önerisini getirmesi açısından yararlıdır.  

Literatür Analizi 

Mahremiyet Kavramı ve Boyutları 

Mahremiyet kavramı psikoloji ve sosyoloji biliminin ilgilendiği konulardan biri olmakla beraber 

mimari tasarım, perakendecilik ve tüketici davranışı gibi pek çok farklı alandaki çalışmalarda da 

ele alınmaktadır. Altman (1975), mahremiyet kavramını “kişinin kendisine erişimi seçici denetim 

altına alması” olarak tanımlamıştır. Altman’ın Mahremiyet Düzenleme Modeli arzulanan 

mahremiyet, ulaşılan mahremiyet ve optimum mahremiyet olmak üzere üç temel düzeyi 
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içermektedir. Arzulanan mahremiyet, birey için başkalarıyla olan ideal etkileşim düzeyini; 

ulaşılan mahremiyet ise gerçekteki etkileşim düzeyini anlatmaktadır. Modele göre, mahremiyet 

düzenlemesi, bireylerin ideal sosyal etkileşim düzeyine ulaşmaya çalıştığı bir süreci 

anlatmaktadır. Arzulanan mahremiyet düzeyinde, birey istediği zaman yalnızlık gereksinimini 

giderirken, istediği zaman da diğerleriyle bağlantı kurmaktadır (Kaya ve Weber, 2003). 

Ulaşılan mahremiyet, arzulanan mahremiyet düzeyinden daha fazlaysa, birey yalnızlık 

hissederken; tersi durumda birey kalabalık hissetmektedir (Kaya ve Weber, 2003). Bir başka 

deyişle, mahremiyet kavramının bir ucunda yalnızlık kavramı varken, diğer ucunda kalabalık 

kavramı bulunmakta ve bireyler bu ikisi arasında bir denge kurmaya çalışmaktadırlar.  

Literatürde yer alan pek çok araştırmada mahremiyet kavramının boyutlandırılmaya çalışıldığı 

görülmektedir (Westin, 1970; Marshall, 1974; Pedersen, 1979). Bununla beraber, yalnızlık, 

yalnız olma durumu, mahremiyetin tanımını yapmakta en sık kullanılan boyutlardan biridir (Kaya 

ve Weber, 2003). Yalnızlık öznel bir durum olması sebebiyle tanımlanması zor ve bireyin iç 

dünyasına yönelik olduğu için çok boyutludur (Lee, 2013). Hammit (1982)’ye göre, yalnızlık 

“insanlardan ve sosyal yapılardan uzak durma veya uzak bırakılma” olarak tanımlanabilir 

(Hammit, 1982). Burger, yalnızlığı inziva çerçevesinde ele alarak “bir odaya kapanmak veya 

toplumdan daha uzak bir yerde oturmak” olarak tanımlamıştır (Burger, 1995). Kaya ve Weber 

(2003), mahremiyet kavramını yalnızlık ve kalabalık kavramları ile ilişkilendirirken; Robson 

(2002), kalabalığı tolere edebilme düzeyinin yalnızlık gereksinimine göre farklılaşabileceğini 

belirtmiştir. Evans v.d. (2000), kalabalığı tolere edebilme düzeyini “yüksek yoğunluktaki bir 

ortamın olumsuz etkilerine dayanma veya sabretme düzeyi” olarak tanımlamışlardır.  

Mahremiyet düzeyi gereksinimi; bireysel, kültürel ve sosyal faktörlere göre değişebilmektedir 

(Kaya ve Weber, 2003). Buna göre, bazı bireylerin yalnızlık gereksinimi diğerlerine göre daha 

fazlayken; diğerlerinin kalabalığa toleransı daha fazla olabilmektedir (Kaya ve Weber, 2003). 

Burger (1995), bireylerin farklı düzeylerde yalnızlık gereksinimine sahip olabileceklerini 

belirtmiştir. Hall (1966)’ya göre, daha yakın sosyal etkileşimleri tercih eden bireylerin kalabalığı 

tolere edebilme düzeyleri daha yüksekken; bunun tersi özelliklere sahip bireylerin kalabalığı 

tolere edebilme düzeyleri daha düşük olmaktadır. Benzer olarak, kolektivist alt kültürlerin üyeleri 

olan bireyler, bireyselliğin öne çıktığı kültürlerden gelenlere göre kalabalığa daha yüksek tolerans 

gösterebilirler (Evans, v.d., 2000).  Özetle, yalnızlık gereksinimi ve kalabalığı tolere edebilme 
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düzeyi, mahremiyet gereksinimi düzeyinin iki boyutu olarak kabul edilmektedir ve her iki boyut 

da bireysel farklılılara göre değişebilmektedir. Buna göre; 

H1: Bireyler, gereksinim duydukları mahremiyet düzeyinin boyutları itibariyle farklı kümelerde 

toplanmaktadırlar. 

Restoran Alanının Düzenlenmesi ve Mahremiyet 

Machleit v.d. (1994), perakende müşterilerinin algıladığı kalabalık düzeyinin mağazada geçirilen 

zaman, satın alınan miktar ve memnuniyet gibi tüketici tepkileri üzerinde olumlu ya da olumsuz 

etkilerinin olabileceğinin altını çizmişlerdir. Yazarlar (1994), algılanan perakende kalabalığı 

kavramını, algılanan insan kalabalığı ve algılanan alansal kalabalık olarak iki boyuta ayırmış ve 

bu boyutların mağaza memnuniyeti üzerindeki etkilerinin farklı olabileceğini belirtmişlerdir. 

Algılanan insan kalabalığı kavramı, perakende ortamında bulunan algılanan insan miktarını 

tanımlarken; algılanan alansal kalabalık ise belirli fiziksel sınırları olan bir alanda bulunan 

algılanan obje miktarını tanımlamaktadır (Machleit v.d., 1994). Song ve Noon (2017), algılanan 

alansal kalabalık kavramını perakende çevresinde bireyin kullanabileceği fiziksel alan olarak 

tanımlamışlardır. Perakendecileri ziyaret eden bireyler, sınırlı alanın kısıtlayıcı yönlerini 

deneyimlendiğinde bunu kalabalık olarak algılamaktadırlar. (Stokols, 1972).  Başka bir deyişle, 

bireyler kendilerini kısıtlı bir alanda ya da kişisel alanlarını kaybetmiş hissettiklerinde algılanan 

kalabalık düzeyi artmaktadır.( Stokols, 1972) 

Alan yönetiminin müşteri memnuniyeti üzerinde oldukça belirleyici olduğu sektörlerden biri 

restoran sektörüdür. Ayalp v.d. (2017), restoran yöneticilerinin, ziyaretçilerinin özel alan ve 

yalnızlık gereksinimlerini dikkate almalarının, memnuniyetin sağlanmasında önemli olduğunu 

belirtmişlerdir ve bu noktada restoranların alan düzenlemelerinin etkili olduğunun altını 

çizmişlerdir. Song ve Noon (2017), restoranlar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmada, 

restoranlarda algılanan alansal kalabalığı etkileyen önemli değişkenlerden birinin masalar 

arasındaki boşluk olduğunu belirtmişlerdir. Bir restoranda bulunan masa türü ve sayısı, masalar 

arasında bırakılabilecek boşluğu etkileyen faktörlerdendir (Song ve Noon, 2017). Restoranın 

fiziksel alanını düzenleme kontrolünü elinde bulunduran yöneticilerin müşteri sayısı, karlılık ve 

müşteri mahremiyeti arasında bir denge kurması gerekmektedir. Robson v.d. (2011)’e göre masa 

sayısı artıkça daha fazla müşteri ağırlanabilir ancak masalar arasındaki boşluğun az olması 

müşterilerce özel ve kişisel alanlarına müdahale olarak değerlendirilebilir ve kalabalık algısını 
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artırabilir. Masalar arası boşluğun azlığı nedeniyle müşteriler erken kalkma ve buna eşlik eden 

harcamaya isteksizlik gibi kaçınma davranışları gösterebilirler (Robson v.d., 2011). Diğer 

taraftan, masalar arası mesafenin yakın tutulması müşterilerin restoranda daha az oturmasını 

sağlayarak, restoranın daha fazla müşteriye hizmet vermesiyle sonuçlanabilir (Robson ve Kimes, 

2009). Bu noktada, restoran yöneticilerinin bir seçim yapmaları ve farklı restoran türleri için 

farklı fiziksel alan düzenleme yaklaşımlarına gitmeleri gerekebilir. 

Literature göre fiziksel bir çevrenin kalabalık olarak değerlendirilmesi; çevrede çok sayıda 

insanın bulunmasından rahatsız olmak ya da bulunan çevrenin fiziksel şartlarından dolayı insan 

kalabalığının göze daha çok çarpar duruma gelmesi, olmak üzere iki şekilde ortaya 

çıkabilmektedir (Kaya ve Weber, 2003).  Bu bağlamda, kalabalık; “bireyin fiziksel alan talebinin 

arzdan fazla olduğu psikolojik bir durum” olarak tanımlanmaktadır (Horn, 1994).  Eroğlu ve 

Harell (1986)’ya göre, aynı perakende ortamında bulunan bireylerin algıladığı kalabalık; 

bireylerin beklentilerine, kalabalığı tolere edebilme düzeylerine, zaman baskısına ve alışveriş 

görevine göre farklılık gösterebilir. Schmidt v.d. (1976)’ya göre, mahremiyet gereksinimi gibi 

psikolojik faktörler, bireylerin kalabalık algısını değiştirebilmektedir. Buradan yola çıkarak, 

aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H2: Gereksinim duydukları mahremiyet düzeyinin boyutları itibariyle farklı kümelerde toplanan 

restoran müşterilerinin, alansal kalabalık algıları farklıdır. 

H3: Gereksinim duydukları mahremiyet düzeyinin boyutları itibariyle farklı kümelerde toplanan 

restoran müşterilerinin, masalar arası boşluk algıları farklıdır. 

Machleit v.d. (1994), algılanan perakende kalabalığı ile perakende müşteri memnuniyetinin 

ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Ayalp v.d. (2017), restoranların ziyaretçilerinin mahremiyet 

gereksinimlerini dikkate almalarının, memnuniyetin sağlanmasında önemli olduğunu 

belirtmişlerdir ve bu noktada restoranların alan düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtmişlerdir. 

Buradan yola çıkarak; 

H4: Gereksinim duydukları mahremiyet düzeyinin boyutları itibariyle farklı kümelerde toplanan 

restoran müşterilerinin, memnuniyet düzeyleri farklıdır. 

hipotezi sunulmuştur. 
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Tasarım ve Yöntem 

Bu çalışma uygulamalı bir araştırmayı içermekte olup keşifsel bir tasarıma sahiptir. Araştırmanın 

amacı, mahremiyet gereksinimi düzeyi farklı olan restoran müşterilerinin; alansal kalabalık ve 

masalar arası boşluk algıları ile memnuniyet düzeylerinin birbirinden farklı olup olmadığını 

ortaya koymaktır. Literatür incelendiğinde, genel kabülün geniş yeme içme alanları ve masalar 

arasındaki geniş boşlukların restoran ziyaretinden memnuniyeti artırdığı yönünde olduğu 

görülmektedir. Robson v.d. (2011)’ e göre, masa sayısı artıkça daha fazla müşteri ağırlanabilir 

ancak masalar arasındaki boşluğun az olması müşterilerce özel ve kişisel alanlarına müdahale 

olarak değerlendirilebilir ve kalabalık algısını artırabilir. Bu noktada, tek bir doğrunun olmadığı 

ve müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda farklılaşan restoran bölümlerinin yaratılmasının 

alanın etkin ve verimli yönetilmesini sağlayacağı söylenebilir. Araştırma sonuçlarının restoran 

yöneticilerine bu çerçevede ışık tutması beklenmektedir. Dışarıda yeme içme sektörü ülkemizde 

büyümekte ve gelişmekte olan sektörler arasında yer almakta olup yoğun bir rekabeti 

içermektedir. Dolayısıyla, müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlayacak yaklaşımların 

geliştirilmesi, restoran yöneticilerinin rekabet avantajı yaratmasında etkili olacaktır. Bu 

çalışmanın, restoran alan tasarımına müşteriler arasındaki farklılıkları dikkate alacak bir 

yaklaşımı önermesinin rekabet avantajı yaratmak konusunda yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir. Literatürde, müşteriler arası demografik farklılıkların etkilerini temel olan pek 

çok çalışma bulunmakla beraber mahremiyet gereksinimi, alan algısı ve memnuniyet ilişkisinin 

birlikte ele alındığı çalışmalara rastlanmamıştır. Bu noktada, çalışmanın araştırmacı ve 

uygulamacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın anakütlesi Türkiye’deki restoran müşterileridir. Tüm restoran müşterilerine 

ulaşmanın mümkün olmaması nedeniyle, araştırmanın örneklem çerçevesi İstanbul’da yaşayan 

restoran müşterileriyle sınırlı tutulmuştur. Bilindiği gibi, dışarıda yeme içme sektörü; fast-food 

restoranları, kafeler, alışveriş merkezi ortak alanlarında yer alan restoranlar, lüks restoranlar v.b. 

gibi pek çok farklı restoran türünü içeren karmaşık bir yapıya sahiptir ve farklı restoran türlerinde 

alan kullanımana yaklaşımlar da farklı olabilmektedir. Örneğin, fast-food restoranlarının alan 

kullanımı birbirine benzerken diğer restoran türlerinden farklıdır. Müşterilerin farklı türlerdeki 

restoranlardan beklentilerinin ve ziyaret deneyimlerini değerlendirmelerinin farklı olması 

beklenmektedir (DiPietro ve Partlow, 2014; Kim ve Chung, 2011). Araştırma sonuçlarının 

restoran türü farklılıklarından etkilenmesini önlemek amacıyla katılımcıların sadece alışveriş 
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merkezlerinde bulunan ancak kendi kapalı fiziksel alanında hizmet veren restoranları 

değerlendirmeleri istenmiştir.  Kolayda örnekleme yöntemiyle toplam 542 müşteriye ulaşılarak 

anket yöntemiyle veri toplanmış ve kullanılabilir 424 anket elde edilmiştir. Katılımcılardan 

ankete kalabalık saatlerde yaptıkları bir restoran ziyaretini düşünerek yanıt vermeleri istenmiştir. 

Araştırma hipotezlerinde yer alan değişkenleri ölçmek için kullanılan yargıların alındığı 

kaynaklar Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Değişken Kaynak 

Mahremiyet Gereksinimi Burger, 1995; Machleit v.d., 1994; Song ve Noone, 2017 

Algılanan Alansal Kalabalık Harrel v.d., 1980; Machleit v.d., 1994; Song ve Noone, 2017 

Algılanan Masalar Arası Boşluk Robson, v.d., 2011; Hansk v.d., 2017 

Memnuniyet Oliver, 1997; Song ve Noone, 2017. 

 

Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla kümeleme analizi, ayırma analizi ve ANOVA testi 

kullanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Mahremiyet gereksinimi ölçeğine uygulanan Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda, ölçek 

yalnızlık gereksinimi ve kalabalığı tolere edebilme düzeyi olmak üzere iki ayrı boyuta ayrılmış 

olup toplam açıklanan varyans % 60,7’dir. 

K-Ortalamalar kümeleme analizi sonucunda katılımcılar kalabalığı tolere edebilme ve yalnızlık 

gereksinimleri açısından üç farklı kümeye ayrılmışlardır (Tablo 2). İlk küme “Mahremiyet 

Arayanlar” olarak adlandırılmış olup kalabalığa toleransı düşük ve yalnızlık gereksinimi yüksek 

bireyleri içermektedir. İkinci kümeye dahil olanlar ortalama değerlere sahip olmaları nedeniyle 

“Aradakiler” olarak adlandırılmıştır. Üçüncü küme ise “Sosyaller” olarak adlandırılmış olup 

kalabalıktan rahatsız olmayan ve yalnızlık gereksinimi düşük bireyleri içermektedir.  
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Tablo 2. Küme Ortalamaları  

 
Küme Ortalamaları 

 

Mahremiyet 

Arayanlar 
Aradakiler Sosyaller 

Kalabalığı Tolere Edebilme 3,84 2,92 1,91 

Yalnızlık Gereksinimi 4,02 3,07 2,27 

 

Ayırma analizi sonuçlarına göre (Tablo 3), oluşan kümeler, kalabalığı tolere edebilme ve 

yalnızlık gereksinimi faktörlerinin ortalamaları açısından birbirinden anlamlı şekilde farklıdır. 

Buna göre, bireyler gereksinim duydukları mahremiyet düzeyinin boyutları itibariyle farklı 

kümelerde toplanmaktadırlar. Bu nedenle, H1 kabul edilmiştir. 

Tablo 3. Küme Ortalamalarının Farklılığının Testi 

 

Wilks' 

Lambda F sd1 sd2 Anlamlılık 

Kalabalığı Tolere Edebilme ,340 408,409 2 420 ,000 

Yalnızlık Gereksinimi ,403 311,736 2 420 ,000 

 

Kalabalığı tolere edebilme düzeyi ve yalnızlık gereksinimi farklı düzeyde olan müşterilerin 

algıladıkları alansal kalabalık, masalar arası boşluk ve memnuniyet düzeyleri arasındaki 

farklılığın testi için ANOVA testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları anlamlıdır. Tablo 4’te verilen 

ikili karşılaştırmaların sonuçlarından da görülebileceği gibi, müşterilerin algıladıkları alansal 

kalabalık, masalar arası boşluk ve memnuniyet düzeyleri; kalabalığı tolere edebilme düzeyi ve 

yalnızlık gereksinimleri bağlamında farklılılaşmaktadır. Bu nedenle, diğer araştırma hipotezleri 

de kabul edilmiştir. 
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Tablo 4. ANOVA Analizi İkili Karşılaştırma Sonuçları 

Bağımlı Değişken (I) Küme (J) Küme 

Ortama 

Farkları (I-

J) 

Std. 

Hata 
Anl. 

95% Güven 

Aralığı 
Hipotez 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Algılanan 

Alansal 

Kalabalık 

Mahremiyet 

Arayanlar 

Aradakiler -,68179* ,10386 ,000 -,8859 -,4776 
H2 

kabul. 
Sosyaller -1,16691* ,10482 ,000 -13,729 -,9609 

Aradakiler Sosyaller -,48511* ,08281 ,000 -,6479 -,3223 

Algılanan 

Masalar Arası 

Boşluk 

Mahremiyet 

Arayanlar 

Aradakiler 1,45466* ,19139 ,000 10,785 18,309 
H3 

kabul. 
Sosyaller 2,68745* ,19315 ,000 23,078 30,671 

Aradakiler Sosyaller 1,23279* ,15260 ,000 ,9328 15,327 

Memnuniyet 

Mahremiyet 

Arayanlar 

Aradakiler -,36487* ,11834 ,002 -,5975 -,1323 
H4 

kabul. 
Sosyaller -,75656* ,11942 ,000 -,9913 -,5218 

Aradakiler Sosyaller -,39169* ,09435 ,000 -,5771 -,2062 

 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Araştırma sonuçlarına göre, örneklem dahilindeki bireyler mahremiyet gereksinimi düzeyinin iki 

boyutu olan yalnızlık gereksinimi ve kalabalığı tolere edebilme düzeyi açısından farklı kümelere 

ayrılmaktadırlar. Elde edilen bu sonuçlar, mahremiyet düzeyi gereksiniminin; bireysel faktörlere 

göre değişebileceğini belirten literatürle uyumludur (Kaya ve Weber, 2003; Eroglu ve Harell, 

1986; Schimidt v.d., 1976). Araştırma bulgularına göre, örneklem dahilindeki restoran 

müşterilerinin algıladıkları alansal kalabalık, masalar arası boşluk ve restorandan memnuniyet 

düzeyleri; kalabalığı tolere edebilme düzeyleri ve yalnız kalma gereksinimlerindeki farklılıklar 

bazında değişmektedir. Bir başka deyişle, araştırma sonuçları, restoran müşterilerinin farklı 

kişisel gereksinimleri bazında algılarının ve memnuniyetlerinin değiştiğini göstermekte olup 

literatürle uyumludur (Eroğlu ve Harell, 1986; Song ve Noon, 2017; Robson ve Kimes, 2009; 

Robson v.d., 2011). 

Araştırma bulguları çerçevesinde, restoran alanının; alansal kalabalık ve masalar arası boşluk 

açısından farklı özelliklere sahip bölümlere ayrılarak, kalabalığı tolere edebilme ve yalnızlık 

gereksinimi farklı müşteriler için kişiselleştirilmesi önerilebilir. Araştırma, restoran 

yöneticilerine, alansal düzenlemelerde tek bir yaklaşım yerine bireysel farklılıkları gözönünde 

bulundurarak müşteri memnuniyetini artırabilecekleri ve restoran alanını verimli 
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kullanabilecekleri önerisini getirmesi açısından yararlıdır. Restorandan memnuniyetin düşük 

olması durumunda müşterilerin aynı restoranı yeniden ziyaret etmekten kaçınmaları 

beklenmektedir.  

Burger (1995), bireylerin farklı düzeylerde yalnızlık gereksinimine sahip olabileceklerini 

belirtmiştir. Ayalp v.d. (2017), restoranların ziyaretçilerinin özel alan ve yalnızlık 

gereksinimlerini dikkate almalarının, memnuniyetin sağlanmasında önemli olduğunu ve bu 

noktada restoranların alan düzenlemelerinin etkili olacağını belirtmişlerdir. Literatürde algılanan 

alansal kalabalık (Machleit v.d., 1994) ve masalar arası boşluğu (Song ve Noon, 2017; Robson 

v.d., 2011; Robson ve Kimes, 2009) ele alan çalışmalar bulunmakla beraber, bu değişkenleri 

mahremiyetin boyutları olan kalabalığı tolere edebilme ve yalnızlık gereksinimi gibi bireysel 

farklılıklar kapsamında değerlendiren araştırmalara rastlanmamıştır. Bu bağlamda, çalışma gerek 

araştırmacılara gerekse uygulamacılara katkı sağlamaktadır.  

Araştırma sonuçlarının sadece restoran işletmeleri açısından yorumlanabilecek olması 

araştırmanın kısıtları arasında yer almaktadır. Farklı perakendeci türleri için alansal kalabalığın 

algılanması değişiklik göterebilir. Benzer olarak, katılımcıların değerlendirdikleri restoran 

ziyaretlerinin fast-food restoranları haricinde ve kendi özel alanına sahip restoranları içerdiği, 

farklı restoran türleri için sonuçların değişebileceği de gözönünde bulundurulmalıdır. Örneğin, 

fast-food retoranları için ziyaretçiler daha az geniş alanları ve masalar arasındaki boşluğun az 

olmasını önceden kabullenmiş olabilirler ve alan algılamaları bu ön kabul doğrultusunda 

şekillenebilir. Çalışma sadece perakendecinin kontrolü altında olan algılanan alansal kalabalık ile 

ilgilenmiştir. Ayrıca algılanan perakende kalabalığı kavramının ikinci boyutu olan algılanan insan 

kalabalığı değişkeni araştırmaya dahil edilmemiştir, gelecekteki çalışmalarda ele alınması uygun 

olabilir. Benzer olarak, algılanan perakende kalabalığı kavramının farklı perakendeciler açısından 

ayrı ayrı ele alınması yerinde olabilir. İndirimli bir market, hazır giyim perakendecileri ya da 

restoranlar açısından algılanan perakende kalabalığı konusundaki yaklaşımlar farklılık 

gerektirebilir (Machleit v.d., 1994, 193). Benzer olarak, farklı perakendeci türlerinde bu kavramın 

kalabalığı tolere etme düzeyi ve yalnızlık gereksinimiyle etkileşimi de farklılık gösterebilir. 

Araştırma verilerinin kolayda örnekleme yöntemiyle toplanması nedeniyle sonuçların 

genellenemeyecek olması araştırmanın bir diğer kısıtıdır. 
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TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İÇERİSİNDE AĞIZDAN AĞZA 

İLETİŞİMİN MOBİL ALIŞVERİŞE ETKİSİNİN KEKK-YEM YANLILIĞI 

ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ 

THE EXAMINATION OF THE EFFECT OF WOM ON MOBILE SHOPPING WITHIN TAM 

BY THE FRAMEWORK OF PARTIAL LEAST SQUARES STRUCTURAL EQUATION 

MODELING BIAS 

Oğuz YILDIZ
1
  

Ahmet TUĞRUL
2
 

Özet 

Literatürde farklı alanlarda ağızdan ağıza iletişimin satın alma davranışına olan etkisi 

araştırılmıştır ancak söz konusu kavramın mobil alandaki etkilerini inceleyen sınırlı sayıda 

araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Teknoloji Kabul Modeli kapsamında ağızdan 

ağıza iletişimin mobil alışveriş üzerindeki etkisini Kısmi En Küçük Kareler-Yapısal Eşitlik 

Modellemesi (KEKK-YEM) yanlılığı ile incelemektir. KEKK-YEM Yanlılığıyla yöntemin 

kullanımının reflektif ölçümleme modelinde tutarsız yol kat sayısı tahminlerine yol açabileceği, 

dolayısıyla hipotez testi açısından zıt sonuçlar yaratabileceği varsayılmaktadır. Bu kapsamda, 

İstanbul’da mobil aplikasyonlar yoluyla alışveriş yapan 580 tüketiciden yüz yüze anketle veri 

toplanmıştır. Toplanan veriler, KEKK-YEM kullanılarak Smart PLS yazılımıyla analiz edilmiştir. 

Sonuçlar, tutarlı KEKK’in ölçüm ve yapısal model parametrelerinin tahmininde KEKK'den daha 

güçlü olduğunu göstermektedir. Bu açıdan çalışma, pazarlama alanındaki reflektif değişkenlerle 

ölçümlenmiş KEKK yol modellemesi çalışmalarında tutarlı KEKK’in tercih edilmesi yönünde 

literatüre anlamlı bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca çalışma ağızdan ağza iletişimin mobil 

alışverişin kabulü ve benimsenmesinde belirleyici bir unsur olduğunu ortaya koymuştur.       

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli, Ağızdan Ağza İletişim, Kısmi En Küçük 

Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi 
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Abstract 

The effect of word-of-mouth (WOM) on purchasing behavior in different fields has been 

examined in the literature whereas, there are a limited number of studies exploring the impact of 

WOM in the mobile context. The purpose of the present study is to examine the effect of WOM 

on mobile shopping within the framework of Technology Acceptance Model by using partial 

least squares structural equation modeling (PLS-SEM) bias. It is assumed that the use of PLS-

SEM may lead to inconsistent path coefficients estimates in the reflective measurement model, 

and thus may produce opposite results in terms of hypothesis testing. This characteristic is called 

as PLS-SEM bias. The data was collected through questionnaires from 580 consumers, who shop 

via mobile applications in Istanbul and was analyzed via SmartPLS software using PLS-SEM 

method. The results show that consistent PLS (PLSc) is more robust than PLS in estimating the 

measurement and structural model parameters. In this respect, the present study provides a 

significant contribution to the literature related to preferring PLSc in PLS path modeling studies, 

which are measured with reflective variables in marketing. Additionally, the study revealed that 

WOM was a determinant factor in the acceptance and adoption of mobile shopping. 

Keywords: Technology Acceptance Model, Word-of-mouth Communication, Partial Least 

Squares Structural Equation Modeling 

Giriş 

Teknolojideki ilerleme ve küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte e-ticaret, işletmeler, tüketiciler, 

devletler ve diğer paydaşları kapsayan temel bir kavram haline gelmiştir. Ekosistemdeki bütün 

paydaşlar için pazarlama kanallarını arttıran e-ticaret, mobil teknolojideki gelişmelerle nihai 

tüketicinin gündelik hayatında kendi varlığını daha da geniş bir şekilde hissettirmektedir (Pantano 

ve Priporas, 2016: s.548). Akıllı telefonlardaki uygulamaların yaygınlaşması, büyüme trendi 

içindeki çevrimiçi tüketimi ve aynı anda birden fazla yerde ulaşılabilir olmayı daha da 

güçlendirmektedir  (Laudon ve Traver, 2018: s.58). E-ticaretin bir parçası olarak mobil alışveriş, 

bilgisayar üzerinden alışverişten farklı olarak,  akıllı telefonlar veya diğer mobil araçlar 

aracılığıyla mal veya hizmetlerin aranmasını, taranmasını, karşılaştırılmasını, satın alınmasını ve 

ödeme yapılmasını içermektedir (Chen, 2013: s.260; Grob, 2014: s.216). İndirilebilir 

aplikasyonlar mobil cihazlara fonksiyon eklemek için özellikle tasarlanan programlardır ve 

telefonun teknik özellikleri ile doğrudan etkileşime geçebilmektedir (Chiem vd., 2010: s.43). Bir 
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başka tanıma göre mobil cihazların işletim sistemi için tasarlanmış ve bu aygıtın kapasitesini 

artıran nihai kullanıcı yazılım uygulamaları olarak tanımlanmaktadır (Purcell, 2011: s.2). 

BTK verilerine göre 4.5G teknolojisine geçilmesi ile birlikte mobil cihazlar vasıtasıyla internet 

hizmeti alan abone sayısı 2018 yılında 61 milyona ulaşmıştır (BTK, 2018: s.51). Ayrıca 

Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) Türkiye Online Ödemeler Raporuna göre; Türkiye’de 

kredi kartları ve banka kartları ile yapılan ödemelerin tutarı 2016 yılında 587 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. Online ödemeler ise söz konusu toplam tutarın %11,6’sına karşılık gelmiştir. 

Türkiye’de online perakende ödemeler içerisinde mobil ödemelerin payı, 2016 yılı içerisinde 

%20’den %30’a yükselmiştir ve Türkiye’deki perakende mobil ödemelerin cihaz bazında %91’i 

akıllı telefonlar ile yapılmıştır  (BKM, 2016: s.5). Son olarak 2015 yılında %42 olan cep telefonu 

ile yapılan ödemeler, 2017 yılında %67’ye yükselmiştir. 

Türkiye’nin mobil alışveriş potansiyeli göz önüne alındğında literatürde bilinen bir kavram 

olmasına rağmen davranışa doğrudan etki eden ağızdan ağza iletişimin çalışma bağlamındaki 

araştırmalarda sınırlı bir kullanım alanına sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Wang 

arkadaşlarının (2013: s.1394) belirttiği gibi, internette olumlu etkisi olan ağızdan ağza iletişimin 

mobil alandaki etkisinin araştırılamasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Ağızdan ağza iletişimin mobil alışveriş bağlamındaki etskisinin incelenmesi amacıyla çalışmada 

KEKK-YEM yol modellemesi tercih edilmiştir. Çünkü ulusal literatürde nadiren kullanılan 

KEKK yol modellemesi tahmin odaklı araştırmalar için uygundur ayrıca yol modellemesi hem 

reflektif hem de formatif ölçüm modellerini analiz edebilmektedir (Henseler vd., 2009: s.283). 

Diğer taraftan geleneksel KEKK kullanımının reflektif ölçümleme modelinde tutarsız yol kat 

sayısı tahminlerine yol açabileceği bu yüzden hipotez testi açısından zıt sonuçlar ortaya koyacağı 

farz edilmektedir (Dijkstra and Henseler, 2015a: s.299; 2015b: s.11). KEKK-YEM yanlılığı 

olarak bilinen bu durum reflektif değişkenlerle ölçümlenmiş model tasarımlarında varyans tabanlı 

yöntem ile kovaryans tabanlı yöntemin kullanımı açısından araştırmacılar arasında karmaşaya yol 

açabilmektedir (Sarstedt vd., 2016: s.3999). Bu doğrultuda çalışmanın amacı Teknoloji Kabul 

Modeli (TKM) çerçevesinde ağızdan ağza iletişimin mobil alışverişe etkisinin KEKK-YEM 

yanlılığı ile incelenmesidir. Çalışmanın literatüre iki açıdan katkıda bulunması beklenmektedir. 

Bunlardan ilki ağızdan ağza iletişim faktörünü TKM kapsamında KEKK yol modellemesi tekniği 

ile değerlendirerek mobil alışverişin kabulünde belirleyici bir unsur olarak kullanılması 
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gerektiğini ortaya koymaktır. İkincisi, KEKK-YEM yönteminin yanlılık problemini mobil 

alışveriş bağlamında ortaya koyarak reflektif değişkenlerle ölçümlenmiş pazarlama alanındaki 

çalışmalarda tutarlı PLS (PLSc) tekniğinin kullanılmasının daha doğru bir yöntem olduğunu 

açıklamaktır. 

Literatür Taraması ve Hipotezler 

Teknoloji Kabul Modeli’nde içsel inanç, tutum ve niyetler üzerinde etkisi olan harici unsurların 

takibi amaçlanmıştır. Bu amacı başarmak için model teorik zeminde kendine Gerekçeli Eylem 

Teorisini temel almaktadır. Gerekçeli Eylem Teorisine benzer bir şekilde Teknoloji Kabul 

Modeli bilgisayar kullanımının davranışsal niyet tarafından belirlendiğini fakat farklı olarak 

davranışsal niyetin kişinin sistem kullanımına yönelik tutumu ve algılanan kullanışlılık tarafından 

belirlendiğini ileri sürmektedir (Davis vd., 1989: s.985) . Teori “algılanan kullanışlılık” ve 

“algılanan kullanım kolaylığı” kavramlarına odaklanarak sistem kullanımındaki temel unsurları 

belirlemeyi hedeflemiştir. Modele göre insanlar bir uygulamayı kullanma davranışını işteki 

performanslarına önemli bir katkı yapıp yapmayacağına göre ve uygulamanın kullanımının zor 

olup olmamasına göre belirlemektedir (Davis, 1989: s.320). Orijinal model algılanan kullanım 

kolaylığı (perceived ease of use), algılanan kullanışlılık (perceived usefulness), kullanıma dönük 

tutum (attitude toward using), kullanma niyeti (behavioral intetion to use) ve mevcut sistem 

kullanışından oluşmaktadır.  

Bilgi teknolojileri sistem kullanımının deneyimli ve deneyimsiz kullanıcılar açısından 

incelenidiği bir çalışmada Teknoloji Kabul Modeli genişletilmiştir. Bahse konu çalışmada 

yazarlar; Teknoloji Kabul Modeli gibi modellerin deneyimsiz kullanıcılar için davranış tahmini 

yaptığının kesin olmadığını; daha da önemlisi deneyimli ve deneyimsiz kullanıcılar açısından 

bilgi teknolojileri sistem kullanımının belirleyici unsurlarının açık ve net olmadığını ileri 

sürmüşlerdir. Bu doğrultuda modelde öznel norm ve algılanan davranışsal kontrol yapıları ile 

genişletilen  Teknoloji Kabul Modeli’nin bir versiyonu kullanılarak deneyimli ve deneyimsiz 

kullanıcı grupları karşılaştırılmıştır (Taylor ve Todd, 1995: s.151). 

Çoğu yazar modelin daha çok güçlenmesi adına ek değişkenlerin gerekli olduğunu ileri 

sürmüştür. Bu doğrultuda TAM 2 olarak isimlendirilen teknoloji kabul modelinin genişletilmiş 

bir versiyonu geliştirilmiştir. Modelde yer alan öznel norm, gönüllülük ve imaj unsurundan 

oluşan sosyal etki süreci (social influence process) ile işe uygunluk (job relevance), çıktı kalitesi 
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(output quality), sonuçların gösterilebilirliği (result demonstrability), algılanan kullanım kolaylığı 

(perceived ease of use) unsurlarından oluşan bilişsel araçsal süreci (cognitive instrumental 

process) kullanıcı kabulünü anlamlı olarak etkilemektedir (Venkatesh ve Davis, 2000: s.187). 

Bir diğer çalışmada; yönetimsel karar mekanizmalarına yardım ettiği düşünülen müdahalelerin 

rolüyle ilgili bilgi teknolojileri literatüründe eksiklik olduğu düşüncesiyle, teknoloji kabul modeli 

ile ilgili süregelen çalışmalar incelenerek bireysel kabul ve kullanım düzeyinde bütünleşik bir 

model (TAM 3) geliştirilmiş daha sonra test edilmiştir (Venkatesh ve Bala, 2008: s.273). 

Çalışmada bireysel farklılıklar, sistemin özellikleri, sosyal etki ve kolaylaştırıcı koşullar; 

algılanan kullanışlılığın ve algılanan kullanım kolaylığının belirleyici unsurları olarak ileri 

sürülmüştür. Bireysel farklılık (indiviual differences) değişkenleri kişilik ve demografik 

özellikleri içerirken sistem özellikleri (system characteristics); belirgin sistem niteliklerini ifade 

etmektedir. Sosyal etki (social influence) bireyin, bilgi teknolojisinin değişik yapılarını 

algılamasını sağlayan sosyal süreç ve mekanizmaları kapsamaktadır. Kolaylaştırıcı koşullar 

(facilitating conditions) bilgi teknolojilerinin kullanımını mümkün kılan örgütsel desteği işaret 

etmektedir (Venkatesh ve Bala, 2008: s.276). 

Teknoloji Kabul Modelinde (TKM) yer alan algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım 

kolaylığı unsurlarının davranışa yönelik tutum ve davranışsal niyet ile olan ilişkisi mobil alandaki 

çalışmalarda da araştırılmıştır (Wu ve Wang, 2005: s.722; Nysveen vd., 2005: s.336; Bhatti, 

2007: s.4; Rao ve Troshani, 2007: s69; Hong vd., 2008: s434; Aldas-Manzano vd., 2009: s744; 

Yang, 2012: s.487; Chong vd., 2012: s38; Zhang vd., 2012: s.1905; Gao vd., 2013: s2537; Agrebi 

ve Jallais, 2014: s18; Moon ve Domina, 2015: s5; Bilgihan vd., 2016: s.107; Saprikis vd., 2018: 

s.78). TKM’nin çekirdek savlarını özetleyen aşağıdaki hipotezler çalışmada incelenmiştir. 

H1: Algılanan kullanışlılık mobil aplikasyonları kullanarak alışveriş yapmaya yönelik tutum ile 

pozitif ilişkilidir. 

H2: Algılanan kullanışlılık mobil aplikasyonları kullanarak alışveriş yapma niyeti ile pozitif 

ilişkilidir. 

H3: Algılanan kullanım kolaylığı mobil aplikasyonları kullanarak alışveriş yapmaya yönelik 

tutum ile pozitif ilişkilidir. 

H4: Algılanan kullanım kolaylığı mobil aplikasyonları kullanarak alışveriş yapma niyeti ile 

pozitif ilişkilidir. 
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H5: Algılanan kullanım kolaylığı mobil aplikasyonları kullanarak alışverişte algılanan 

kullanışlılık ile pozitif ilişkilidir. 

Ağızdan ağza (word-of-mouth) kavramının tanımları incelendiğinde ürünler, hizmetler ve 

şirketler hakkında tüketiciler arasında çeşitli vasıtalar (yüz yüze, masaüstü veya mobil) yoluyla 

yapılan iletişimine işaret ettiği görülmektedir (Velázquez vd., 2015: s.231). Mobil alandaki sınırlı 

sayıdaki çalışmada ağızdan ağza iletişim unsuruna değinilmiştir (San-Martín vd., 2016: s.609; 

Kim vd., 2016: s183; Palka vd., 2009: s.183). Ağıdan ağza iletişim tüketici davranışında en etkili 

araçlardan biridir. (Bansal ve Voyer, 2000: s.166; Nikookar vd., 2015: s.221). Ağızdan ağza 

iletişimin tüketicilerin satın alma kararında belirsizliği azalttığı (Koller ve Salzberger, 2007: 

s.220) ve tüketicilerin davranışsal niyetleri üstünde önemli bir etkiye sahip olduğu doğrulanmıştır 

(Jalilvand vd., 2012: s.141). 

Diğer taraftan ağızdan ağza iletişim mobil aplikasyonların başarılı olmasına yardım eden önemli 

bir unsur olarak bilinmektedir. Mobil cihazlar ağızdan ağza iletişim için idealdir çünkü bireyler 

zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın bilgi değiştirebilirler (Kim vd., 2016: s.180). 

Tüketicilerin yaklaşık %20’si alışverişten sonra sosyal ağlarda yorum yapmaktadır. Ayrıca 

%16’sı akıllı telefonları ve tabletlerini alışverişle ilgili incelemeler yazmak için ya da görüş 

bildirmek için kullanmaktadır. Ek olarak çoğu tüketici mobil aplikasyon indirmeden önce 

kullanıcıların yorumlarını ve oylamalarını incelemektedir (Racherla vd., 2012: s33; Jansen vd., 

2009: s2170). Bu bilgilere dayanarak çalışmada takip eden hipotezler incelenmiştir. 

H6: Ağızdan ağza iletişim mobil aplikasyonları kullanarak alışveriş yapmaya yönelik tutum ile 

pozitif ilişkilidir. 

H7: Ağızdan ağza iletişim mobil aplikasyonları kullanarak alışveriş yapma davranışı ile pozitif 

ilişkilidir. 

TKM’de bireyin davranışının davranışsal niyet tarafından belirlendiği ve davranışsal niyetin de 

bireyin tutumu tarafından belirlendiği açıklanmıştır. Mobil alandaki çalışmaların (Bauer vd., 

2005: s1986; Nysveen vd, 2005: s.336; Wu ve Wang, 2005: s.722; Yang, 2012: s.487; Yang, 

2013: s86; Gao vd., 2013: s2537; Tak ve Panwar, 2017: s.253) çoğunda bu temel kabuller test 

edilmiştir. Bu nedenle çalışmada takip eden hipotezler incelenmiştir. 

H8: Mobil aplikasyonları kullanarak alışverişe yönelik tutum, mobil aplikasyonları kullanarak 

alışveriş yapma niyeti ile pozitif ilişkilidir. 
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H9: Mobil aplikasyonları kullanarak alışveriş yapma niyeti ile mobil aplikasyonları kullanarak 

alışveriş yapma ile pozitif ilişkilidir. 

Tasarım ve Yöntem 

Çalışmada KEKK-YEM yanlılığı geleneksel PLS ve PLSc teknikleri ile incelemiş ayrıca ağızdan 

ağza iletişimin TKM içerisinde anlamlı bir ilişkiye sahip olup olmadığı Kısmi En Küçük Kareler 

yol modellemesi tekniği ile değerlendirilmiştir. Bu açıdan çalışmada betimsel yöntem tercih 

edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda TKM temel kabullerine ek olarak ağızdan ağza 

iletişim yapısının mobil aplikasyonlar yoluyla alışverişe yönelik tutum ve davranışın kendisi ile 

olan ilişkisini inceleyen araştırma modeli aşağıda şekil – 1’de gösterilmiştir. Araştırma 

modelinde TKM yapıları arasında yer alan algılanan kullanışlılık (AK) dört değişkenle (Davis 

vd., 1989: s.340; Nysveen vd., 2005: s.339), algılanan kullanım kolaylığı (AKK) beş değişkenle 

(Davis vd., 1989: s.340; Nysveen vd., 2005: s.339), davranışa yönelik tutum (DYT) ve 

davranışsal niyet (DN) üçer değişkenle (Shimp ve Kavas, 1984: s.799; Bauer vd., 2005: s.192)  

son olarak ağızdan ağza iletişim (AAİ) yapısı (Lin vd., 2005: s.327; Turel vd., 2010: s.56)  dört 

değişkenle beşli likert ölçeğinde ölçümlenmiştir. Ayrıca davranış (DAV) yapısı (Kim, 2012; s.80) 

iki değişkenle ölçümlenmiş ve çalışmada toplam 21 reflektif değişken kullanılmıştır. Çalışma 

amacını gerçekleştirmek üzere BTK verilerine göre mobil genişbant abone sayısının en fazla 

olduğu İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan, mobil aplikasyonları kullanarak alışveriş yapan 

tüketicilerden zaman ve bütçe kısıtı dikkate alınarak kolayda örnekleme yöntemi ile 2018 yılı 

Haziran ve Ağustos ayları arasında yüzyüze anket yoluyla 580 adet veri toplanmış, 558’i 

çalışmadaki analizlere konu edilmiştir. 

Reflektif bir ölçüm modeli bütün değişkenlerin aynı yapıyı yansıttığı fikrini prensip olarak kabul 

ettiği için belirli bir yapıyla ilgili göstergeler (değişkenler) aralarında yüksek korelasyona sahip 

olmalıdır (Edwards ve Bagozzi, 2000: s.157). Ek olarak değişkenlerin her biri birbirleriyle yer 

değiştirebilir olmalıdır ve yapı yeterli seviyede güvenilirliğe sahip olduğu sürece genel olarak 

yapının anlamını değiştirmeksizin herhangi bir değişken hariç tutulabilmektedir (Jarvis vd., 2003: 

s.203).  
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

KEKK yol modellemesi tahmin odaklı araştırmalar için uygundur ayrıca hem reflektif hem de 

formatif ölçüm modellerinin üstesinden gelebilmektedir (Henseler vd., 2009: s.283). Çalışmada 

ileri sürülen yapısal eşitlik modelinde hem ölçümleme hem de yapısal parametrelerin tahmini için 

KEKK-YEM (PLS-SEM) yöntemi ve SmartPLS 3 istatistik yazılımı kullanılmıştır (Ringle vd., 

2015). Geleneksel KEKK kullanımının reflektif ölçümleme modelinde tutarsız yol kat sayısı 

tahminlerine yol açabileceği bu yüzden hipotez testi açısından zıt sonuçlar ortaya koyacağı farz 

edilmektedir (Dijkstra and Henseler, 2015a: s.299; b: s.11). Şöyle ki eğer araştırmadaki veri 

yaygın faktör model popülasyonundan kaynaklanıyorsa yani gösterge kovaryansları verinin 

doğasını tanımlıyorsa, KEKK-YEM parametre tahminleri önceden belirlenmiş değerlerden 

sapmaktadır (Sarstedt vd., 2016: s3999; Sarstedt vd., 2017: s.7). Bu özellik KEKK-YEM yanlılığı 

olarak bilinmektedir, yöntem ölçüm modeli parametrelerinin fazla tahmin edilmesine ve yapısal 

model parametrelerinin düşük tahmin edilmesine yol açmaktadır (Chin vd., 2003: s.205). Varyans 

tabanlı YEM, doğru parametreyi düşük tahmin ederse II. tip hata olasıdır. Varyans tabanlı YEM 

doğru parametreyi fazla tahmin ederse I. tip hata olasılığı yükselmektedir. Tutarsız tahminlerin 

hatalı sonuçlara yol açabileceği ve hipotez testlerine potansiyel olarak zararlı oldukları 

düşünülmelidir (Dijkstra and Henseler, 2015a: s.299). Diğer taraftan tutarlı PLS (PLSc) yeni bir 

güvenilirlik katsayısı (PA) kullanarak reflektif bir düzlemde ölçümlenen yapıların kestirimini 

doğrulamaktadır. Bu bağlamda yaygın faktör modellerin kestiriminde PLSc yol katsayılarını, 
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yapılar arası korelasyonları ve gösterge yüklerini tutarlı bir şekilde tahmin ederek KEKK’nın 

geleneksel tutarlılık probleminin üstesinden gelmektedir (Dijkstra and Henseler, 2015a: s.300). 

Yazarlar PLSc için dört aşamalı bir prosedür ileri sürmüşlerdir (Dijkstra and Henseler, 2015a: 

s.300) bunlar: (1) geleneksel PLS, örtük değişken skorlarını sağlamak ve yine örtük değişken 

korelasyonları ve ağırlıklarını tahmin etmek için kullanılır. (2) yeni güvenilirlik katsayısı 

yansıtıcı her yapı için belirlenir. (3) yeni güvenirlik katsayısı belirsizlik açısından orjinal örtük 

değişken korelasyonlarını doğrulamak için kullanılabilmektedir ve bu yüzden tutarlı örtük 

değişken korelasyonları meydana gelmektedir. (4) sonuç olarak tutarlı yol kat sayıları en küçük 

kareler yolu ile tutarlı örtük değişken korelasyonları temelinde tahmin edilmektedir. PLSc yaygın 

faktör örnekleminden ölçümleme yaparken parametre yanlılığı 250 örneklem hacminde küçüktür 

ve örneklem hacmi artıkça hızlı bir şekilde azaltmaktadır (Sarstedt vd., 2016: s.4008). Bu 

bağlamda araştırmadaki örneklem sayısı yeterli seviyededir. 

Bulgular ve Tartışma 

Reflektif ölçüm modelinin değerlendirilmesi örtük değişkenler açısından geçerlilik ve 

güvenilirliğin değerlendirilmesini gerektirmektedir (Chin, 2010: s.670; Hair, vd., 2012: s.423; 

Hair vd., 2017: s.97). Bu durum örtük değişkenlerle ilgili gösterge yükleri arasındaki ilişkilerin 

değerlendirilmesini içermektedir. Çalışmada içsel tutarlılık güvenilirliği ve yakınsak geçerlilik; 

cronbach’s alfa (α), bileşim güvenilirlik (PC ) katsayısı, rho katsayısı (PA ) ve ortalama açıklanan 

varyans (OAV) oranları ile değerlendirilmiştir.  

Genellikle 0.7 ve üstü yüke sahip bir gösterge güvenilir olarak kabul edilmelidir (Hair vd., 2011: 

s.145). 0.4 ve 0.7 arasında yüklenmiş göstergelerin çıkarılması PC ve OAV  katsayılarının 

iyileşmesi temelinde göz önünde bulundurulabilir (Hair vd., 2017: s.104). Tablo – 1’de 

geleneksel PLS ve PLSc gösterge yükleri incelendiğinde çoğunun eşik değerin üstünde olduğu 

görülmektedir. Geleneksel PLS açısından 0.4 ve 0.7 arasında yüklenmiş göstergeler (AK3, 

AKK4, DYT3, DAV1) güvenilirlik ve OAV katsayıları göz önünde bulundurularak çalışmadan 

çıkarılmamıştır. Diğer taraftan PLSc açısından yukarıdaki kural dikkate alınarak 0.4 ve 0.7 

arasında yüklenmiş göstergelerden üç tanesi (AK3, AK4, AKK4) ölçüm modellerinden çıkarılmış 

diğer göstergeler ise (AKK1, AAİ4, DYT3) çalışma dahilinde bırakılmıştır. 

Genellikle, KEKK-YEM’de içsel tutarlılık güvenilirliği açısından α alt sınırken PC üst sınırdır. Bu 

nedenle araştırmacılar her iki ölçüyü de göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca PA güvenilirlik 
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katsayısını da dikkate alabilirler (Dijkstra and Henseler 2015a: s.300). Hangi güvenirlik katsayısı 

kullanılırsa kullanılsın, araştırmanın erken aşamalarında 0.7'nin üzerindeki değerler ve daha ileri 

araştırma aşamalarında 0.8 veya 0.9'un üzerinde değerler tatmin edici bir iç tutarlılık güvenirlik 

değeri olarak kabul edilmektedir buna karşın 0.6’nın altındaki değerler güvenilirlik eksikliğini 

göstermektedir (Hair vd., 2017: s.102). Tablo – 1 incelendiğinde PLSc açısından davranış 

yapısının eşik değerin üstünde güvenilirlik değerlerine sahip olduğu bununla birlikte diğer bütün 

örtük değişkenlerin 0.7’den yüksek güvenilirlik değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Bu 

durum PLS ve PLSc açısından araştırma modelinde yer alan bütün örtük değişkenlerin 

güvenilirlik koşulunu sağladığını göstermektedir. Ek olarak, Tablo – 1’de OAV değerleri hem 

geleneksel PLS hem de PLSc açısından eşik değer 0.5’ten büyüktür. Dolayısıyla yapı 

ölçümlerinin yakınsak geçerliliği koşulu sağlanmıştır. 

Tablo 1. SmartPLS sonuçları 

Yapılar Değişkenler Harici Yükler OAV Α PA PC 

Geleneksel PLS 

Algılnan 

Kullanışlılık 

AK1 0.790 0.580 0.758 0.765 0.846 

AK2 0.801 

AK3 0.685 

AK4 0.766 

Algılanan 

Kullanım 

Kolaylığı 

AKK1 0.755 0.594 0.827 0.852 0.878 

AKK2 0.846 

AKK3 0.823 

AKK4 0.613 

AKK5 0.793 

Ağızdan 

Ağza 

İletişim 

AAİ1 0.784 0.670 0.837 0.872 0.890 

AAİ2 0.888 

AAİ3 0.869 

AAİ4 0.722 

Davranışa 

Yönelik 

Tutum 

DYT1 0.928 0.723 0.802 0.866 0.885 

DYT2 0.934 

DYT3 0.661 

Davranışsal 

Niyet 

DN1 0.894 0.840 0.905 0.905 0.940 

DN2 0.950  

DN3 0.906 

Davranış DAV1 0.691 0.616 0.710 0.829 0.760 

DAV2 0.869 

Tutarlı PLS (PLSc) 

Algılnan 

Kullanışlılık 

AK1 0.809 0.596 0.745 0.750 0.746 

AK2 0.733  

AK3 Silindi 

AK4 Silindi 

Algılanan 

Kullanım 

Kolaylığı 

AKK1 0.635 0.555 0.830 0.842 0.831 

AKK2 0.857 

AKK3 0.778 

AKK4 Silindi 
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AKK5 0.741 

Ağızdan 

Ağza 

İletişim 

AAİ1 0.653 0.576 0.837 0.872 0.839 

AAİ2 0.921 

AAİ3 0.856 

AAİ4 0.545 

Davranışa 

Yönelik 

Tutum 

DYT1 0.884 0.624 0.802 0.866 0.827 

DYT2 0.891 

DYT3 0.546 

Davranışsal 

Niyet 

DN1 0.876 0.760 0.905 0.905 0.905 

DN2 0.865 

DN3 0.873 

Davranış DAV1 0.408 0.523 0.610 0.941 0.616 

DAV2 0.595 

 

Reflektif olarak ölçülmüş yapıların güvenilirliği ve yakınsak geçerliliği başarılı bir şekilde tespit 

edildikten sonra, son adım ayırt edici geçerliliğini değerlendirmektir. KEKK-YEM'de ayırt edici 

geçerlilik değerlendirmesi, heterotrait-monotrait oranı (HTMT) korelasyonlarının analiz 

edilmesini içermektedir. Yol modelin kavramsal olarak çok benzer yapıları içermesi durumunda 

0.90 eşik değeri önerilmektedir (Henseler vd., 2015: s129). Bu kurala göre eşik değeri aşan bir 

HTMT değeri, ayırt edici geçerliliğinin olmadığını göstermektedir. Tablo – 2 incelendiğinde 

geleneksel PLS ve PLSc açısından ayırt edici geçerlilik şartının sağlandığı görülmektedir. 

Tablo 2. Ayırt Edici Geçerlilik (HTMT)  

Geleneksel PLS 

  

DYT DAV DN AKK AK AAİ 

  DYT             

  DAV 0.445           

  DN 0.868 0.360         

  AKK 0.560 0.207 0.580       

  AK 0.608 0.351 0.637 0.822     

  AAİ 0.665 0.501 0.503 0.431 0.495   

                

PLSc 

  

DYT DAV DN AKK AK AAİ 

  DYT             

  DAV 0.445           

  DN 0.868 0.360         

  AKK 0.560 0.207 0.580       

  AK 0.608 0.351 0.637 0.822     

  AAİ 0.665 0.501 0.503 0.431 0.495   
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Yapısal model sonuçlarının değerlendirilmesi  modelin tahmin yeteneklerini ve yapılar arasındaki 

ilişkileri incelemeyi içermektedir (Hair vd., 2017: s.169). Bu aşama doğrusallık problemi 

açısından yapısal modelin kontrolü ile başlayıp yapısal modeldeki ilişkilerin anlamlılığının ve yol 

katsayılarının değerlendirilmesi ile devam etmektedir. Takip eden aşamalar belirleme 

katsayısının (R
2
), etki hacminin (f

2
) değerlendirilmesi ile sona ermektedir (Sarstedt vd., 2017: 

s.20). Doğrusallık problemi açısından Tablo – 3 yapısal modelde yer alan yapıların sahip olduğu 

varyans enflasyon faktörü (VEF) değerlerini göstermektedir. İleri sürülen modeldeki VEF 

skorları, eşik değer 5’in altındadır (Sarstedt vd., 2017: s.18). Dolayısıyla ileri sürülen modelde 

çoklu doğrusallık problemi bulunmamaktadır. 

Tablo 3. VEF Değerleri 

Geleneksel PLS 

  

DYT DAV DN AKK AK 

 DYT     1.595     

  DAV           

  DN   1.339       

  AKK 3.230   3.274   1.000 

  AK 3.438   3.536     

  AAİ 1.316 1.339       

              

PLSc 

  

DYT DAV DN AKK AK 

  DYT     1.391     

  DAV           

  DN   1.249       

  AKK 1.863   1.921   1.000 

  AK 1.904   1.947     

  AAİ 1.219 1.249       

 

Analiz sürecinde yapısal modeldeki yol tahminleri hesaplandıktan sonra, hipotez testi bağlamında 

yol katsayılarının istatistiksel anlamlılığını değerlendirmek için bootstrap analizi yapılmaktadır. 

Bootstrap örneklem sayısı yüksek olmalıdır ve en az veri kümesindeki geçerli gözlemlerin 

sayısına eşit olmalıdır. Kural olarak, 5.000 bootstrap örneklem önerilmektedir (Hair vd., 2017: 

s.132). Çalışmada ileri sürülen modelde yer alan ilişkilere yönelik hipotezler ve test sonuçları, 

βeta katsayıları, anlamlılık değerleri tablo – 4’te gösterilmektedir. Araştırma amacı doğrultsunda 

araştırma modelinde yer alan ağızdan ağza iletişim yapısı tutum ve davranış ile anlamlı ilişki 
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kurmuştur. Diğer taraftan araştırma modelindeki ilişkilerin sonuçları geleneksel PLS ve PLSc 

açısından benzerlik göstermektedir fakat algılanan kullanım kolaylığı ve davranışsal niyet 

arasındaki ilişki ile algılanan kullanışlılık ve davranışsal niyet arasındaki ilişki PLSc açsından 

anlamsız yönde farklılık göstermektedir. 

R
2
 değeri 0 ile 1 arasında değerler almaktadır ve daha yüksek seviyeler, daha yüksek tahmin 

doğruluğu göstermektedir. Model karmaşıklığına ve araştırma disipline bağlı olduğu için kabul 

edilebilir R
2
 değerleri açısından genel kabul görmüş bir kural belirlemek çok zordur. Tüketici 

davranışı gibi disiplinlerde 0.20 R
2
 değeri yüksek olarak kabul edilirken, başarı faktörleri 

çalışmalarında araştırmacılar 0.75 ve daha yüksek değerler beklenmektedir (Hair vd., 2017: 

s.175). 

Tablo 4. Hippotez Testi Sonuçları 

Geleneksel 

PLS 

 İlişki βeta 

Katsayısı 

T İstatistikleri P 

Değerleri 

Kabul 

/Ret  

F
2
 R

2
 

Hipotez 

H1 AK=>DYT 0.198 3.942 0.000 Kabul 0.035 0.416 

H2 AK=>DN 0.151 3.107 0.002 Kabul 0.030  

H3 AKK=>DYT 0.210 4.580 0.000 Kabul 0.035  

H4 AKK=>DN 0.133 3.274 0.001 Kabul 0.021  

H5 AKK=>AK 0.671 12.716 0.000 Kabul 0.817 0.450 

H6 AAİ=>DYT 0.418 10.207 0.000 Kabul 0.230  

H7 AAİ=>DAV 0.245 5.008 0.000 Kabul 0.053  

H8 DYT=>DN 0.631 12.042 0.000 Kabul 0.733 0.612 

H9 DN=>DAV 0.126 2.323 0.020 Kabul 0.025 0.103 

SRMR Doymuş / Tahmin Edilen: 0.068 / 0.069 

PLSc        

H1 AK=>DYT 0.232 2.659 0.008 Kabul 0.042 0.527 

H2 AK=>DN 0.147 1.793 0.073 Ret 0.035  

H3 AKK=>DYT 0.182 2.311 0.021 Kabul 0.024  

H4 AKK=>DN 0.074 1.114 0.265 Ret 0.001  

H5 AKK=>AK 0.717 13.101 0.000 Kabul 2.218 0.689 

H6 AAİ=>DYT 0.470 8.627 0.000 Kabul 0.325  

H7 AAİ=>DAV 0.407 4.907 0.000 Kabul 0.169  

H8 DYT=>DN 0.732 10.057 0.000 Kabul 1.367 0.754 

H9 DN=>DAV 0.175 2.739 0.006 Kabul 0.031 0.268 

SRMR Doymuş / Tahmin Edilen: 0.045 / 0.047 
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Geleneksel PLS açısından çalışmada ileri sürülen modelde davranış yapısının R
2
 değeri %10’dur. 

Ağızdan ağza iletişim  (0.245) yapısı davranış üstünde en güçlü etkiye sahiptir, onu davranışsal 

niyet (0.126) takip etmektedir. Çalışmada davranışsal niyet yapısının R
2
 değeri %61’dir. Tutum 

(0.631) yapısı davranışsal niyet üstünde en güçlü etkiye sahiptir, onu algılanan kullanışlılık 

(0.151), algılanan kullanım kolaylığı (0.133) takip etmektedir. Çalışmada tutum yapısının R
2
 

değeri %42’dir. Ağızdan ağza iletişim yapısı (0.418) tutum üstünde en güçlü etkiye sahiptir onu 

algılanan kullanım kolaylığı (0.210), algılanan kullanışlılık (0.198) takip etmektedir. Son olarak 

çalışmada algılanan kullanışlılık yapsının R
2
 değeri %45’tir. Algılanan kullanım kolaylığı (0.671) 

yapısı kullanışlılık üstünde güçlü bir etkiye sahiptir. PLSc açısından davranış yapısının R
2
 değeri 

%27’dir. Ağızdan ağza iletişim  (0.407) yapısı davranış üstünde en güçlü etkiye sahiptir, onu 

davranışsal niyet (0.175) takip etmektedir. Çalışmada davranışsal niyet yapısının R
2
 değeri 

%75’dir. Tutum (0.732) yapısı davranışsal niyet üstünde en güçlü etkiye sahiptir, onu algılanan 

kullanışlılık (0.147), algılanan kullanım kolaylığı (0.074) takip etmektedir. Çalışmada tutum 

yapısının R
2
 değeri %53’tür. Ağızdan ağza iletişim yapısı (0.470) tutum üstünde en güçlü etkiye 

sahiptir onu algılanan kullanışlılık (0.232), algılanan kullanım kolaylığı (0.182) takip etmektedir. 

Son olarak çalışmada algılanan kullanışlılık yapsının R
2
 değeri %70’tir. Algılanan kullanım 

kolaylığı (0.717) yapısı kullanışlılık üstünde güçlü bir etkiye sahiptir. 

Değerlendirme kriteri olarak, sırasıyla 0.02, 0.15 ve 0.35 olan f
2
 değerleri, dışsal bir örtük 

değişkenin küçük, orta ve büyük etkilerini (Sarstedt vd., 2017: s.21) temsil etmektedir. Etki 

büyüklüğü 0,02'den küçük olan değerler, yapının etkisinin olmadığını göstermektedir. Tablo – 4 

f
2
 değerlerini göstermektedir. Görece yüksek ve orta düzeyli f

2
 etki hacimleri geleneksel PLS 

açısından AKK=>AK (0.817), AAİ=>DYT (0.230), DYT=>DN (0.733) ilişkilerinde PLSc 

açısından AKK=>AK(2.218), AAİ=>DYT (0.325), AAİ=>DAV (0.205), DYT=>DN (1.367) 

ilişkilerinde ortaya çıkmıştır. İleri sürülen modeldeki diğer f
2
 etki hacimleri zayıf veya etkisiz 

görünmektedir. 

KEKK-YEM bir uyum iyiliği değerine sahip değildir. Diğer taraftan yazarlar uyum iyiliği ölçüsü 

olarak, standartlaştırılmış karekök ortalama artık değerinin (Standardized Root Mean Square 

Residual – SRMR) uyum derecesini ölçmeye yardımcı olabileceğini belirtmişlerdir (Henseler vd., 

2014: s.195). İyi uyuma sahip modellerin SRMR değeri tipik olarak 0.08’i aşmamaktadır (Hu ve 

Bentler, 1999: s.449). Ek olarak, SRMR değeri kullanımı hem tahmini model hem de doymuş 

model için uygun modeli belirlemek açısından geleneksel hale gelmiştir (Cheah vd., 2018: s.145). 
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Doygunluk, yapısal modelde tüm yapıların serbestçe korelasyon gösterdiği anlamına gelir. 

Tahmini model, toplam etki planına dayanmaktadır ve model yapısını dikkate almaktadır. Tablo 

– 4’te görüldüğü üzere çalışmada SRMR değeri geleneksel PLS ve PLSc açısından eşik değerin 

altında yer almaktadır. Sonuçlar, kavramsal modelin hem geleneksel PLS hem de tutarlı PLS 

açısından yansıtıcı ölçüm için iyi bir uyum göstermektedir. 

Sonuç, Öneriler, Kısıtlar 

Çalışmada yapılan analiz sonuçları değerlendirildiğinde yeni teknolojilerin kabulünü algılanan 

kullanışlılık ve kullanım kolaylığı kavramları üzerinden açıklayan TKM’nin (Davis vd., 1989: 

s.997) temel savları, mobil alışveriş anlamında pazar potansiyeline sahip Türkiye kültüründe de 

doğrulanmıştır. Çalışmada TKM kabullerinden algılanan kullanışlılık ile davranışsal niyet 

arasındaki ilişki ile algılanan kullanım kolaylığı ve davranışsal niyet arasındaki ilişki PLSc 

açısından anlamsızdır. Kullanışlılık ve kolaylık algısının davranışsal niyet üstünde doğrudan bir 

etkisi olmadığını gösteren bu sonuç literatürdeki bazı çalışmalarla paralellik arz etmektedir 

(Bhatti, 2007: s.10; Agrebi ve Jallais, 2015: s.20; Saprikis vd., 2018: s.84). Diğer taraftan bu 

çalışmada ağızdan ağza iletişimin, mobil aplikasyonlar yoluyla alışveriş ve bu davranışa yönelik 

tutum üstünde hem geleneksel PLS hem de PLSc analizleri açısından anlamlı bir etkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç ağızdan ağza iletişimin mobil alışveriş üstünde etkili olduğunu 

gösteren mobil alandaki önceki çalışmaların sonuçlarıyla paralellik arz etmektedir (Kim vd., 

2016: s.187; Yildiz and Kitapçı, 2018: s.68). 

Literatürde bilinen bir kavram olmasına rağmen davranışa doğrudan etki eden ağızdan ağza 

iletişimin çalışma bağlamındaki araştırmalarda sınırlı bir kullanım alanına sahip olduğu 

görülmektedir. Bilgi çağında yaşadığımız düşünüldüğünde tüketicilerin ürün ve hizmetlere ilişkin 

her türlü bilgiyi en iyi satın alma seçeneğine ulaşmak üzere kullandığı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu açıdan mobil alışveriş sürecinde ve sonrasında tüketicide iyi bir izlenim 

bırakmak tüketicileri ürün ve hizmet pazarlayan şirketlerin yanına çekecek devamında ürün, 

hizmet ve markalar ile ilgili olumlu söylemler mobil aplikasyonlar yoluyla alışverişin 

benimsenmesine katkı sağlayacaktır. Bu açıdan çalışma literatürde farklı alanlardaki çalışmalara 

paralel olarak ağızdan ağza iletişimin mobil alışverişin kabulünde de belirleyici bir unsur 

olduğunu ortaya koymaktadır.  
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Çalışmada KEKK-YEM yanlılığı göstergesi olarak geleneksel PLS’nin gösterge yükleri, 

geçerlilik ve güvenilirlik gibi ölçüm modeli parametrelerinin çoğunda yüksek tahmine yol açtığı 

görülmektedir. Yine KEKK-YEM yanlılığı göstergesi olarak R
2
 değerleri ve beta katsayıları gibi 

yapısal model parametrelerinin düşük tahmin edildiği gözlemlenmiştir. Çalışmada tutum, niyet ve 

davranış yapılarının R
2
 kare değerleri geleneksel PLS açısından sırasıyla %42, %61, %10 iken 

PLSc açısından sırasıyla %53, %75, %27’dir. Bu durum beta katsayıları açısından da benzerlik 

göstermektedir. Bu açıdan çalışma sonuçları, literatürde belirtildiği üzere gözlemlenen örtük 

değişkenler ile vekil değişkenleri arasındaki yollar için yapılan parametre tahminleri yukarı yönlü 

yanlılık içerirken örtük değişkenler arasındaki yollar için parametre tahminlerinin azaldığı 

çıkarımı ile paralellik arz etmektedir (Chin vd., 2003: s.205; Gefen vd., 2011: s.6). Ayrıca hipotez 

testi sonuçları değerlendirildiğinde; algılanan kullanışlılığın ve algılanan kullanım kolaylığının 

davranışsal niyetle olan ilişkisi PLSc açısından anlamsız yönde farlılık göstermektedir. Bunun 

dışındaki bütün ilişkilerin hem geleneksel PLS hem de PLSc açısından anlamlı olduğu 

görülmektedir. Yazarlar PLS'nin yaygın faktör modellerini tahmin etmek için kullanılması 

durumunda yol katsayılarını fazla tahmin etme ihtimaline çok fazla dikkat gösterilmediğini 

belirterek şişirilmiş yol katsayılarının I. Tip hata (false positive) tehlikesini arttırdığını; bununda, 

popülasyonda gerçekte bulunmayan bir etkinin anlamlı sayılabileceği anlamına geldiği ifade 

etmişlerdir. (Dijkstra and Henseler 2015a: s.297). Ayrıca varyans tabanlı YEM, doğru 

parametreyi düşük tahmin ederse II. tip hatanın, doğru parametreyi fazla tahmin ederse I. tip 

hatanın olası olduğuna daha önce değinilmiş ve bu tutarsız tahminlerin hatalı hipotez testi 

sonuçlarına yol açabileceğinden bahsedilmiştir (Dijkstra and Henseler 2015a: s.299). Çalışma 

geleneksel PLS’nin doğru olmayan bir hipotezin test sonucu kabul edilmesiyle II. tip hataya 

sebep olduğunu ortaya koyarak literatürdeki savını desteklemektedir. 

Diğer taraftan marka denkliğinin incelendiği ve farklı anlamlılık değerlerinin eşik kabul edildiği 

bir çalışmada hipotez testi sonuçlarının geleneksel PLS ve PLSc açısından farlılıklar ortaya 

koyduğu belirlenmiştir (Cheah vd., 2018). Bir başka çalışmada ise yazarlar genel kabul görmüş 

bir model üstünde yaptıkları analizde geleneksel PLS ve PLSc  kullanılarak yapılan yol kat 

sayıları tahminleri ve R
2
 değerleri açısından küçük farklar bulmuşlardır (Dijkstra and Henseler 

2015a: s.309). Yine aynı çalışmada 10 bin alt örneklem ile yapılan anlamlılık testi sonuçları her 

iki teknik açısından aynı sonuçları ortaya koymaktadır. Mevcut çalışma bahse konu yazarların 
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çalışmasındaki bulgulara benzer bir şekilde geleneksel PLS ve PLSc  kullanımının TKM’nin 

temel kabulleri açısından farklı sonuçlara yol açmadığını göstermektedir. 

Chin (1998: s.323), KEKK yol modellemesinde 0.67, 0.33 ve 0.19'luk R
2
 değerlerini sırasıyla 

önemli, makul ve zayıf olarak tanımlamaktadır. Diğer taraftan çalışmadaki araştırma modeli R
2
 

değerlerinin yeterliliği açısından takip eden bilgileri vermek faydalı olacaktır. SmartPLS resmi 

sitesinde TKM kullanılarak değişik yöntemlerle hesaplanan R
2
 değerleri geleneksel PLS için 

%12, PLSc için %16, AMOS (ağırlıklandırılmamış en küçük kareler yöntemi – ULS) için 

%23’tür (SmartPLS, 2018). Ayrıca yine geleneksel PLS kullanılarak yapılan ve mevcut 

çalışmaya benzer bir çalışmada elde edilen R
2
 değeri %8’dir (Yildiz and Kitapçı, 2018: s.68). Bu 

veriler göz önünde alındığında çalışmada davranışını açıklayan R
2
 (%27) değeri makul seviyede 

görünmektedir. Ayrıca çalışmada diğer R
2
 kare değerleri incelendiğinde geleneksel PLS 

açısından tutum (%42) ve niyetin (%61); yine PLSc açısından ise tutum (%53) ve niyetin (%75) 

önemli seviyelerde açıklandığı değerlendirilmiştir. 

Son olarak uyum iyiliği değerleri incelendiğinde geleneksel PLS ve PLSc, doymuş ve tahmin 

edilen model açısından eşik değerin altında değerlere sahiptir. Ayrıca PLSc sonuçları modelin 

daha iyi bir uyum değerine sahip olduğunu göstermektedir. Bu noktada mevcut çalışma KEKK-

YEM yanlılığı ile ilgili önemli bulgular ortaya koymaktadır. KEKK-YEM yanlılığı açısından 

çalışmanın özellikle ölçüm modelleri ve yapısal modelle ilgili bulguları göz önüne alındığında 

pazarlama alanındaki reflektif değişkenlerle ölçümlenmiş KEKK yol modellemesi çalışmalarında 

PLSc kullanımının daha doğru bir yaklaşım olacağını söylemek mümkündür. Çalışma 

sonuçlarına yönelik gelecek araştırmalar yöntem ve kavram kapsamında iki alt başlık altında 

toplanabilir. Çalışmada ortaya koyulduğu üzere KEKK-YEM yanlılığının pazarlama alanında 

farklı bağlamlarda incelenmesi yanlılık hakkında araştırmacılara doğru bir yaklaşımın tercih 

edilmesi açısından katkı sağlayacaktır.  Ayrıca geleneksel PLS ve PLSc tekniklerinin 

karşılaştırılmasının yanı sıra varyans bazlı yaklaşımlar ile kovaryans bazlı yaklaşımları 

karşılaştıran farklı bağlamdaki çalışmalar da literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Son olarak 

nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, akıllı ürünler, ibeacon gibi konuların gündem teşkil 

ettiği bugünlerde çalışmada ortaya konan ağızdan ağza iletişim unsurunun kabul ve benimseme 

davranışının incelendiği çalışmalarda kullanılması literatüre katkı sağlayacaktır. 
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Çalışmada KEKK-YEM yanlılığının mobil aplikasyonlar yoluyla alışveriş bağlamında 

incelenmesi çalışma kısıtlarından bir tanesidir. Ayrıca mobil alışveriş anlamında Türkiye’de 

oturmuş bir pazar yerine gelişen bir pazarın var olması çalışmanın bir diğer kısıtıdır. 
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ÜZERİNDEKI ROLÜ: E-TİCARET SİTESİ MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDE 

BIR ARAŞTIRMA  
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RESEARCH ON E-COMMERCE SITE CUSTOMERS 
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Özet 

İçerik pazarlamasının tarihi çok eskilere dayanmasına karşın son zamanlarda tüketici 

davranışlarındaki ve teknolojideki değişimler sayesinde pazarlama dünyasında yeni bir trend 

olmaya başlamıştır. Teknolojindeki gelişmeler içerik pazarlamasının mecralarını da değiştirmiş 

ve internetin yoğun kullanımıyla birlikte dijital içerik pazarlaması doğmuştur. Araştırmanın 

amacı; dijital içerik pazarlaması uygulamalarının müşteri sadakati üzerinde bir etkisinin olup 

olmadığını tespit etmektir. Bu bağlamda hepsiburada.com sitesinden alışveriş yapan 

tüketicilerden oluşan bir örneklem grubu üzerinde, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak 

değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca araştırmanın analizinde, tanımlayıcı 

istatistikler, faktör analizi, dijital içerik pazarlaması ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi ve etki 

düzeyini ölçmek amacıyla sırasıyla korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde dijital içerik pazarlaması faktörü ile müşteri sadakati 

faktörü arasında pozitif ve orta kuvvete yakın, anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu 

doğrultuda, internet üzerinden gerçekleştirilecek dijital içerik pazarlaması uygulamaları 

tüketicilerin bilgiye daha hızlı ve maliyetsiz şekilde ulaşmalarını sağlayacak ve müşteri 

sadakatini artıracaktır.  
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The Role of Digital Content Marketing on Customer Loyalty: A Research on 

E-Commerce Site Customers 

Abstract 

Although the history is very old, content marketing has recently become a new trend in the 

marketing world thanks to changes in consumer behavior and technology. Developments in 

technology have also changed the channels of content marketing and digital content marketing 

has emerged with the intensive use of the internet. The aim of the study is to determine whether 

digital content marketing practices have an impact on customer loyalty. In this context, the 

relationship between variables were tested by using purposive sampling method on a sample 

group consisting of consumers who shop from hepsiburada.com. In addition, descriptive 

statistics, factor analysis and correlation analysis and multiple linear regression analysis (in order 

to measure the relationship between digital content marketing and customer loyalty) were carried 

out in the research. As a result of the study, it was determined that there was a positive and 

medium-strong relationship between digital content marketing and customer loyalty factor. In 

this context, the digital content marketing applications that will be realized through the internet 

will enable the information to be accessed more quickly and cost-free and will increase customer 

loyalty. 

Keywords: Digital Content Marketing, Customer Loyalty, E-Trade 

1. Giriş ve Çalışmanın Amacı: 

Bilgi pazarlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Pazarlama araştırması ve tüketici davranışı, mevcut 

müşteri ve potansiyel müşteriler hakkında pazar alışverişinin değerini ve dolayısıyla 

organizasyonun değerini arttırmak amacıyla bilgi toplamakla ilgilidir. Pazarlama iletişimi, 

müşterilere davranışlarını etkileyebilecek bilgi veya mesajların iletilmesi ile ilgilidir. Ürünler de 

bilgi içerir. Bir somun ekmek gibi basit günlük ürünler dahi, ambalajlarında içerik, marka ve 

iletişim detaylarına sahiptir. Televizyon, beyaz eşya veya PC gibi daha karmaşık mallara 

karmaşık el kitapları eşlik edebilir. Bu tür bilgiler, müşterinin, üründen optimum fayda 

edebilmesi için oluşturulur. Hizmetler de genellikle bilgi içerir. Örneğin, bir kuaför bir saç 

stilinin nasıl oluşturulacağını açıklayabilir ya da bir banka müdürü hem finansal bilgileri verir 
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hem de optimal seçimlerle ilgili tavsiyeler sunabilir. Dijital kanaldaki fark, bilginin pazarlama 

değişiminde baskın unsur haline gelmesidir (Rowley, 2010: s.523). 

Günümüzde kurumlar, talep ve beklentilerini karşılayarak tüketiciyi kazanmayı hedeflemektedir. 

Tüketicilerin ürünle ilgili olarak sahip olmak istedikleri bilgileri sağlayarak, şirketler mevcut 

tüketicileri güvence altına alabilir ve hatta potansiyel müşterilerin ilgilerini çekebilirler. Hedefleri 

tüketicinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak isteyen kurumlar ürüne yönelik dijital içerik 

pazarlamasını tercih etmektedir (Andaç vd., 2016: s.125). 

Dijital içerik pazarlamasına yönelik akademik ve hakemli araştırma sayısı oldukça düşük 

sayılarda olmasına karşın, pazarlama araştırma ajansları ve dijital içerik pazarlaması konusunda 

öneriler sunan kitaplar oldukça fazladır. Bu çalışma da bu boşluğu gidermeye yönelik 

hazırlanmıştır. Araştırmanın genel amacı dijital içerik pazarlamasının müşteri sadakati üzerindeki 

rolünü tespit etmektir.  

İçerik pazarlamasının hedefleri, tanımlanmış bir içerik stratejisinin bir parçasını oluşturmalıdır. 

Yararlı, kullanılabilir içeriğin oluşturulması, sunulması ve yönetilmesi için planlama pratiği 

gerekmektedir. İçerik pazarlaması için temel hedefler: Marka bilinci veya güçlendirilmesi, yol 

gösterici bir dönüşüm sağlanması ve bu atmosferin beslenmesi, müşteri dönüşümünün 

sağlanması, müşteri hizmetlerinin güçlendirilmesi, müşterinin daha pahalı olanı satın alması için 

ikna etmeye çalışılması ve son olarak tutkulu katılımcılar bulunmasıdır (Pulizzi ve Barrett, 2009: 

s.99). Birçok yorumcu, içerik pazarlama senaryolarındaki içerik için önemli başarı kriterinin, 

standart satış mesajlarının aksine dikkat çekici ya da müthiş şeyler olması gerektiği konusunda 

hemfikirdir (Holliman ve Rowley, 2014: s.273). 

İçerik pazarlaması bir taktik değil, özellikle çevrimiçi araçlar için oluşturulan bir stratejidir. 

Tüketicilere değer katan, böylece bir işletme, marka, ürün veya hizmeti doğrudan veya dolaylı 

olarak teşvik eden tüm içerik biçimlerini kapsayabilir. Ayrıca, müşterilerine veya son kullanıcı 

adaylarına, güvenilir, anlamlı, uyarlanmış ve ihtiyaç duyulan bilgileri sunar. Temel olarak içerik 

pazarlaması, alıcılara ürün veya hizmetleri sunmak yerine onları daha akıllı hale getiren bilgileri 

yayma konusunda desteklemektedir. İçerik pazarlamasının reklamcılığın yoğun olduğu bir 

ortamda sağlayacağı asıl avantaj, ürün ya da hizmetin daha fazla satılması değil, marka bilinirliği, 

otorite, güvenilirlik, sadakat ve özgünlük sağlamasıdır (Constantinescu-Dobra, 2014: s.108). 

2. Literatür Analizi 
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2.1. Dijital İçerik Pazarlaması 

İçerik pazarlaması terimi ilk olarak 1996 yılı başlarında kullanılmaya başlanmıştır. Son on yılda 

İnternet'in sağladığı çeşitli kanallar içerik pazarlamasının da çeşitli şekillerde zenginleşmesini 

sağlamıştır. İçerik pazarlamasıyla ilgili çok sayıda tanım bulunmakla birlikte en kapsayıcı 

tanımlardan biri İçerik Pazarlama Enstitüsü tarafından yapılmış olan tanımdır. Buna göre içerik 

pazarlaması, net olarak tanımlanmış ve doğru anlaşılmış hedef kitleyi kârlı müşteri hareketi 

yaratma hedefiyle etkilemek, çekmek, bağlılıklarını sağlamak için ilgili ve değerli içeriğin 

yaratılması ve dağıtılmasını kapsayan pazarlama tekniğidir (Constantinescu-Dobra, 2014: s.108). 

İçerik, genellikle, içerikle ilgilenmeye davet eden üst düzey çalışanların ücretsiz servis 

sağlayıcıları kullanarak davette bulunmaları ile sağlanır. Tipik olarak bu tür içerikler, hizmet 

sağlayıcının teklifleri yani ne ürün bazlı mesajlar ne de harekete geçirici mesajları kapsamaz.  

Tüketicilerle ilişkilerin kurulmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, servis 

sağlayıcısı, çalışanların kendi endüstrilerindeki fırsatları ve zorlukları tanımasına yardımcı olmak 

için endüstri haberlerini bilgi ile birlikte paylaşabilir. Aslında hem B2B pazarlama uygulayıcıları 

hem de araştırmacılar, içerik pazarlamasının “satış” dan “yardım” a doğru bir iş kültürü değişimi 

gerektirdiğini vurgulamaktadır (Holliman ve Rowley, 2014: s.269). Özellikle, B2B uygulayıcıları 

“büyük içeriğin dinleyicilere daha iyi bir şeyler yapmalarına yardımcı olarak ya da mesleki 

yaşamlarında karşılarına çıkan belirli bir problemi çözerek değer katar” (Holliman ve Rowley, 

2014: s.290). Müşterilere içerik sunmak, müşteri katılımı girişimi olarak düşünülebilir ve 

müşterinin içerik üzerinden servis sağlayıcısına katılması için bir fırsat olabilir. Müşteri katılımı 

“bir bireyin, müşterinin veya organizasyonun başlattığı bir organizasyonun teklifleri ve/veya 

organizasyonel faaliyetlerine katılımı ve bunlarla bağlantılı olma yoğunluğu” olarak 

tanımlanabilir (Vivek, Beatty ve Morgan, 2012: s.127). 

Andaç vd. (2016: s.124) yaptıkları çalışmanın sonucunda; dijital içerik pazarlamasının tüketiciler 

üzerinde büyük bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu nedenle kurumlar içerik 

pazarlamasını titizlikle ele alınması gereken bir pazarlama türü olarak değerlendirmelidirler. 

Günümüzde geleneksel pazarlama yöntemleriyle müşteri sadakatinin oluşturulabilmesi daha da 

zorlaşmıştır. Müşteriyi anlamak, ihtiyaçlarını gidermek ve onunla iletişim kurmak dijital içerik 

pazarlamasının kullanımıyla mümkün olabilmektedir. Çünkü dijital içerik pazarlamasında amaç 

satmak değil, sık ve potansiyel müşterilerle iletişimde kalmaktır. 
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Gerçek içerik pazarlama çalışmaları sadece sektörle ilgili manşetleri tweet atmakla ilgili değildir. 

Bunun yerine insanların kurum ya da marka ile ilgili konuşmalarına ve web sitesinde zaman 

geçirmelerine olanak tanıyan, önemli içerikler sunan paylaşımlara ihtiyaç vardır. Bu sayede 

onların dikkatleri çekilebilecek ve bağlılık oluşturulabilecektir (Lieb, 2011: s.157). 

İçerik, bir web sayfası oluşturan tasarım, metin ve grafiksel bilgidir. İyi içerik, müşterileri bir 

web sitesine çekmek, ilgi uyandırmak veya tekrar ziyaretleri gerçekleştirmek için anahtardır 

(Chaffey vd., 2000: s.517).  

Pulizzi J. ve Barret N. (2009: s. 98) e göre içerik pazarlaması, kârlı müşteri hareketini 

sürdürebilmek amacıyla, açıkça tanımlanmış ve kabul edilmiş bir hedef kitleyi çekmek, elde 

etmek ve bunlarla ilgilenmek için ilgili ve değerli içeriğin oluşturulması ve dağıtımı için bir 

pazarlama tekniğidir. İçerik pazarlamasının amacı, müşterileri ilgi çekici içeriklerle cezbetmek, 

onlarla ilgilenmek ve onları elde tutmaktır. İçerik pazarlaması, mevcut ve potansiyel tüketici 

potansiyellerine ulaşmak amacıyla içeriğin oluşturulmasını veya paylaşılmasını içeren tüm 

pazarlama biçimlerini kapsayan bir şemsiye terimdir (Pulizzi ve Barret, 2009: s.98). 

Oechsli, (2015) içerik pazarlamasının 3 bileşeni bulunduğunu açıklamıştır. Bunlar: 

Taslak Hazırlama: Bu aşama, mevcut müşteriler, potansiyel müşteriler ve birlikte çalışılacak 

ortakları yönlendirme adına onların ilgisini çekecek içerikler geliştirilmesi aşamasıdır. İçerik 

pazarlamasında esas olan yazılan yazının kalitesinden ziyade içeriğinin yararlı olmasıdır.  

İçeriği Dağıtma: İçerik yayınlama kanalları neredeyse sınırsızdır. Bu noktada en doğru kanalı 

bulmaya çalışmalıdır. Başlama noktası olarak şirketin kendi sitesi başta olmak üzere LinkedIn, 

Facebook, E-postalar, YouTube, bloglar, Tumblr, Medium vb. faydalanılabilir.  

Hedef Kitle ile Etkileşim Kurma: Bu aşama, gönderilen içeriğin hedef kitle tarafından okunup 

okunmadığını takip etme aşamasıdır. Hedef kitle içerisinde şirketin paylaştığı gönderileri 

kimlerin beğendiği önemli bir konudur. Bunun tespitinin yapılmasının ardından bu kişilerle 

bağlantıya geçilmelidir. Çekici bir niteliği bulunan içerik pazarlaması anında bir etki oluşturmaz; 

içerik oluşturulup yayınlanmalı ve geri dönüşler için beklemeye geçilmelidir.  Çünkü sunulan 

içerik zamanla güven ve güvenilirlik sağlayacaktır.  

2.2.Müşteri Sadakati 
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Sadakat kavramı yüzyıllardır kullanılmaktadır. Geçmiş zamanlarda gücü ve kontrolü elde tutmak 

için kullanılmıştır (Kumar ve Shah, 2004: s.318). TDK sözlüğünde ise “İçten gelen bağlılık, 

sağlam güçlü dostluk” olarak tanımlanmıştır. Sadakatin arkadaş eş ya da aile bireyleri söz konusu 

olduğunda sadakatin tanımlanabilmesi ve anlaşılması kolaydır. Buna karşın müşteri sadakati 

farklılıklar göstermektedir ve tanımlamak için farklı söylemlere ihtiyaç vardır (Değermen, 2006: 

s.76). Bu bağlamda müşteri sadakati; müşterilerin markalara, hizmetlere, mağazalara, ürün 

kategorilerine veya faaliyetlere karşı gösterdikleri bir tepkidir (Selvi, 2007: s.4). Diğer bir 

ifadeyle müşteri sadakati: tercih edilen bir ürün / hizmetin gelecekte de tekrar tekrar satın 

alınması, bu ürün ya da hizmetin daimi müşterisi olunmasına yönelik derin bir bağlılık 

taahhüdüdür. Böylece rakipler müşterilerin satın alma davranışlarını değiştirmeye dönük ne kadar 

pazarlama faaliyetinde bulunurlarsa bulunsunlar başarı sağlayamayacaklardır (Oliver, 1997: 

s.392). 

Sadakat kavramı, bir görüşe göre birincil ilişki pazarlamasının amacı, hatta kendisidir (Shpetim, 

2012: s.19). Müşteri sadakatinin oluşması durumunda düzenli yeniden satın alma davranışı söz 

konusudur. İşletmenin tek bir mal veya hizmetini alan bir müşteri zamanla işletmenin diğer mal 

veya hizmetlerini de satın almaya başlayacak ve işletmeyi yakınlarına ve bağlantılı olduğu 

kişilere tavsiye edecektir. Sadık müşterilerin temel bir özellikleri de rakip işletmelerin 

söylemlerine kulak asmaması, satış çabalarından etkilenmemesidir (Değermen, 2006: s.79). 

Shoemaker ve Lewis, (1999: s.349)’e göre sadakatin arttırılması için 2 önemli faktör söz 

konusudur. Bunlardan ilki, satılan mal ve hizmetlerle duygusal bir bağ oluşturmak, ikincisi ise, 

tekrar satın almayı gerçekleştirebilmektir. Uncles vd., (2003)’e göre müşteri sadakati üç şekilde 

kavramsallaştırılabilir. Bunlar Markayla ilişki kurmaya yönlendiren bir tutum olarak sadakat, 

gösterilen davranışlar açısından sadakat (geçmiş satın almalar gibi) ve son olarak bireyin 

karakteri ve satın alma yönelimi ile ifade edilen sadakattir (Akt: Selvi, 2007: s.7). Griffin (2009) 

de müşteri sadakati oluşturulmasında müşteriler üzerinde güven sağlamanın altı aşamasından söz 

etmektedir. Bunlardan ilki şüpheli müşterinin koşullu müşteriye, ikincisi koşullu müşterinin ilk 

kez alışveriş yapacak müşteriye ve üçüncüsü ise ilk kez alışveriş yapacak müşterinin tekraren 

alışveriş yapan müşteriye dönüştürülmesidir. Şirketin ürün ve hizmetlerinden birkaç kez alışveriş 

yapmış bir müşterinin daimi müşteriye dönüşümü dördüncü, bu kişinin şirket savunucusuna 

dönüşümü ise beşinci evredir. Altıncı ve son evre ise şirket savunucularını şirket savunucusu 

olarak tutmaktır.  
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Sadakat kazanma stratejileri zamanla önemli değişim göstermiştir. Marka ilişkileri yaratmak, 

sadakat programlarının nihai amacıdır. Marka ilişkisi, zamanla genişleyen ve derinleşen, ürüne 

değer katan ve markasını güçlendiren şirket ve müşteri arasında karşılıklı değer alışverişi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu marka ilişkisine duyulan ihtiyaç, frekans programlarına dayalı sadakatin 

kırılgan niteliği göz önüne alındığında önem kazanmaktadır. Frekans programlarının çalışması 

için müşteri bunları değerli bulmalıdır (Shoemaker ve Lewis, 1999: s.351). 

2.3.Müşteri Sadakati Türleri  

Her ne kadar tekrar satınalma davranışı sadakatin önemli hedeflerinden biri ise de yapılan bir 

araştırma, yeniden satın alma davranışının tek başına sadakatin göstergesi olamayacağını 

göstermiştir. Geliştirilen bir modelde, müşteri tutumlarını oluşturan inançların, duyguların ve 

tercihlerin de değerlendirilmesi gerektiği dikkate alınarak gerçek sadakate, üç karar alma 

aşamasından sonra ulaşılabileceği vurgulanmıştır. Bu aşamalar ve sonuçta oluşan 4 tutumsal 

sadakat türü aşağıda sunulmuştur: 

Bilişsel Aşama ve Bilişsel Sadakat: Müşterinin markaya/ürüne/kuruma yönelik inançlarının ya da 

bilgilerinin, markanın diğer alternatiflere göre tercih edilebilir durumda olmasını sağlayan 

aşamadır. Bilişsellik önceki deneyimlere bağlı olarak oluşabileceği gibi başkalarından gelen 

bilgilere bağlı olarak da oluşabilir (Oliver, 1999: s.35). Bilişsel sadakat, tüketici üzerinde güçlü 

bir sadakat oluştursa da, kırılganlıklarına sahiptir. Bu aşamadaki bir tüketici, az sayıda 

memnuniyetsizlik doğuran durumla karşılaşması durumunda dahi rekabetçi firmaların mesajları 

karşısında motivasyonunu kaybedebilir ve tecrübe ettikleri bu memnuniyetsizliği daha da şiddetli 

algılamaları söz konusu olabilir (Oliva vd., 1992: s.85).  

Duygusal Aşama ve Duygusal Sadakat: Müşterinin markaya yönelik bilgi ya da inançlarının, 

marka için yapılan duygusal tercihle uyumlu olması aşamasıdır. Bilişsel sadakatte var olan belirli 

bir markayla ilgili mevcut bilgi ve inançlara ek olarak müşteri tatmini de işin içine girdiğinde 

oluşan tatmin, müşteride önceden var olan bilgi ve inançla birleşmekte ve duygusal sadakate 

dönüşmektedir.  

Davranışsal Eğilimli Aşama ve Davranışsal Eğilimli Sadakat: Bu sadakat türünde müşteri diğer 

alternatiflerle kıyaslandığında daha yüksek bir satın alma eğilimine sahiptir. Davranış eğilimi, 

satın almaya duyulan marka odaklı bağlılığı gösterdiğinden derin bir bağlılıktan söz edilebilir. 
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Bununla birlikte yaşanacak tatminsizlikler veya rakipler tarafından gerçekleştirilen bazı 

pazarlama aksiyonları bu sadakati zedeleyebilmektedir.  

Doğudan Eyleme Yönelik Sadakat: Niyetlerin eyleme dönüşmesidir. Bu sadakati oluşturan iki 

unsurdan ilki; davranış eğilimli sadakat türünde motive olmuş niyetin, "eyleme dönüşmeye hazır 

olması” diğeri ise, eyleme geçmeyi önleyen "engelleri aşma arzusudur.” Eylem, bu iki unsurun 

birlikteliğinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu birlikteliğin sağlanması durumunda, eylem 

devamlılığı gelişmekte ve yeniden satın alma rutine dönüşmektedir.   

Müşteri sadakati, sadakat duyulan olgu boyutunda 3 gruba ayrılmaktadır:  

Marka sadakati, müşterinin çeşitli markalar arasındaki tercihlerinde zamanla tek bir markada 

karar kılmasıdır. Bu durumda müşteri ihtiyacını sürekli bu ürünleri ile giderecektir (Balyemez, 

2008: s.90). 

Hizmet sadakati, müşterinin bir hizmet sağlayıcısından tekrarlanan satın alma davranışı 

göstermesi, hizmet sağlayıcısına karşı olumlu bir tavır sergilemesi ve hizmete ihtiyacı olduğu 

zaman sadece hizmet sağlayıcısını kullanmayı düşünmesidir (Gremler ve Brown, 1999: s.273). 

Mağaza Sadakati, müşterilerin belirli bir mağazaya yönelik farkındalıklarını daha fazla 

geliştirmeleridir. Nitekim mağazaya sadık müşteriler, yalnızca sadık oldukları mağazanın 

ürünlerini seçmeye ve denemeye daha fazla isteklidirler (Chen ve Quester, 2006: s.189). Bir 

müşterinin bir mağazadan memnun olması o müşterinin mutlaka mağazaya sadık olduğu 

anlamına gelmez. Çünkü müşteri daha iyi bir alternatifle karşılaştığında farklı bir mağazanın 

müşterisine dönüşebilir. Bu nedenle sadakat yaratabilmek için mağaza yöneticilerinin müşteri 

memnuniyeti sağlayabilmelerinin yanı sıra müşterileri ile duygusal bir bağ oluşturmaları ve 

farklılık yaratabilmeleri gerekmektedir (Çakmak ve Üster, 2013: s.3). Müşterilerin mağazaya 

sadakati, cirosal artışı ve şirket kârlılığını beraberinde getirecektir. Çünkü sadık müşteriler, satın 

alma davranışına daha fazla eğilimlidirler (Yücel ve Yücel, 2012: s.96).  

Çalışmaya konu olan perakende pazarlarında da rekabetin artması ile beraber perakendecilerin; 

müşterileri çekmeye, onları elde tutmaya ve çeşitli stratejiler geliştirmeye odaklanmaları bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle perakendecilerin temel amacı, müşterilerini sadık 

müşteriler haline getirmek olmalıdır. Sadakat ise, müşteri tatminin bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır (Martenson 2007: s.549). 
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2.4.Müşteri Sadakatinin Oluşumunu Belirleyen Kavramlar 

Temelde müşteri sadakati; müşteri değeri, müşteri tatmini ve müşteri memnuniyetinden 

oluşmaktadır. Değer, müşterilerin ne istedikleri ve ürünü satın alıp kullandıktan sonra ne elde 

ettikleri ile ilgilidir. Yapılan bir araştırmada, müşteri memnuniyetinin ve algılanan değerin satın 

alma sonrası davranışları önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Tam, 2004: s.897). 

İkinci kavram müşteri tatminidir. Tatmin, tüketicilerin satın aldıkları mal ya da hizmetin 

beklentilerini karşılama oranıdır. Müşteri tatmini, müşterilere güler yüz göstermenin çok ötesinde 

bir hizmet kalitesi gerektirir ve satın alma sürecindeki bütün unsurların bütününden oluşur. 

Günümüzde müşteriler, sadece mal veya hizmetin gereksinimlerini gidermesi ile tatmin 

olmamaktadırlar. Bunun yanında; kullandıkları ürünlerin çevreye ve insan sağlığına zarar 

vermemesi, enerji ve yakıt tasarrufu sağlayan ürünlerin öncelikle tercih edilmesi, satın aldıkları 

ürünlerin yaşamlarını kolaylaştırıcı niteliğe sahip olması müşterilerin beklentileri arasındadır. 

Bunlara ek olarak fark yaratan, güçlü bir imaj oluşturan ve aynı paraya daha fazlasını sunan ürün 

veya işletmeler müşterilerin tercihlerinde diğer önemli başlıklardır (Yurdakul, 2007: s.274). 

Üçüncü kavram müşteri memnuniyetidir. Müşteri memnuniyeti, algılanan performans/kalite ile 

umulanlar/beklentiler arasındaki fark olarak açıklanabilmektedir. 

Müşteri sadakatinin oluşumunu belirleyen kavramlara yönelik çok sayıda çalışmaya rastlamak 

mümkündür. Aydın ve Özer (2005: s.920) tarafından yapılan bir çalışmada; müşteri sadakati ile 

algılanan hizmet kalitesi, algılanan geçiş maliyeti, güven ve kurum imajı arasındaki ilişki 

incelenmiş olup yapılan analiz sonucunda tüm faktörlerin müşteri sadakati üzerinde olumlu 

etkilerinin olduğunu görülmüştür. Deng vd., (2010: s.289) tarafından yapılan bir başka çalışmada 

da, güvenin, müşteri memnuniyetinin ve anahtarlama maliyetinin müşteri sadakatini doğrudan 

artırdığını da göstermektedir. Bennett ve Rundle‐Thiele, (2004: s.514) yapılan çalışma 

sonucunda; bir hizmet sunumunda memnuniyet ve sadakatin farklı yapılar olduğu ve ilişkinin 

pozitif olmasına rağmen, yüksek memnuniyet düzeylerinin her zaman yüksek düzeyde sadakat 

sağlamadığı görülmüştür. Pont ve McQuilken, (2004: s.344) tarafından yapılan bir çalışmada 

değerlendirmeye alınan iki grubun memnuniyet düzeylerinde anlamlı bir fark olmadığı 

görülmüştür. Ancak, beş davranışsal niyet boyutundan ikisine göre farklılıklar bulunmaktadır: 

sadakat ve başka bir markaya geçiş. Memnuniyet, beş davranışsal niyet boyutunun üçünde 

önemli bir etkiye sahip değildir: sadakat, daha fazla ödemede bulunma ve dışarıdan gelen 

soruların cevaplanması. Yörük ve Kayapınar (2016: s.100) tarafından yapılan çalışmada ilişki 
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pazarlaması bileşenlerinden güven ve karşılıklılık ile müşteri sadakati arasında anlamlı ilişkiler 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bowen ve Chen (2001: s.217) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmanın sonuçları memnuniyet ve sadakat arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığını 

göstermektedir. 

Müşteri sadakatinin bir kuruluşa sağladığı faydaları belirlemek için çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Bu araştırmaların büyük çoğunluğu, müşterileri elinde bulundurmanın sağladığı mali 

faydalara odaklanmıştır: Ayrıca, yeni müşteriler için yapılacak tanıtım ve onları cezbetmeye 

yönelik başlangıç maliyetleri, satınalma sayısındaki artışlar, pozitif ağızdan ağıza pazarlama; 

alımların değerinde artışlar ve müşterinin kuruluşu, kuruluşun da müşteriyi daha iyi anlamasına 

yönelik çalışmalar sayılabilir (Pont ve McQuilken, 2004: s.348). 

2.5.Dijital İçerik Pazarlamasının Müşteri Sadakati Üzerindeki Rolü 

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerdeki artış, tüketicilerin alışveriş yaparken interneti neden ve 

nasıl tercih etkilerini tespit etmeyi gerekli kılmaktadır (Lin, 2007: s.363). Kurumlar, bir web 

sitesinin temel işlevlerinden ayrı olarak, müşteri bilgisine ve başarıya ulaşmaktan duyduğu 

memnuniyeti vurgulayan pazarlama faaliyetlerini de kullanmalıdırlar. Online perakendeciler 

müşteri ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bilgiler ile müşteri memnuniyetini ve sadakatini 

artırabilirler (Andaç vd., 2016: s.126).  

Ürün için yaratılan değer, tüketici memnuniyetinin oluşturulmasında önemli bir faktördür ve 

tüketicinin satın alma koşullarının yerine getirilmesinde önemli bir rol oynar. Satın alacağı ürüne 

ilişkin fayda miktarını belirlerken, tüketici ürün için üretilen değerli içerikten referans alır. Bir 

web sitesi tarafından üretilen bir bilginin kalitesi, müşterilerce algılanan bir değer ölçüsüdür. 

Güncel, doğru, yararlı ve eksiksiz bilgiler ve bunların sunumu algılanan bilgi kalitesinin önemli 

belirleyicileri olarak görülmüştür (Lin, 2003: s.367). Müşteri sadakatini sağlamak için içerik 

pazarlamasının temel unsurları; yenilikçilik, doğruluk, güven ve beklentilerin yerine 

getirilmesidir. 

İstenen tüketici sadakatinin sağlanması, hazırlanan içerik pazarlama stratejisinin etkinliğine 

bağlıdır. Perakendeciler için müşteri sadakati, tüketicinin dikkatini uzun vadede tutmak ve 

tüketicinin memnuniyetini sağlamak için ağızdan ağıza iletişimin doğru bir şekilde kullanımıyla 

mümkün olabilecektir (Zeithaml, 2000: s.74). Tüketici, ürünü internetten aldığında, satılan 

ürünün özellikleri ve kullanım alanları, sitede verilen bilgilerle tutarlı olmalıdır, çünkü 
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gösterilmesi gereken bu duyarlılık müşteri sadakati açısından büyük önem taşımaktadır. Satın 

alınan ürün tüketicinin taleplerini karşıladığında, ‘blog’larda ve ürün sayfasında yaptığı yorumlar 

oldukça olumlu olacaktır. Bu da şirketin yeni tüketiciler kazanması açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

İçerik pazarlamacılığının amacı, bir şirketin web sitesine ziyaretçi çekmek ve müşteriyi eğitmek 

amacıyla ilgili ve değerli içeriği sürekli olarak oluşturarak ve küratörlüğünü (sergi düzenleyicisi) 

yaparak müşterilere dönüştürmektir. Örnek vermek gerekirse; bankaların, ürün veya hizmetleri 

tanıtmaktan ziyade, müşterilerini finanslarını yönetme konusunda daha akıllı hale getiren bilgileri 

sağlaması buna örnek olarak verilebilir. İçerik stratejisinin özü, bir kuruluşun müşterilere tutarlı, 

sürekli, değerli bilgiler sunması durumunda, müşteri iş ve sadakati ile ödüllendirileceği inancıdır. 

Genel pazarlama stratejisine en iyi entegre olan pazarlama türlerinden biridir ve gelişim süreci 

devam etmektedir (Goldstein, 2013: s.28). 

Çevrimiçi perakendeciler tarafından sunulan hizmetler, satış öncesi, satış esnası ve satış sonrası 

olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir. Satış öncesi aşamada, bir şirketin reklam, halkla ilişkiler, 

yeni ürün veya hizmet duyuruları ve diğer ilgili faaliyetlerle müşterileri çekmeye yönelik çabaları 

vardır. Müşterilerin elektronik satın alma faaliyetleri, siparişlerin ve ödemelerin Web siteleri 

üzerinden elektronik ortamda gerçekleşmesi sonucu oluşur. Satış sonrası aşamada müşteri 

hizmetleri, problem çözme vb. konular yer almaktadır. Bu aşama, müşterilerin sorunlarını 

gidererek müşteri memnuniyeti oluşturma aşamasıdır. Sonuç olarak elektronik ticaret bağlamında 

başarılı bir Web sitesi, müşteriyi çeken, güvenilir bir site görünümü veren, gerçekçi bir sitedir ve 

müşteri sadakatini tetikleyen bir yapıdadır (Liu ve Arnett, 2000: s.24). 

Değerli içerik, ürüne bakışta fark yaratır. Değerli içerik ayrıca; yenilikçi bir yapıda olmalı ve 

tüketicilere fayda sağlamalıdır. İçeriğin paylaşımı noktasında ise sosyal medya, bloglar, internet 

makaleleri vb. den faydalanılabilir (Andaç vd., 2016: s.127). 

Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak yapılan çalışmada şu sorunun cevabı aranmıştır: 

Hepsiburada.com sitesine ait dijital içerik pazarlaması uygulamalarının müşteri sadakati üzerinde 

anlamlı bir etkisi var mıdır? 
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3. Tasarım ve Yöntem 

Araştırmanın amacı; dijital içerik pazarlaması ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi tespit 

etmektedir. Bir diğer amacı ise dijital içerik pazarlamasının, müşteri sadakati üzerindeki etki 

düzeyini belirlemektir. Bu doğrultuda araştırmanın evrenini, hepsiburada.com sitesinin 

müşterileri oluşturmaktadır. Ancak, araştırma kapsamında hepsiburada.com sitesinin 

müşterilerinin tamamına ulaşmak çeşitli sınırlılıklar nedeniyle (zaman kısıtı, maliyet ve 

örnekleme ulaşım zorluğu) araştırma olasılıksız (ihtimali olmayan) örnekleme türlerinden amaçlı 

örnekleme metodu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 451 kişiye anket uygulanmıştır.  

Araştırmada veri toplama yöntemlerinden yüz-yüze görüşme yöntemi ile anket tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmada, Andaç vd., (2016)’ın çalışmasından derlenerek kurgulanmış olan 

“dijital içerik pazarlaması” ölçeği ile Aydın ve Özer (2005) ve Wulf vd., (2001)’in 

çalışmalarından yararlanarak oluşturulan “müşteri sadakati” ölçeği kullanılmıştır. Soru formunun 

ilk kısmı katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik ifadelerden oluşmaktadır. 

Araştırma soru formunda toplam 27 değişken bulunmaktadır. İçerik pazarlaması boyutu 13 

gözlenen değişkenden; müşteri sadakati boyutu ise 5 gözlenen değişkenden oluşmaktadır. Bu 

değişkenler araştırma modeli kapsamında kurgulanan Likert ölçeğine göre hazırlanmış 

ifadelerden oluşmaktadır. Kalan 6 değişken ise demografik özelliklerle ilgili sınıflı 

değişkenlerden oluşmaktadır. Ölçeklerde yer alan değişkenlerin tamamı 5’li Likert ölçeğine göre 

ölçeklendirilmiştir. Ölçek kapsamında hazırlanan ankette Likert ölçekli sorular 1-Kesinlikle 

Katılmıyorum ve 5-Kesinlikle Katılıyorum arasındaki değerleri ifade etmektedir. Elde edilen 

verilerin araştırma amacı doğrultusunda analiz edilebilmesi amacıyla istatistiksel paket 

programından yararlanılmıştır.  

Araştırmanın verileri, zaman, maliyet ve veriye erişim zorlukları nedeniyle Konya’da ikamet 

eden ve sosyal medya kullanıcısı tüketicilerden elde edilmiştir. Dolayısıyla araştırma sonuçlarının 

genellenebilirliği ve dışsal geçerliliği sınırlıdır. Bununla birlikte araştırma sonuçlarında zaman 

sınırlılığı da bulunmaktadır. Araştırmanın gerçekleştirildiği tarih aralığı olan Ocak 2019–Şubat 

2019 tarihleri araştırma sonuçlarının zaman sınırlılığını oluşturmaktadır. 

3.1.Bulgular ve Tartışma 

Araştırmada ilk olarak veri setinin normal dağılım gösterip göstermediği test edilmiştir. 

Araştırma verilerine yapılan normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği tespit 
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edilmiştir. Bu doğrultuda araştırma sonucunda elde edilen verileri değerlendirmek için 

tanımlayıcı istatistikler (frekans analizi), faktör analizi, korelâsyon analizi, çoklu doğrusal 

regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri bu sistematik doğrultusunda analiz 

edilerek değişkenler arasındaki ilişkiler ve etki düzeyleri ortaya konmuştur. 

3.1.1.Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Bu bölümde anketin ilk kısmında yer alan katılımcı profilini belirleyen cinsiyet, yaş, meslek, 

medeni durum, eğitim durumu, aylık gelir durumu, günlük olarak interneti kullanım süresi, 

interneti kullanım amacı ve alışveriş sıklığı gibi sosyo-demografik değişkenlere ilişkin frekans 

analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Demografik 

Değişkenler 
Değer Frekans Yüzde 

Demografik 

Değişkenler 
Değer Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 238 52,8 
Medeni 

Durum 

Bekâr 262 57,1 

Kadın 213 47,2 Evli 189 41,9 

Toplam 451 100 Toplam 451 100 

Yaş 

18 Yaş altı 6 1,3 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 13 2,9 

18-24 176 39,0 Ortaokul 14 3,1 

25-35 142 31,5 Lise 81 18,0 

36-49 98 21,7 Ön Lisans 74 16,4 

50-65 29 6,4 Lisans 224 49,7 

Toplam 451 100 
Lisans Üstü 45 10,0 

Toplam 451 100 

Meslek 

Ev Hanımı 10 2,2 

Aylık 

Gelir 

Durumu 

1000 TL ve altı 126 27,9 

İşçi 67 14,9 1001-2000 TL 96 21,3 

Memur 56 12,4 2001-3000 TL 91 20,2 

Uzman 118 26,2 3001-4000 TL 51 11,3 

Esnaf 59 13,1 4001-5000 TL  41 9,1 

Öğretim 

Elemanı 
22 4,9 

6001 TL ve + 46 10,2 Öğrenci 106 23,5 

İşsiz 9 2,0 

Emekli 4 0,9 

Toplam 451 100 Toplam 451 100 

İnternet 

Kullanım 

Süresi 

4 saatten az 154 34,1 

İnternet 

Kullanım 

Amacı 

İletişim 153 33,9 

4-8 saat 177 39,2 Araştırma 83 18,4 

8-13 saat 89 19,7 Haber takip 92 20,4 

13 saatten çok 31 6,9 Oyun 50 11.1 

Toplam 451 100 

Alışveriş 49 10,9 

Banka işlemleri 24 5,3 

Toplam 451 100 

Alışveriş 

Sıklığı 

Hiç yapmam 10 2,2 

 
Haftada 1-2 kez 157 34,8 

Haftada 3-4 kez 151 33,5 

Haftada 5 kez 133 29,5 
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ve fazlası 

Toplam 451 100 

Tablo 1’e bakıldığında, ankete katılan bireylerin %52,8’inin erkek, %47,2’sinin ise kadın olduğu 

ve %57,1’inin bekâr, %41,9’unun ise evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş aralıklarına 

bakıldığında, katılımcıların %39’unun 18-24 yaş aralığında, %31,5’inin 25-35 yaş aralığında, 

%21,7’sinin ise 36-49 yaş aralığında olduğu kalan kısmın ise diğer yaş gruplarında olduğu 

görülecektir. Öte yandan katılımcıların %49,7’si lisans, %18,0’ı lise, %16,4’ü ön lisans ve %10’u 

ise yüksek lisans mezunudur. Diğer katılımcılar ise bunların haricinde mezuniyet düzeylerine 

sahiptir. Ankete katılan bireylerin mesleklerine bakıldığında, katılımcıların %26,2’sinin uzman, 

%23,5’inin öğrenci, %14,9’unun işçi, %13,1’inin esnaf, 12,4’ünün ise memur oldukları kalan 

kısmın ise diğer meslek gruplarında olduğu görülecektir. Katılımcıların %27,9’u 1000 TL ve 

daha az aylık gelire sahiptir. 1001 TL-2000 TL arası geliri olanların oranı %21,3, 2001 TL-3000 

TL arası geliri olanların oranı %20,2, 3001 TL-4000 TL arası geliri olanların oranı ise %11,3 

düzeyindedir. Geriye kalan grupların örneklem büyüklükleri ise daha düşük yüzdelerdedir. 

İnternet kullanım süreleri açısından en büyük grup internete günlük olarak 4-8 saat giren gruptur. 

(%39,2). Diğer katılımcıların %34,1’i 4 saatten daha az internete girerken %19,7’lik bir grup ise 

8-13 saatini internette geçirmektedir. İnternet kullanım amacı açısından bakıldığında 

katılımcıların %33,9’unun internete iletişim amacıyla girdiği, %20,4’ünün haberleri takip için 

interneti kullandığı görülecektir. Kalan kısım ise interneti araştırma (%18,4), oyun (%11,1), 

alışveriş (%10,9) ve banka işlemleri (%5,3) için kullanmaktadır. Alışveriş sıklığı açısından 

katılımcıların 3 başlıkta yoğunlaştıkları görülmektedir. Haftada 1-2 kez alışveriş yapanlar 

%34,8’lik bir orana sahipken, haftada 3-4 kez alışveriş yapanların oranı %33,5 ve haftada 5 kez 

ve fazlası alışveriş yapanlar ise %29,5’tir. 

3.1.2.Dijital İçerik Pazarlaması Ölçeği Faktör Analizi 

Dijital İçerik Pazarlaması ölçeğinin kaç alt boyutta algılandığını bulmak için faktör analizi 

yapılmış, verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını tespit için KMO ve Barlett testleri 

kullanılmıştır.  
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Tablo 2. Dijital İçerik Pazarlaması Faktör Yapısı 

 

Faktör 

 

 

Değişkenler 

Faktör Yükleri 
Cronbach 

Alpha 1 2 

 

B
il

iş
se

l 
F

ar
k

ın
d

al
ık

 

SÖ2_www.hepsiburda.com sitesi ihtiyacım olan bilgileri fazlasıyla 

karşılamaktadır. 

SÖ4_www.hepsiburda.com sitesi tarafından verilen bilgiler daima 

kullanılabilir durumdadır. 

SE2_www.hepsiburda.com sitesi, ürünün tasarım ve kullanım 

formlarının nasıl olduğunu görsel içerikle açıklamaktadır. 

SE3_www.hepsiburda.com sitesi değerli içerik sağlamaktadır. 

SÖ1_www.hepsiburda.com sitesinin bana sunduğu içeriğin doğru ve 

güvenilir olduğunu düşünüyorum. 

SÖ3_www.hepsiburda.com sitesinin ücretli alanlarına ait hizmet 

kalitesi uygundur. 

SE1_www.hepsiburda.com sitesi, ürünle ilgili verdiği bilgileri resim, 

video vb. araçlarla desteklemektedir. 

SE4_www.hepsiburda.com sitesi, ürün hakkında detaylı bilgi 

sağlamaktadır.  

 

,736 

 

,731 

 

,728 

,717 

 

,714 

 

,708 

 

,651 

 

,625 

 ,864 

 

T
u

tu
m

sa
l 

F
ar

k
ın

d
al

ık
 

SS3_www.hepsiburda.com sitesinin değerli bilgiler sağlaması 

durumunda bu siteyi en az bir kişiye tavsiye ediyorum. 

SS2_www.hepsiburda.com sitesinin değerli bilgiler sağlaması 

durumunda bu siteyi, sosyal medyada da paylaşıyorum. 

SS4_www.hepsiburda.com sitesinin sunduğu ürün hakkındaki eğitici ve 

yenilikçi içerikten faydalanıyorum. 

SS1_www.hepsiburda.com sitesinin alışılmadık bilgiler sunması 

durumunda bu sitede daha fazla zaman geçiriyorum. 

SS5_www.hepsiburda.com sitesinin değerli içerik sunması durumunda 

bu siteyi yeniden ziyaret ediyorum. 

  

,801 

 

,791 

 

,734 

 

,697 

 

,661 

,806 

Özdeğer 4,974 2,043  

Açıklanan Varyans 31,645 22,335  

Toplam Açıklanan Varyans 53,980  

KMO ,890  

Barlett 
2165,393 

(sd.78; p=0,000) 

 

Cronbach Alpha ,853  

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen Dijital İçerik Pazarlaması ölçeği faktör analizi sonucunda, 

birden fazla faktör altında birbirine yakın faktör ağırlığına sahip herhangi bir değişkene 

rastlanmadığı için ölçekten soru çıkartılmamış ve analize bu şekliyle devam edilmiştir. Her bir 

değişkenin faktör analizine uygunluğu Örnekleme Yeterliliğinin Ölçümü (MSA) yöntemi 

kullanılarak değişkenlerin anti-image korelasyon matrisi gözden geçirilmiştir. Anti-image 

korelasyon matrisindeki MSA değerleri incelendiğinde tüm değişkenlerin 0,50 değerinin üzerinde 

olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen iki faktör, 

toplam varyansın %53,980’ini açıklamaktadır. Dijital içerik pazarlaması ölçeği için 

gerçekleştirilmiş olan Cronbach’s Alpha analizi sonuçları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi tüm ölçeklerin içsel tutarlılık düzeylerinin, 0,60 kritik sınırının 

üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin ayırt edici 

geçerliliği faktör analizi ile sınanmıştır. Araştırmada kullanılan dijital içerik pazarlaması ölçeği 
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ifadeleri faktör analizine tabi tutulmuştur (KMO=0,890; p<0,001) ve ölçek ifadelerinin tutarlı bir 

birliktelik sergilediği iki alt faktör elde edilmiştir.       

3.1.3.Müşteri Sadakati Ölçeği Faktör Analizi 

Müşteri sadakati ölçeğinin kaç alt boyutta algılandığını bulabilmek için faktör analizi yapılmış, 

verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı KMO ve Barlett testleri ile test edilmiştir. 

Tablo 3. Müşteri Sadakati Faktör Yapısı 

 

Faktör 

 

 

Değişkenler 

Faktör Yükleri 

1 

 

M
ü

şt
er

i 
S

ad
ak

at
i 

S1_www.hepsiburda.com sitesini uzun süre kullanmaya devam etmek 

istiyorum. 

S2_ Başka bir sitede fiyatlar daha düşük olsa bile, www.hepsiburda.com 

sitesini kullanmaya devam edeceğim. 

S3_www.hepsiburda.com sitesi hakkında başkalarına olumlu şeyler 

söylemeye istekliyim. 

S4_ Arkadaşları ve akrabaları www.hepsiburda.com sitesinin sunduğu 

hizmetleri kullanmaya teşvik edeceğim. 

S5_Bana göre, www.hepsiburda.com sitesi açıkça en iyi hizmeti 

sağlamaktadır.  

 

,840 

 

,822 

 

,775 

 

 ,698 

 

,610 

 

Özdeğer 2,840 

Açıklanan Varyans 56,809 

Toplam Açıklanan Varyans 56,809 

KMO ,833 

Barlett 
699,895 (sd.10; 

p=0,000) 

Cronbach’s Alpha ,793 

 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen müşteri sadakati ölçeği faktör analizi sonucunda, birden 

fazla faktör altında birbirine yakın faktör ağırlığına sahip herhangi bir değişkene rastlanmadığı 

için ölçekten soru çıkartılmamış ve analize bu şekliyle devam edilmiştir. Her bir gözlenen 

değişkenin faktör analizine uygunluğu, Örnekleme Yeterliliğinin Ölçümü (MSA) yöntemi 

kullanılarak değişkenlerin anti-image korelasyon matrisi gözden geçirilmiştir. Anti-image 

korelasyon matrisindeki MSA değerleri incelendiğinde tüm değişkenlerin 0,50 değerinin üzerinde 

olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen tek faktör, 

toplam varyansın %56,809’unu açıklamaktadır. Müşteri sadakati ölçeği için gerçekleştirilmiş 

olan Cronbach’s Alpha analizi sonuçları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 3’de görüldüğü 

gibi ölçeğin içsel tutarlılık düzeylerinin, 0,60 kritik sınırının üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeğin ayırt edici geçerliliği faktör analizi ile sınanmıştır. 

Araştırmada kullanılan müşteri sadakati ölçeği ifadeleri faktör analizine tabi tutulmuştur 
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(KMO=0,833; p<0,001) ve ölçek ifadelerinin tutarlı bir birliktelik sergilediği tek bir faktör elde 

edilmiştir.    

3.1.4.Dijital İçerik Pazarlaması ile Müşteri Sadakati Korelasyon Analizi  

Çalışmada kullanılan dijital içerik pazarlaması ölçeğinin (α= 0,853) ve müşteri sadakati ölçeğinin 

(α=0,793) Cronbach’s Alpha katsayıları incelendiğinde ölçeklerin güvenilir olduğu 

görülmektedir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğine bakıldıktan sonra bu kısımda 

anket formunda kullanılan ölçeklerin alt faktörlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini görmek 

amacıyla Pearson Korelasyon analizinden yararlanılmış ve sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Dijital İçerik Pazarlaması Alt Boyutları ile Müşteri Sadakati İlişkisi Korelâsyon Analizi     

 Bilişsel 

Farkındalık 

Tutumsal 

Farkındalık 

Müşteri  

Sadakati 

Bilişsel Farkındalık 
r 1   

p 
 

  

Tutumsal Farkındalık 
r ,374** 1  

p ,000 
 

 

Müşteri Sadakati 
r ,513** ,618** 1 

p ,000 ,000 
 

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 4. incelendiğinde müşteri sadakati ölçeği bağımlı değişkeni ile dijital içerik pazarlaması alt 

boyutları bağımsız değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Dahası, dijital içerik 

pazarlaması alt değişkenleri ile müşteri sadakati arasında orta kuvvete yakın anlamlı ilişkiler 

olduğu belirlenmiştir. 

3.1.5.Dijital İçerik Pazarlaması ile Müşteri Sadakati İlişkisi Regresyon Analizi 

Dijital içerik pazarlaması alt boyutları ile müşteri sadakati ilişkisi regresyon katsayıları aşağıda 

verilmiştir: 

Tablo 5. Dijital İçerik Pazarlaması Alt Boyutları ile Müşteri Sadakati İlişkisi Regresyon 

Katsayıları 

Bağımlı  

Değişken 

Bağımsız  

Değişkenler 

Standardize Katsayılar 
t-istatistiği p değeri 

Standart 

Hata 
Beta 

Müşteri 

Sadakati 

Bilişsel Farkındalık ,328 8,877 ,000 ,044 

Tutumsal Farkındalık ,495 13,400 ,000 ,033 
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R2 ,474  

Düzeltilmiş R2 ,472 

F istatistiği 202,022 (p=,000) 

Tablo 5. incelendiğinde dijital içerik pazarlaması alt boyutlarından, bilişsel farkındalık ve 

tutumsal farkındalık değişkenlerinin, müşteri sadakati değişkenini istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0,05) bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir.   

Bu doğrultuda Tablo 5.’de görüldüğü gibi F istatistiği 202,022 ve p değeri ,000 olduğundan 

oluşturulan regresyon modelinin genel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile 

“müşteri sadakati” değişkenini “dijital içerik pazarlaması” ölçeğinin 2 alt boyutundan en az biri 

ile tahmin etmek istatistiksel olarak mümkündür. Tabloya göre “bilişsel farkındalık ve tutumsal 

farkındalık” değişkenleri için p değerleri 0,05’den küçük olduğundan dijital içerik pazarlaması alt 

değişkenleri, müşteri sadakati değişkenini açıklamakta istatistiksel olarak anlamlıdır. Tablodaki 

R
2
 değeri modelin açıklayıcılık gücünü göstermektedir. Yapılan regresyon analizi sonucunda 

bağımsız değişkenlerin, müşteri sadakati değişkenini açıklama oranı %47,4 olarak bulunmuştur. 

Ayrıca katsayılar tablosu incelendiğinde bu açıklayıcılığa en büyük katkıyı/etkiyi “tutumsal 

farkındalık” değişkeninin sağladığı görülmektedir.  

4. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar  

Sonuç olarak, içerik pazarlaması, dijital pazarlamanın bugünü ve özellikle de geleceğidir. Ve 

pazarlamanın doğasında olan bir pazarlama türüdür. Bu nedenle, dijital pazarlama stratejisinin, 

kaliteli içerik oluşturmadan başarılı olması mümkün gözükmemektedir.  Bu bağlamda, şirketler 

müşterilerinin ilgilerini çekecek içerikler oluşturmak için hedefleri üzerinde kapsamlı 

araştırmalar yapmalıdırlar (Baltes, 2015: s.117). 

Tüketiciler, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin çok daha güvenilir olduklarına 

inanmaktadır. Bunun başlıca nedeni, markalar hakkında ağızdan ağıza pozitif iletişimin 

bulunduğu yerlerde bu faaliyet için ilgili kişilere herhangi bir ödemede bulunulmadığına 

inanılmasıdır. Son olarak, şirketlerin kamuoyuna karşı etik ve dürüst olması çok önemlidir. 

Çünkü kamuoyu aldatılmak ve manipüle edilmekten nefret eder. Bu nedenle, içerik 

pazarlamacıları, içeriklerin güven oluşturmak ve müşteri sadakatini korumak için gerçek ve şeffaf 

olduğundan emin olmalıdır (Kee ve Yazdanifard, 2015: s.1062). 

İçerik pazarlamasının oynadığı temel rol, müşterileri ile ayrıcalıklı bir ilişki geliştirmek ve marka 

sadakatini oluşturmak için onları bilgilendirmek ve eğitmektir. Bir şirket müşterileri üzerinde 

güçlü bir marka algısı yaratmak için onların güvenini ve hayranlığını kazanmalıdır. Değerli 
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içeriklerin oluşturulması durumunda, müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmak mümkün olacaktır 

(Baltes, 2015: s.117). 

Nitekim içerik pazarlamasının tüketici algıları üzerindeki etkisine yönelik yapılan çalışmalarda 

pozitif bir etkileşimin söz konusu olduğu görülmektedir. Yapılan bir çalışmada; markanın 

gücünün ölçülmesinde içerik pazarlamasının önemli bir rolü olduğu görülmüştür. Bahse konu 

çalışma; tüketicilerin internet sitesini ziyaret etmelerini sağlamada, sitede daha fazla zaman 

geçirmelerini sağlamada ve ziyaret ettikleri görüntülenen sayfaların sayısını artırmada büyük rol 

oynadığını söylemektedir. Son olarak, ürünlerin satın alınmasında ve satın almanın 

tekrarlanmasında da etkiye sahip olması çalışmanın diğer sonuçları arasındadır (Ahmad vd., 

2016:334). Bir başka çalışmada duygusal bir karaktere (olumlu veya olumsuz) sahip olan 

içeriğin, tarafsız bir içerikten daha ilginç olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Pažėraitė ve Repovienė, 

2016:97).  

Pažėraitė ve Repovienė, (2016:143) içerik pazarlama öğelerinin, müşterilerin izledikleri 

reklamların etkisini güçlendirebileceğini belirtmişlerdir. Liu vd., (2018: s.86) doğru metodolojiyi 

kullanarak kısa kliplerin yapımının, filmleri ve diğer çevrimiçi içerikleri pazarlamak için etkili bir 

araç olabileceği vurgusunu yapmışlardır. Başka bir çalışmada İngiltere ve Romanya’da bulunan 

diş hekimlerine ait internet siteleri incelenmiş ve sonuçta iki ülkedeki diş hekimlerine ait siteler 

arasındaki belirgin farkın; marka bilinirliği içeriği (İngiltere; %17 – Romanya; % 3) ve geri 

bildirim farklılığından (% 15 İngiltere -% 1 RO) kaynaklandığı görülmüştür (Constantinescu-

Dobra, 2014: s.107). Andaç vd. (2016: s.124) yaptıkları çalışmanın sonucunda; dijital içerik 

pazarlamasının tüketiciler üzerinde büyük bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. İçerik 

pazarlaması uygulamalarına karşı tüketici tutumlarına yönelik bu örneklerde olduğu gibi yapılan 

araştırmada da dijital içerik pazarlaması alt boyutları ile müşteri sadakati arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Şöyle ki; dijital içerik pazarlaması alt boyutlarından bilişsel 

farkındalık ve tutumsal farkındalık değişkenlerinin müşteri sadakati üzerinde doğrudan ve 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ulaşılan bu sonuçlarla metinde geçen 

benzer sonuçlar değerlendirildiğinde dijital içerik pazarlamasının markalar açısından büyük önem 

arz eden bir husus olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, dijital pazarlamanın önemli bir kolu 

olan dijital içerik pazarlaması, pazarlama iletişimcileri için tüketiciler üzerinde algı 

oluşturabilmelerine aracılık edebilen önemli bir fırsat olarak görülmelidir. Araştırmada elde 

edilen bulgularla benzer yönde sonuçlara sahip olan çalışmalarda göz önünde 
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bulundurulduğunda, dijital içerik pazarlamasının markalar ve tüketiciler açısından büyük önem 

taşıdığı ortadadır. Bu nedenle kurumlar içerik pazarlamasını titizlikle ele alınması gereken bir 

pazarlama türü olarak değerlendirmelidirler. 

Bu çalışmayı özgün kılan en önemli yönlerden birisi literatürde daha önce dijital içerik 

pazarlamasının ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi ele alan herhangi bir çalışmanın 

bulunmamasıdır. Bu doğrultuda dijital iletişim teknolojilerindeki gelişim ve tüketicilerin online 

platformları kullanma düzeylerinin her geçen gün arttığı dikkate alındığında, markaların online 

platformlardaki iletişim süreçlerine dahil olması bu süreci yönetebilmeleri, markaların imajlarının 

şekillenmesine önemli düzeyde katkı sağlayacağı ifade edilebilir. Örneklem sayısı ve zaman 

sınırlılığının yanında çalışmanın Konya ölçeğinde gerçekleştirilmesi ve dijital içerik 

pazarlamasının sadece müşteri sadakatine etkisinin değerlendirilmesi de birer kısıt olarak 

değerlendirilebilir. Bundan sonraki çalışmalarda dijital içerik pazarlamasının; müşteri 

memnuniyeti, online satınalma davranışları, marka değeri vb. pek çok değişkene olan etkisi 

araştırılabilir.   
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INVESTIGATING THE FACTORS OF ATTITUDE TOWARDS MICRO-

CELEBRITIES’ ADVERTISING AND PURCHASE INTENTIONS ON 

INSTAGRAM PLATFORM 

Gül YAZICI
1
 

Abstract 

As Winston Churchill said, “Attitude is a little thing that makes big difference”. Attitude towards 

advertising is the key factor for purchase intention. So in this research it is aimed to determine the 

factors which will affect consumers’ attitude and so purchase intention towards micro-celebrity 

advertising. Since social media has been started to be used by marketers frequently, a new type of 

celebrity has been created: Micro-celebrities. They are new marketing tool for companies because 

they are realized more sincere, natural and real by their followers. This ensures more beneficial 

community to marketers, especially for Instagram platform. In this research, the relationship 

between endorser credibility (trustworthiness, attractiveness, expertise), informativeness, 

entertainment, irritation factors and attitude towards micro- celebrities’ advertisement has been 

investigated. Convenience sampling has been used to reach the target group, who were following 

micro-celebrities. 270 people have received the questionnaire and 40 of them was extracted from 

the analysis as they quited because they didn’t follow micro-celebrities. Exploratory factor 

analysis was conducted to better understand the factors of attitude towards micro-celebrities. 

Multi regressions was conducted between new factors and attitude in order to explain the 

relationship. Results show the relationships between attractiveness, expertise, informativeness, 

entertainment, irritation and attitude towards micro-celebrities’ advertising. Attitude can be 

explained by these factors and purchase intention can be explained by attitude according to the 

results of regression.   

Keywords: Social Media, Influencer Marketing, Celebrity Endorsement, Advertising, 

Instagram 
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Introduction 

In decade of this digital transformation, most of marketing approaches have changed. Offline 

marketing or one-way communication marketing has now left its place to two-way interaction 

with consumers which is enabled by Web 2.0.Social media sites, building on the ideological and 

technological foundations of Web 2.0 (Kaplan and Haenlein, 2010) are the most popular internet-

based applications used in the support of marketers' activities (Simula et al., 2013) This is 

because of the many benefits deriving from the utilisation of the social media sites for marketing 

purposes (Michaelidou et al., 2011).  

According to the global report by Olapic (Q4, 2016), %45 of respondents look at user generated 

images for inspiration once a day or more. Respondents trust images of other consumers on social 

media 7 times more than advertising. %56 of respondents are more likely to purchase a product 

after they see it  in the user-generated image created by a positive or correlative user (A global 

report by Olapic, 2016). There are number of social media platforms such as Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, online blogs, etc., which are used by marketers. One of the most used social 

media platform is Instagram which is also popular with celebrities and politicians who have 

created accounts; such as singer Justin Bieber, President Barack Obama, professional 

skateboarder Tony Hawk and rapper Snoop Dogg (Raice, S. & Spencer, A.E. 2012.).  

For this research, we chose the platform as Instagram because Instagram is the go-to social 

platform for 18- to 24-years-old across markets, with 32% of them ranking it as number one for 

interacting with earned images. This is followed by Facebook (28%), Twitter (9%), and Pinterest 

(6%). For marketers looking to connect with the masses of  millennials audience, Instagram is the 

jackpot (A global report by Olapic, 2016). Instagram has 800 million active monthly users 

(Instagram, 2018), therefore it has become the largest and the most attractive social media 

platform for marketers in order to place their product or indirect marketing. This implies that 

Instagram can be a profitable social media platform for companies if they apply the well-planned 

marketing strategy (13 Instagram Marketing Tips That Get Real World Results,2017). One of 

those strategies can be micro-celebrity endorsement which we investigated in this research. 
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Literature Review 

Social Media  

In order to define the word social media, we can define the word “social” and “media” separately, 

at first stage. We define social as the ability to influence and interact with others. It is a positive 

word for most people (Safko & Brake, 2012). There are social platforms that describe business as 

an exchange between two or more business partners (Michaelidou et al., 2011) The second word, 

media, is a method of sharing news or stories and engaging people by sounds, videos, or photos 

that affect people in different ways (Safko & Brake, 2012). 

In 2005, the percentage of adults using social media was around 5%. According to the Global 

Digital Report (2018), the number of social media users worldwide in 2018 is 3.196 billion, 

up 13 percent year-on-year (“Global social media research summary 2018”, 2018). This number 

is expected to rise to 2.5 billion by the end of 2018. According to the Pew Research Center, social 

media users tend to be younger (some 90% of people ages 18 to 29 used at least one form of 

social media), better educated and relatively wealthy (earning over $75,000 per year) (Dollarhide, 

2018).  

The United States and China lead the list of social media usage as below: 

Facebook (2.167 billion users as of January 2018), YouTube (1.5B), WhatsApp (1.3B), Facebook 

Messenger (1.3B), WeChat (980M), QQ (843M), Instagram (800M), Tumblr (794M), QZone 

(568M), Twitter (330M), Skype (300M), LinkedIn (260M), Viber (260M), Snapchat (255M), 

Reddit (250M), LINE (203M), Pinterest (200M) (Dollarhide, 2018).  

Many companies, affected by these statistics, changed the way they conducted their business and 

adapted social media strategies in their work (Jargalsaikhan & Korotina, 2016). 

Companies use social media platforms for many different reasons such as in order to attract new 

customers (91%), to cultivate relationships with customers (86%), to increase awareness of their 

brand (82%) or to communicate the brand online (73%) (Michaelidou et al., 2011). Also, it is 

mostly used by business-to-consumer (B2C) companies and not only affects brand awareness, but 

also increases sales revenue and ROI considerably (Kumar & Mirchandani, 2012). As a result, 

advertising through social media has been getting attention day by day and companies' products 

and services have become an essential part of integrated marketing communication. (Gaber & 

Wright, 2014) 

http://www.pewinternet.org/fact-sheet/social-media/
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Influencer Marketing  

Advertising today is very difficult. Increasing competition forces marketers to use celebrities in 

their advertisement to create and maintain consumer attention (Erdogan, 1999). Influencers are 

content creators that collect a solid tracker audience. It gives followers an insight into personal, 

everyday life, experiences and ideas by blogging, creating vlogs or creating short content like on 

Instagram or SnapChat. By incorporating the influencers (for example, by testing a product, by 

arranging a special event, or simply by offering to pay them), brands aim to encourage their 

impressions to their products, and thus the impressions often form the image of the masses of the 

greatest followers. This is called influencer marketing (De Veirman et al., 2017). Instagram, 

which has an increasing popularity on influencer marketing, has created a new type of celebrity: 

Micro-celebrities. Instagram increased their visibility tremendously. In this case, we can define 

micro-celebrities as, “The people who are not famous in the common way, but who use social 

media to create audience for themselves” (Baym, 2012). 

Companies can choose a well-known micro celebrity in their field and can pay them to place their 

products in their personal site/account in order to encourage the followers to buy their products 

by explaining the benefits of the products. Through an alliance with a micro-celebrity, companies 

want to establish a more direct relationship with consumers in their daily lives. For this reason, 

they believe that establishing relationships with micro-celebrities can help to establish a more 

authentic link with target customers (Jargalsaikhan & Korotina, 2016). 

The celebrities are not only representatives of competence and attractiveness, but also complex 

cultural meaning bundles (McCracken, 1989). Therefore, celebrity endorsement is a practice that 

has been actively used by marketers. Customers perceive e-WOM more reliable and trustable 

than the traditional advertisement. When consumers have a positive attitude or expression toward 

brand products or services, purchase intentions will occur, as they are influenced by positive 

attitude towards the products or services (S’aita et al., 2016). It is important to choose the right 

person who would able to demonstrate the product in the right way, and who can create the trust 

among potential consumers (Solomon et al., 2010). 

 

 



1041 
 

Purpose and Research Model 

In this research it is aimed to determine the factors which have relationship with the attitude 

towards micro-celebrities’ advertising. There is huge number of studies searching for attitudes 

and purchase intentions of the consumers, but when it comes to the influencer market, there has 

not been significant research reported on the Instagram platform of micro-celebrities 

endorsement. Attitude towards micro-celebrities advertising can be different from the e-mail 

advertising, sms advertising or also celebrity advertising. Because micro-celebrities maintain a 

more “real” relationship with their followers than the conventional one between mainstream 

media stars and fans (Ang et al., 2016). 

In this context, determining the factors of attitude towards micro-celebrity advertisements will 

shed light on branding and advertising professionals in terms  

of future micro-celebrity advertising activities. 

 

Figure 1. Research Model 
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Hypotheses 

Endorser Credibility and Attitude Towards Micro-Celebrities’ Advertising 

Companies use celebrities in order to sell their products to target market or change the consumer 

behaviours (Byrne et al., 2003) and choosing a right person who could build trust among 

consumers is vital for a company (Solomon et al., 2010). Although there is a noticeable trend of 

micro-celebrities endorsement, it is still not clear whether promoting products is efficient in this 

way and there are limited reported studies of customers’ attitude towards this type of marketing. 

Most social media marketing research has focused on Facebook and Twitter, but there has not 

been significant research reported on the effect of Instagram as a marketing tool, and especially 

the use of micro-celebrities. Moreover, it is still not certain, if micro-celebrity endorsement can 

influence consumers’ purchase intention and their behaviour (Jargalsaikhan & Korotina, 2016). 

While there are different models in the literature developed to assess the effectiveness, one of the 

mostly used one is Ohanian’s (1990) credibility model. According to this model, perceived 

attractiveness, trustworthiness and level of expertise affect the credibility of the endorser. Source 

credibility, can affect the attitude and intention to purchase of given product or brand. Thus, one 

of the purpose of this study is to test whether the source credibility has relationship with attitude. 

Ohanian, (1990) created a scale to measure the effectiveness of celebrity endorsers through 

looking at expertise, trustworthiness and attractiveness of the endorser, particularly in the 

advertisement process (Sertoglu et al., 2014), which is called “Endorser Credibility”. 

Trustworthiness can be defined as “the honesty, integrity and believability that the endorser 

possesses”. The most important attribute of measuring trustworthiness is the likeability of the 

endorsee (Van der Waldt et al., 2009). 

Expertise is “the degree to which the endorser is perceived to have the sufficient knowledge, 

experience or skills to promote the product”(Van der Waldt et al., 2009). So it means, it doesn’t 

matter if the endorser possesses the expertise to endorse the product or not, as long as the 

intended target market perceives it like that (Erdogan, 1999). 

Attractiveness is another vital factor of endorser credibility. Endorsers “who are perceived to be 

attractive are more likely to lead the purchase intent”. Attractiveness can be a important factor in 



1043 
 

creating effective messages and attractive endorsers have more influence than consumers who are 

less attractive (Van der Waldt et al., 2009). 

Endorser credibility has positive relationship with attitude towards micro-celebrities advertising 

H1: Trustworthiness has positive relationship with attitude towards micro-celebrities advertising 

H2: Expertise has positive relationship with attitude towards micro-celebrities advertising 

H3: Attractiveness has positive relationship with attitude towards micro-celebrities advertising 

Informativeness and Attitude Towards Micro-Celebrities Advertising 

Consumers express that the ability of advertising to provide information is the primary reason for 

approving it. Informativeness means that advertising should inform consumers about product 

alternatives, thus ensuring that purchases have the highest possible satisfaction (Ducoffe, 1996). 

Informativeness and entertainment factors of advertisement are important predictors of their 

value and they are crucial to the effectiveness of advertising. Along with entertainment and 

informativeness, irritation caused by advertisements also effects people’s attitude towards them 

(Ducoffe, 1996). This is consistent with earlier research findings that interesting and pleasing 

advertising have a positive impact on consumers’ attitudes (Mitchell & Olson, 1981; Shimp, 

1981). Schlosser and colleagues reported that enjoyment, informativeness, and the ad’s utility 

affect the attitude towards Internet advertising for making behavioural (purchasing) decisions 

(Tsang, et al., 2004). 

H4: Informativeness has positive relationship with attitude towards micro-celebrities advertising 

Entertainment and Attitude Towards Micro-Celebrities Advertising 

Entertainment can be defined as the ability to fulfil an audience's needs for escapism, diversion, 

aesthetic or emotional pleasure (Ducoffe, 1996). Entertainment is the most important attribute 

which affects the attitude of consumers towards mobile advertising (Tsang et al., 2004). Mitchell 

& Olson (1981), found that entertaining advertising makes the audience in a good mood, so that it 

has a positive impact on consumers’ attitudes towards advertising and even toward those 

promoted brands. This is also supported by Hoffman & Novak, 1996; Nik et al., 2016). 

The entertainment factor in advertising can satisfy purchasers' demands for tasteful satisfaction 

and passionate discharge (Ducoffe, 1996). Bauer (2005) found that hedonic joy (excitement, 
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esteem) affects advertising attitudes positively; the perceived entertainment value of mobile 

advertisements will be one of the critical components influencing consumers’ attitudes toward 

advertising. If such advertising are imported in a fascinating form, they will attract the attention 

of the customer immediately and customers will accept the advertisement (Nik et al., 2016). 

H5: Entertainment has positive relationship with attitude towards micro-celebrities advertising 

Irritation and Attitude Towards Micro-Celebrities Advertising 

Many previous studies have addressed the problem of irritation in advertising, (Bauer & Greyser, 

1968; Aaker & Bruzzone, 1985; James & Kover, 1992) investigated the causes of irritation in 

advertising and defined an irritating commercial as “one that is provoking, causing displeasure 

and transient impatience”. They came to the conclusion that some factors, such as the product 

being advertised, increase advertising irritation; advertisements that reflect an opposite, 

counterfeit, or unbelievable situation; advertisements that threaten an important social 

relationship (like mother-daughter); and advertisements with a physical discomfort (Chakrabarty 

& Yelkur, 2005). Some of the emotions brought by the advertisements are warmth, amusement 

and irritation (Stayman & Aaker, 1988). Irritation is a specific consumer feeling in response to an 

object. An irritating advertisement may cause consumers to develop specific reactions towards 

the advertised brand (Chakrabarty & Yelkur, 2005). 

In general, consumer attitudes towards advertising are found to be negative. Zanot (1984), for 

example, found that attitudes toward advertising after the 1970s became increasingly negative 

(Tsang et al., 2004). Being too pushy is the main factor which creates negative attitudes towards 

micro-celebrities, pushy means their content does not seem to be real. Consumers perceive it as 

celebrities doing it just because of money (Jargalsaikhan & Korotina, 2016). 

H6: Irritation has negative relationship with attitude towards micro-celebrities advertising 

Attitude Towards Micro-Celebrities Advertising and Purchase Intention 

Marketing researchers are interested in consumer attitudes, which is an important piece of 

information to develop a successful marketing operation (Solomon et al., 2010). Consumer 

studies have showed us that attitude and purchase intention are in parallel relationship (Ting & de 

Run, 2015). Chen (2007) suggests that a positive attitude towards a particular product is a 
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dominant determinant of the consumer's intent to purchase. Similarly, a positive attitude towards 

the product, endorsed by social media influencers, will lead to a higher intent to purchase.  

H7: Attitude towards micro-celebrities’ advertising has positive relationship with purchase 

intention towards micro-celebrities’ advertised products. 

Methodology 

We used convenience sampling to reach the target group, who are following micro-celebrities. 

We prepared the questionnarie on google forms and spread the link by e-mails, sms and 

Instagram users on May, 2018. We reached 270 people and 40 of them was extracted from the 

analysis as they quited the survey because they didn’t follow micro-celebrities. Exploratory factor 

analysis was conducted to better explore the model and multi regressions was used between the 

new factors which we obtained and attitude and then purchase intention. 

The attitude scale, which Ducoffe (1986) developed and Bracket & Carr improved, has been used 

in different kind of marketing studies; web marketing (Ducoffe, 1996), Instagram marketing 

(Sabuncuoğlu, 2016), sms marketing (Nik Najib et al., 2016). In this research we adapt  the 

attitude scale of Cheng, (2009)  from their “Consumer Attitudes and Interactive Digital 

Advertising” research. It has 4 dimension which are “Credibility”, “Informativeness”, 

“Entertainment” and “Irritation”. In this research we use “Informativeness”, “Entertainment” and 

“Irritation” dimensions from this scale. 

In our attitude scale, instead of “credibility” dimension we tend to use “endorser credibility” 

which is a developed instrument by Ohanian (1990) in order to assess the impact of 

trustworthiness, expertise and attractiveness. In this research we used, the shorter version of this 

endorser credibility scale for “trustworthiness”, “expertise”, “attractiveness” dimensions by 

Dwivedi (2016). For the attitude dimension, we used three items from Xu (2014). For the 

purchase intention dimension, we used five items from Lu (2014). 

Results 

In Table 1, the sample characteristics of our research can be seen. 270 responses were collected 

and 230 of them were following micro-celebrities on Instagram. Among 230 participants, 192 of 

them were woman. 105 of them were 25-34 years old, which is the highest percentage. 154 of 

them have university degree and 145 of them were working.  
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Table 1: Sample Charasteristics 

Questions  Responses N Percent(%) 

Do you follow micro-

celebrities? Yes 230 85,2 

  No 40 14,8 

Gender Woman 192 83,5 

  Man 38 16,5 

Age 18-24 61 26,5 

  25-34 105 45,7 

  35-44 57 24,8 

  45-54 7 3 

Education Primary 1 0,4 

  High School 17 7,4 

  University 154 67 

  Master 44 19,1 

  PhD 14 6,1 

Work Working 145 63 

  Not Working 85 37 

 

In this study it is performed an exploratory factor analysis (EFA) on a multidimensional construct 

in IBM SPSS Statistics 20.0. To determine whether attitude towards micro-celebrities’ 

advertising meet the statistical requirement for the EFA, the Bartlett’s test of sphericity and 

measure of sampling adequacy through the Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) measure were 

examined. Given that the Bartlett’s test of sphericity was significant (x
2
 =4197,498; df = 325; p < 

0.001), and the KMO measure was 0.902, these results indicated that the items hold factorability.  

Table 2. KMO and Bartlett’s Test Results 

KMO and Bartlett's Test     

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy.   0,902 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-

Square 4197,498 

  df 325 

  Sig. 0 

 

Therefore, the items of attitude towards micro-celebrities’ advertising were deemed to be 

appropriate to conduct the factor analysis. A principal components factor analysis using Varimax 

rotation was performed. A minimum eigenvalue of 1.0 per factor was used as the criterion for 
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extracting factors. Items with a factor loading of at least 0.30 on a single factor were retained, 

whereas items significantly cross-loaded on other factors were eliminated (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). As a result, the sample yielded five factors with 26 items, accounting for 

68.960 per cent of the total variance. Because the difference between the factor loadings given by 

more than one factor of a variable must be at least 0.1 (Stevens, 2002), trustworthiness items are 

deleted from the factor analysis. And due to poor loading values, i.e. <0.60 (Anderson & 

Gerbing, 1988) informativeness1 item is deleted.  

For the second factor analysis, given that the Bartlett’s test of sphericity was significant (x
2
 

=3490,567; df = 325; p < 0.001), and the KMO measure was 0.884, these results indicated that 

the items hold factorability. Total variance has also increased to 70.701 percent.  

Cronbach's Alpha was used to test the reliability of the factors. All values yielded alpha 

coefficient exceeded the values of 0.70 suggested by Hair et al., (2010). From this result of 

Cronbach’s alpha coefficient value, this questionnaire was accepted and admissible. 

Table 3. Cronbach’s Alpha and Total Variance  

Variable Statement 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach'a Alpha if Item 

Deleted 

Total Variance 

Explained(%) 

Endorser 

Attractiveness 

EC_A1 

0,817 

0,772 

10,468 EC_A2 0,67 

EC_A3 0,805 

Endorser 

Expertise 

EC_E1 

0,913 

0,891 

12,923 EC_E2 0,843 

EC_E3 0,888 

Informativeness 

INFO2 

0,849 

0,849 

13,748 

INFO3 0,796 

INFO4 0,798 

INFO5 0,803 

INFO6 0,841 

Entertainment 

ENT1 

0,858 

0,829 

17,434 

ENT2 0,822 

ENT3 0,829 

ENT4 0,838 

ENT5 0,85 

ENT6 0,84 

Irritation 

IR1 

0,886 

0,903 

16,128 IR2 0,863 

IR3 0,857 
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IR4 0,839 

IR5 0,839 

Attitude 

ATT1 

0,794 

0,776 

28,124 ATT2 0,703 

ATT3 0,679 

Purchase 

Intention 

PI1 

0,849 

0,795 

38,559 

PI2 0,849 

PI3 0,798 

PI4 0,812 

PI5 0,837 

 

Results of the Hypotheses 

Hypotheses were tested by applying multi regression model. We used the 5 factors for 

independent variables which were created after factor analysis. And we used means of the factors 

of Attitude and Purchase Intentions. 

Table 4. Correlation Table of Factors Towards Attitude 

Correlations               

    F1_ENT F2_IRR F3_INFO F4_EXP F5_ATTR F6_Attitude F7_PI 

F1_ENT 1             

F2_IRR 0 1           

F3_INFO 0 0 1         

F4_EXP 0 0 0 1       

F5_ATTR 0 0 0 0 1     

F6_Attitude ,475** -,157** ,300** ,213** ,248** 1 ,461** 

F7_PI ,382** -,370** ,389** ,298** -0,018 ,461** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

Results of correlation analysis showed that four dimensions, which are entertainment (0,475),  

informativeness (0,300), expertise (0,213) and attractiveness (0,248) have positive relationships 

with attitude towards micro-celebrites’s advertising. It can be seen entertainment dimension has 

the highest correlation. Irritation (-0,157) has negative relationship with attitude towards micro 

celebrities advertising as expected. Attitude has positive relationship with Purchase Intention 

(0,461). 

We used five factors, which we obtained from factor analysis, to explain the attitude towards 

micro-celebrity advertising. According to the model summary of regression, R
2
 explaines 44,7 % 
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of attitude by independent variables. The most popular auto correlation test, Durbin-Watson 

value is significant whilst 2 value means there is no autocorrelation in the sample and in this test, 

it is very approached to 2 (1,906). 

Table 5. Model summary of Multi Regression Analysis (Attitude) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,669
a 

0,447 0,435 0,65281 1,906 

 

The model has 36,25 F value according to the ANOVA table and it is meaningful because  

significance value is smaller than 0,05 (p<0,05). 

Table 6. Results of ANOVA test for Multi Regression (Attitude) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 77,246 5 15,449 36,253 ,000
b 

  Residual 95,459 224 0,426     

  Total 172,705 229       

 

All significance values are smaller than 0,05 and their VIF (Variance Inflation Factors) value 

seems acceptable while they are all 1. 

Table 7. Coefficients for Multi Regression Analysis (Attitude) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients   

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics   

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,246 0,043   75,419 0     

  REGR factor score   1_ENT 0,412 0,043 0,475 9,562 0 1 1 

  REGR factor score   2_IRR -0,136 0,043 -0,157 -3,163 0,002 1 1 

  REGR factor score   3_INFO 0,26 0,043 0,3 6,035 0 1 1 

  REGR factor score   4_EXP 0,185 0,043 0,213 4,289 0 1 1 

  REGR factor score   5_ATTR 0,216 0,043 0,248 5,001 0 1 1 

 

In this case, the regression equation of related model is: 

F6_Attitude= 3,246 + 0,412F1 - 0,136F2 + 0,26F3 + 0,185F4 + 0,216F5 
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According to the multi regression model, attitude towards micro-celebrity advertising can be 

explained by all five factors; Entertainment, Attractiveness, Informativeness, Expertise and 

Irritation. Regarding the hypotheses; H1 is not accepted because this dimension was deleted on 

the factor analysis, H2 is accepted, H3 is accepted, H4 is accepted, H5 is accepted, and H6 is 

accepted.  

Regarding to the relationship between attitude and purchase intention, we also applied regression 

model. According to the model summary of regression, R
2
 explaines 20,79 % of purchase 

intention by attitude. The most popular auto correlation test, Durbin-Watson value is significant 

whilst 2 value means there is no autocorrelation in the sample and in this test it is very 

approached to 2 (1,853). 

Table 8. Model summary of Multi Regression Analysis (Purchase Intention) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 ,461a 0,213 0,209 0,80165 1,853 

 

The model has 61,62 F value according to the ANOVA table and it is meaningful because 

significance value is smaller than 0,05 (p<0,05). 

Table 9. Results of ANOVA test for Multi Regression (Purchase Intention) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 39,602 1 39,602 61,625 ,000
b 

  Residual 146,521 228 0,643     

  Total 186,123 229       

 

All significance values are smaller than 0,05 and their VIF value seems acceptable while they are 

all 1. 

Table 10. Coefficients for Multi Regression Analysis 

Model   

Unstandardized  

Coefficients   

Standardized  

Coefficients t Sig. 

Collinearity  

Statistics   

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,707 0,205   8,329 0     

  F6_Attitude 0,479 0,061 0,461 7,85 0 1 1 
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In this case, the regression equation of related model is: 

F6_Attitude= 1,707 + 0,479F6  

According to the regression model, purchase intention can be explained by attitude towards 

micro-celebrity advertising. Then, H7 is accepted. 

Discussion 

According to our hypotheses, trustworthiness factor has been deleted on the factor analysis, 

therefore we can not claim trustworthiness of the endorser credibility is related with attitude 

towards advertising. While Ohanian's, (1990) study revealed that celebrities’ perceived expertise 

on the product was related to the purchase intention for American respondents, the dimensions of 

attractiveness and trustworthiness did not affect the purchase intention; Pornpitakpan (2003), 

showed that all three dimensions are positively related to purchase intentions for Singaporean 

consumers. In this research sample it is seen, Turkish consumers perceived expertise and 

attractiveness more valuable than trustworthiness.  

Managerial Implications 

Instagram improves new features everyday, survey, emoji slider on stories, shop button  etc. to 

attract the users. The primary target is of course to create enjoyable user experience. But as long 

as micro-celebrities are the new tools for social media marketers, marketers’ target is to create 

positive attitude to the advertising among users. In this case, micro-celebrities’ credibility and the 

style of making advertisements become important as instagram tools.  The highest correlation 

has been found between entertainment and attitude, so micro-celebrities should focus on the 

entertaining concept, which is meaningful because people use social media for fun especially. 

Consumers tend to find advertisements irritative if they are not familiar with advertisers or if they 

do not expect to receive advertisements. Sheehan and Hoy (1999) have discovered that 

consumers don’t find advertisements irritative if they have previously communicated with 

advertisers (Morimoto & Chang, 2006). This may shed light on the marketers actions. If they 

tend to show their products on the micro-celebrities’ account and then make an Instagram 

marketing, the possibility that users accept the product will be higher.  

This study determined the factors which are related with attitude towards micro-celebrities’ 

advertising in order to create a purchase intention. So marketers should choose attractive and 
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expert micro-celebrities and micro-celebrities’ advertising should be informative, entertaining; 

but not irritative.  

Limitations and Future Research 

First of all, a qualitative research may shed light to researchers in order to understand the 

consumers’ attitudes towards micro-celebrities’ advertisement, exactly. This may provide a better 

understanding for the users who follow micro-celebrities. Moreover, in this particular research 

area, we used the scales which are already developed, however new scales can be developed in 

order to measure the attitude towards micro-celebrities’ advertisements or the products/brands 

which they endorse.   

Conceptual framework should be narrowed for the future research such as, service sector 

(endorsement of restaurants, hotels, workshops etc.), cosmetic sector (endorsement of beauty 

clinics) or concrete materials (endorsement clothing, kitchen tools, technology devices etc.). Also 

in future researches, socio-demographic variables can be investigated whether any difference will 

affect the attitude. The result may be a light for companies to choose the right micro-celebrity for 

particular target groups. 
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INFLUENCER ÖZELLİKLERİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ 

EFFECTS OF INFLUENCER CHARACTERISTICS ON PURCHASING INTENTION 
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Özet 

Özellikle son zamanlarda sosyal medyanın da gelişmesi ile birlikte sosyal medya fenomenleri 

kavramı ortaya çıkmıştır. Sosyal medya fenomenlerinin zaman içerisinde influencerlar olarak 

görülmeye başlanması onların markalar tarafından kullanılmasına yol açmış ve influencer 

pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın da amacı influencerların sahip olduğu 

özelliklerin influencerların tavsiye ettiği ürün/hizmet/markalara ilişkin satın alma niyeti üzerinde 

etkisi olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için SmartPLS 3 

programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, influencerların önerdiği 

ürün/hizmet/markaya ilişkin satın alma niyeti üzerinde sırasıyla influencerların bilgi kaynağı 

olması, sosyal çekiciliği ve özendirici olması özelliklerinin etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Influencer, Influencer Pazarlama, Referans Grupları Satın Alma Niyeti 

Abstract 

Especially with the development of social media, social media phenomena have occurred. That is 

why it has been used by brands and influencer marketing concept has emerged. The purpose of 

this study is to determine whether the characteristics of the influencers have an impact on the 

intention to buy the products/services/brands recommended by the influencers. SmartPLS 3 

program was used to test the study’s’ hypothesis.  Results of the study showed that the 
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characteristics of influencer (influencers’ being a source of information, social attractiveness, 

influencers’ incentivenesd) influence creating the intention to buy a product/service/brand. 

Keywords: Influencer, Influencer Marketing, Reference Groups, Purchasing Intention 

Giriş ve Araştırmanın Amacı 

Bilindiği üzere, tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden biri de referans gruplarıdır. 

Tüketiciler, referans gruplarından bilgi edinmek, ödüle ulaşmak, cezadan kaçınmak, benlik 

anlayışlarını oluşturmak, sürdürmek veya değişmek için uyum göstermek isterler. Uyum beş 

şekilde gerçekleşebilmektedir: Normatif etkilenme, bilgilendirme ile etkilenme, kendini 

bütünleştirme/tanımlama, içselleştirme, itaat etme/boyun eğme (Koç, 2016: 436).  

Normatif etkilenmede, birey sosyal kabul görme, hoşlanılma gibi ödülleri alma ve dışlanma, 

sevilmeme gibi durumlardan kaçma isteği olduğundan, başka kişilerden etkilenmesi sonucunda 

normalde davranmayacağı şekilde davranması söz konusudur. Referans gruplarını arkadaşlardan, 

aileye, ünlülerden ünlü olmayan kişilere göre pek çok unsur oluşturmaktadır.   Başkasından 

gerçek hakkında kanıt olarak gelen bilginin kabul edilmesi yoluyla etkilenme bilgilendirme ile 

etkilendirmedir. Bireyin başka bir kişinin isteklerine karşı gönüllü olarak uyumu kendini 

bütünleştirme/tanımlama uyumu olarak ifade edilmektedir. Bireyin bir başkasının fikir ve 

görüşlerini kendi değer yargıları ile uyumlu olması nedeniyle kabul etmesi içselleştirme olarak 

ifade edilir. Bireyin gruba uyumunun zorlama olduğu durumlarda itaat etme/boyun eğme uyumu 

görülmektedir (Koç, 2016: 436).  

Hangi tür uyum çeşidi olursa olsun bireylerin etkilendikleri referans grupları bulunmaktadır ve bu 

referans gruplarını bireyin arkadaşlarından öğretmenlerine, ailesinden televizyonda izlediği 

ünlülere kadar geniş bir yelpazedeki insanlar oluşturmaktadır.  

Sosyal medyanın insan hayatına girmesi ile birlikte zaman içerisinde influencer kavramı ortaya 

çıkmıştır. Zaman içerisinde de kullandıkları ürünler hakkında bilgi verirken bilerek ya da 

bilmeyerek marka reklamı yapmaya başlamışlardır. Böylelikle de insanlar tarafından geniş 

kitlelerce bir referans grubu olarak nitelendirilmişler. Veirman ve arkadaşları (2017: 798-828) 

çalışmalarında influencerlerın takipçileri tarafından fikir liderleri olarak görüldükleri sonucuna 

varmışlardır. Zamanla, markalar da influencerları kullanmaya başlamışlardır. Markaların 

influencerları kullanması influncer pazarlama kavramını doğurmuştur. Influencerlar’ın 
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kullanılmaya başlanması influencerlar tüketicileri satın almaya ikna etmede etkili mi sorusunu 

akıllara getirmiştir. Dolayısıyla da bu çalışmada, influencer özelliklerinin (bilgi kaynağı olması, 

homophily tutumu (sosyal çekicilik) ve özendirici olması) tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde 

etkisi olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. 

Literatür Taraması 

Influencer ve Influencer Pazarlaması 

 Influencer, davranışları ve kullandığı ürün/hizmet/marka ile diğer insanları etkileyen kişi olarak 

tanımlanabilir. Sosyal medyada influencer ise sosyal medyayı kullanarak takipçilerin 

etkilenmesidir. Influencerlar günümüzde Facebook, Twitter ve Instagram’ı kullanarak 

takipçilerini etkilemeye çalışmaktadırlar. 

Influencerlar mikro influencerler ve makro influencerlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Hatton, 

2018). Influencer takipçi sayısı 10 000’den az ise mikro, takipçi sayısı 10 000’den fazla ise 

makro influencer sınıfına girmektedir. Makro influencerı genellikle ünlüler oluşturmaktadır 

ancak mikro influencer da zaman içerisinde tanınırlıklar artıkça makro influencer olmaktadırlar. 

Bir başka ayrıma göre influencerlar, ünlü influencerlar, kategori influencerlar ve mikro 

influencerlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Backaler, 2018: 23). Ünlü influencerlar, fanları olan 

influencerlardır. Ünlü denilince akla ilk olarak şarkıcılar, oyuncular ve/veya futbolcular gelir 

ancak ünlü influencer olmak için sadece bu meslekleri yapmaya gerek yoktur. Kategori 

influencerlar da zaman içerisinde takipçi sayısı artıkça ünlü influencer olabilir. Burada önemli 

olan takipçi sayısıdır. Kategori influencerlar, belirli bir kategoride uzmanlığını ve/veya 

paylaşımını yapan kişidir. Örneğin sadece, yemek videoları paylaşma, sadece makyaj 

malzemeleri ile ilgili paylaşımlar yapma, sadece kadın ayakkabıları ile ilgili paylaşımlar yapma 

kategori influencerlara örnek olarak gösterilebilir. Mikro influencerlar, belirli konularda 

paylaşımları tutuku derecesinde olan influencerlardır. Takipçi sayıları diğer influencerlara göre 

daha azdır. Zaman içerinde mikro influencerlar kategori influencer, kategori influencer da ünlü 

influencer olabilir.   

Özellikle sosyal medya kullanımının artması sonucu influencerlar dikkat çekmeye başlamışlardır. 

Influencerların kullandıkları platformlar, bloglar, Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest gibi 
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sosyal medya platformlarıdır. Influencerların paylaşımlarında genellikle diğer sosyal medya 

profillerine ilişkin linkleri de paylaşmaktadırlar. 

Ünlüler ve sosyal medya aracılığıyla fenomen olup influencer haline gelen çok sayıda insan 

bulunmaktadır. Influencerların takipçi sayısının çok olması ve takipçileri ile etkileşimleri 

işletmelerin dikkatini çekmiştir. İşletmeler, influencerları ürün/marka reklamları için kullanmaya 

başlamışlardır. Dolayısıyla da influencer pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır.      

Influencer pazarlama, online alanlarda etkili olan kişileri marka mesajlarını kitleleri ile 

paylaşmaları için onlara sponsor olarak kullanma bilim ve sanatı olarak tanımlanmaktadır 

(Sammis vd., 2016:7). Influencer pazarlama sadece marka mesajlaşması olarak algılanmamalıdır. 

Marka mesajlaşması yanında ürün tanıtımı, marka farkındalığı yaratma amaçları ile de 

kullanılabilir. Dolayısıyla, influencer pazarlama, sosyal medya platformlarında etkili olan 

kişilerin tutundurma amacıyla kullanımı olarak tanımlanabilir.  

Influencer pazarlama ile ilgili pazarlama araştırma şirketleri tarafından yapılan bazı 

araştırmalarda gençlerin %70’nin influencera güvendiklerini söylemişlerdir. Araştırmaya katılan 

kadınların %86’sı sosyal medyayı satın alma tavsiyesi almak için kullanmaktadırlar. Araştırmaya 

katılanların yaklaşık yarısı Facebook ve İnstagram influencerlardan etkilenerek satın alma 

kararlarını verdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %49’u influencer yorumlarına dikkat 

ettiklerini ve %40’ı da influencerların yorumlarına göre satın alma yaptıklarını belirtmişlerdir 

(Knightly, t.y.).        

Bununla birlikte, 2016 yılında 9,7 milyon marka Instagram influencerları kullanırken bu sayı 

2017’de 21,7 milyona çıkmıştır. 2019 yılında instagram influencerları kullanan marka sayısının 

32,3 milyon olması beklenmektedir (https://www.statista.com/statistics/693775/ instagram-

sponsored-influencer-content/). 

Bu çalışmada infleuncer özelliklerinin (bilgi kaynağı olması, homophily tutumu (sosyal çekicilik) 

ve özendirici olması) tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde etkisi olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bir referans grubu olarak influencerların etkisinin görülmesi önemlidir. Çalışma 

influencer pazarlama kullanmayı düşünen işletmelere ve bu konuda yapılan araştırmalara yol 

göstermesi açısından önem taşımaktadır.  

Markaların sosyal medyada influencer pazarlamadan nasıl yararlandıklarını belirlemek amacıyla 

yapılan nitel bir çalışmada/reklam ajansı perspektifinden influencer pazarlamanın ortaya çıkışını, 



1061 
 

gelişimini, kullanılmasını belirlemeye çalışan bir çalışmada katılımcılar influencer pazarlamada 

influencerların ücret alındıkları bilinmesine rağmen belirli potansiyel alıcıları harekete 

geçirdiklerini, onları yönlendirdiklerini belirtmişlerdir. Yine de katılımcılar influencer 

pazarlamanın riskli olduğunu belirtmişlerdir. En büyük riskin de başta marka imajı ile uyumlu 

olduğu için seçilen influencerın yaptıklarının/yaşayışının marka imajına ters düşmesi olduğunu 

belirtmişlerdir (Woods, 2016).  

Vloggerların fiziksel çekiciliğinin, sosyal çekiciliğinin ve vlogger ile benzeşmenin parasosyal 

etkileşim üzerindeki etkisi ile parasosyal etkileşimin lüks marka algısı(marka lüksü, lüks marka 

değeri, marka-kullanıcı imaj uygunluğu) ve satın alma niyeti üzerine etkisinin araştırıldığı bir 

araştırmada vloggerların fiziksel çekiciliğinin, sosyal çekiciliğinin ve vlogger ile benzeşmenin 

parasosyal etkileşim üzerinde etkisi olduğu ve parasosyal etkileşimin de lüks marka algılaması ve 

lüks marka satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır (Lee ve Watkins, 2016: 

5753-5760).  

Instagram’daki influencerlar arasındaki sosyal ilişkileri ve etkileşimlerini inceleyen bir 

araştırmada influencerlar markaların potansiyel alıcılarından oluşan çok sayıda takipçiye sahip 

olma eğiliminde oldukları sonucuna varılmıştır. Araştırmada aynı zamanda, influencerlarla 

karşılıklı ilişki içinde oldukları ve diğer influencerlarla ortak takipçilere sahip oldukları da 

belirlenmiştir (Seungbae vd., 2017: 257-264).   

 İşletmelerin neden influencer pazarlamayı bir pazarlama aracı olarak kullanmaları gerektiğini ve 

Instagram’da etki yaratacak bir pazarlama kampanyası yapmanın nasıl olması gerektiğini 

belirlemeye çalışan nitel bir çalışmada influencer pazarlamanın bir süreç olarak görüldüğü ve 

influencer ile müşteri arasında markanın kurmadığı bir güven ilişkisinin kurulduğu ve bunun da 

satın alma üzerinde etkisi olmasından kaynaklı influencerların kullanıldığı sonucuna varılmıştır 

(Biaudet, 2017).  

Instagram tabanlı reklamlarda açıklama dilinin (influencer paylaşımı altında SP, sponsorlu, 

ücretli ve açıklama olmaması) reklam tanıma, markaya tutum, satın alma niyetleri ve sonrasında 

niyetin ağızdan ağıza yayılması üzerindeki etkilerinin incelendiği bir çalışmada ücretli reklam 

veya sponsorlu ifadesinin markaya tutum, satın alma niyeti ve niyetin paylaşılması üzerinde 

olumlu etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır (Evans, vd., 2017: 1-12).  
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Influencer’ın takipçi sayısı, takip ettiği kişi sayısının influencerın hoşa gitmesi ve düşünce lideri 

olarak kabul edilmesi üzerinde etkisinin olup olmadığının araştırıldığı bir çalışmada influencerın 

takipçi sayısının fazla olmasının influencerın daha popüler olması ve fikir lideri olarak kabul 

edilmesi üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Yine aynı çalışmada, influencerın 

takip ettiği kişi sayısının az olmasının takipçilerin influencerı düşünce lideri olarak kabul 

edilmesi üzerinde negatif etkisi olduğu belirlenmiştir (Veirman vd., 2017: 798-828).   

Online alışverişlerde uzman ve influencer danışmanlığının rolünü ve bunun satın alma niyeti 

üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmada influencerın ön-satın alma danışmanlığının diğer 

uzmanlara da danışmanlık eğilimini artırdığı ve influencerların ve diğer uzmanların önerilerinin 

satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir (Lindh ve Lisichkova, 2017: 333-351).   

Influencer’ın güvenirliği, fiziksel çekiciliği, ürün ile uyumu ve bilgi aktarımının satın alma niyeti 

ve tüketici tutumu üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmada influncerın ürün ile bilgi 

aktarımının satın alma niyeti ve tüketici tutumu üzerinde etkisi olduğu belirlenirken influncerın 

fiziksel çekiciliğinin tüketici tutumu üzerinde de etkisi olduğu sonucuna varılmıştır (Hwa, 2017: 

19-39).   

Influencer ile tüketici imajı arasındaki uyum, parasosyal etkileşimlerinin tüketicilerin 

influencerın paylaşımlarına olumlu tutum geliştirme ve satın alma niyeti üzerindeki etkilerinin 

araştırıldığı bir çalışmada tüketicinin kendi imajı ile influencer imajı arasında bir uyum 

gördüğünde influencerın paylaşımlarına olumlu bir tutum geliştirdiği ve imajlar arasındaki 

uyumun satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışmada aynı 

zamanda, parasosyal etkileşimlerinin olması durumunda yine influencerlerın paylaşımlarına 

olumlu tutum geliştirildiği ve sosyal norm etkileşimlerinin satın alma niyetini etkilediği 

belirlenmiştir (Shan, Chen ve Lin, 2018: 133-144).  

Influencer’ın oluşturduğu içeriğin, influencerın güvenirliğinin, çekiciliğinin ve takipçilerle olan 

benzerliğinin marka farkındalığı ve satın alma niyeti üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir 

çalışmada güvenirliğin, çekiciliğin, benzerliğin marka farkındalığı ve satın alma niyeti üzerinde 

etkisi olduğu sonucuna varılmıştır (Lou ve Yuan, 2019: 1-36). 
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Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Referans grupları tüketicilerin davranışlarında doğrudan ve dolaylı etkiye sahiptirler ve aile 

bireylerinden başlayarak, arkadaşlar, öğretmenler, kişiye göre önemli ve/veya ünlü kişi veya 

kişileri veya grupları kapsamaktadır. Tüketiciler referans gruplarından faydalı bilgi edinme, ödüle 

ulaşma/ cezadan kurtulma veya cezadan kaçınma, benlik anlayışlarını oluşturma, sürdürmek veya 

değiştirme gibi nedenlerle uyum göstermektedirler (Koç, 2016: 433-434). Influnecerlar da 

günümüzde referans gruplarından biri olarak kabul edilebilir.  

Influencerlar zaman içerisinde pazarlamacıların da dikkatini çekmeye başlamıştır. Pek çok marka 

influencerları ürün/hizmet/markasını tanıtmak için kullanmaktadır. Influencerlar sponsorlu ve 

sponsorsuz olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır. Sponsorlu reklamlar influencerların tanıtımı 

karşılığında belirli bir ücret aldığı reklam türüdür. Sponsorsuz reklam ise influencerların ücret 

almadan ürün/hizmet/marka ile ilgili kullanımı sonucu tavsiyelerinin paylaşıldığı reklam türüdür. 

Influencerların referans grubu olarak tüketiciler üzerinde bir etkisi olduğu düşünülerek bu 

çalışmada, influencer özelliklerinin (tavsiye vermesi, homophily tutumu (sosyal çekicilik) ve 

özendirici olması) tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek 

amaçlanmıştır.  

Bu bağlamda araştırmanın hipotezleri şu şekildedir. 

H1: Influencerın bilgi kaynağı olmasının influencerın önerdiği ürün/hizmet/marka ile ilgili satın 

alma niyeti üzerinde etkisi vardır. 

H2: Influencerın sosyal çekiciliğinin olmasının influencerın önerdiği ürün/hizmet/marka ile ilgili 

satın alma niyeti zerinde etkisi vardır. 

H3: Influencerın özendirici olmasının influencerın önerdiği ürün/hizmet/marka ile ilgili satın alma 

niyeti üzerinde etkisi vardır. 

Araştırmanın modeli Şekil 1’deki gibidir. Oluşturulan model, influencerın özelliklerinin 

influencerın önerdiği ürün/hizmet/markayı satın alma niyeti üzerinde etkisini göstermektedir.  
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Örnekleme Süreci 

Bu çalışmanın ana kütlesini Türkiye’de yaşayan 18 yaş üzerinde olan ve Instagram hesabı olan ve 

Instagram’da influencerları takip eden tüketiciler oluşturmaktadır. Çalışma örneğinin seçiminde 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Instagram kullanan ve 

Türkiye’nin en çok takip edilen fenomenleri listesindeki kişileri takip eden kişiler 

oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemine ulaşmak için izlenen yol şu şekildedir: İlk olarak 

Türkiye’nin en çok takip edilen fenomenleri listesindeki kişilere 

(https://www.boomsocial.com/Instagram/UlkeSektor/turkey/fenomenler) Instagram üzerinden 

direkt mesaj aracılığı ile ulaşılmış ve anket formunu takipçileri ile paylaşmaları istenmiştir. İkinci 

olarak bu sosyal medya fenomenlerinin İnstagram gönderilerinin altına anket formu linki verilmiş 

ve üçüncü olarak da sosyal medya aracılığı ile anket linki paylaşılmıştır. Böylelikle 1 Eylül 2018- 

2 Kasım 2018 tarihleri arasında toplamda 452 anket toplanmıştır.  

Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma değişkenlerini oluşturmak amacıyla literatür incelemesi yapılmış (Lee ve Watkins, 

2016: 5753-5760) ve gerekli uyarlamalar yapılarak anket formu oluşturulmuştur. Anket üç 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Instagram’da influencerların takip edilip edilmediğine, 

hangi influencerların takip edildiğine, takip edilme nedenlerine ilişkin sorular, ikinci bölümde 

influencer özelliklerine ve satın alma niyetine ilişkin ölçek, üçüncü bölümde de cevaplayıcıların 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Anket formu Google Formlar 

aracılığıyla online olarak uygulanmıştır. Anket toplamda 37 adet sorudan oluşmaktadır. Birinci 

Influencerın bilgi 

kaynağı olması  

Influencerın sosyal 

çekiciliği 

Influencerın özendirici 

olması 

Influencerın önerdiği 

ürün/hizmet/marka ile ilgili satın 

alma niyetini 
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ve üçüncü bölümdeki sorular çoktan seçmeli, ikinci bölümdeki sorular 5’li Likert ölçeği 

sorularıdır.  

Araştırmanın Bulguları ve Veri Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde SmartPLS 3 istatistik paket programından yararlanılmış ve elde 

edilen analiz sonuçları yorumlanmıştır.  

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Değişkenler Sıklık Yüzde 

Cinsiyet Kadın  

Erkek 

63,5 

36,5 

63,5 

36,5 

Medeni 

Durum 

Evli 

Bekar 

31,9 

68,1 

31,9 

68,1 

Yaş 18-28 yaş 

29-39 yaş 

40-50 yaş 

51 yaş ve üzeri 

231 

179 

27 

15 

51,1 

39,6 

6 

3,3 

 

Eğitim 

İlköğretim 

Lise 

Üniversite 

Yüksek Lisans-Doktora 

12 

64 

249 

128 

2,6 

14,2 

55 

28,4 

 

 

Gelir 

1500 TL ve altı 

1501 TL-3000 TL 

3001 TL-4500 TL 

4501 TL-6000 TL 

6001 TL ve üzeri 

120 

125 

84 

63 

60 

26,5 

27,7 

18,6 

13,9 

13,3 

Toplam 452 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırma katılımcılarının %63,5’i kadın, %36,5’i erkektir. 

Katılımcıların %31,9’u evli ve %68,1’i bekardır. Araştırmaya katılanların %51,1 18-28 yaş, 

%39,6’sı 29-39 yaş, %6’sı 40-50 yaş arasında ve %3,3’ü 51 yaş ve üstüdür. Çalışmaya 

katılanların %2,6sı ilköğretim, %14,2’si Lise ve %55’i üniversite mezunu, %28,4’ü Yüksek 

lisans-doktora mezunudur. Katılımcıların %26,5’i 1500TL ve altı, %27,7’si 1501-3000TL, 

%18,6’sı 3001-4500 TL, %13,9’u 4501-6000TL arasında %13,3’ü 6001 TL ve üzeri gelir elde 

etmektedir (Tablo 1).  
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Katılımcıların İnfluencerı Takip Etme Nedenleri 

Katılımcılara influencerı neden takip edildiği sorulmuş ve soruda ikiden fazla seçenek 

işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. Katılımcıların influencerları takip etme nedenleri Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Influencerların Takip Edilme Nedenleri 

Neden Frek

ans  

Bilgi Edinme 393 

Eğlenme 289 

Merak 257 

Diğer (arkadaşlar takip ettiği 

için,  

gündemden uzak kalmamak için 

vb.)  

113 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların 393’ü bilgi edinme, 289’u eğlenme, 257’si merak, 113’ü diğer 

nedenlerle (arkadaşlar takip ettiği için, gündemden uzak kalmamak için) influencerı takip 

etiklerini belirtmişlerdir.  

Ölçüm Geçerliliği ve Güvenilirliği 

Ölçüm modelinin değerlendirilmesinde dışsal yükler, güvenirlik, birleşik güvenirlik ve çıkarılan 

ortalama varyans (AVE) değerleri dikkate alınır (Wong, 2013: 15). Öncelikli olarak araştırma 

ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır.  Tablo 3’te görüldüğü üzere, yapılan 

analiz sonucunda değişkenlere ilişkin hesaplanan ortalama varyans (AVE) değerleri 0,697-0,826, 

bileşik güvenilirlik değerleri (CR) 0,901-0,968 ve Cronbach Alpha değerleri 0,856-0,964 

arasındadır. AVE değerlerinin 0,50 (Fornell ve Larcker, 1981:46), CR değerlerinin 0,70 ve 

Cronbach Alpha değerinin 0,70 (Garson ve Statistical Associates Publishing, 2016: 64-65) ve 

üzerinde olması gerekir. Bu durum, değişkenlerin gerekli eşik değerlerini aşmakta olduğunu 

gösterir. Ayrışma geçerliliğinin sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi için Fornell-Larckner 

kriterine bakılmıştır (Tablo 4’teki parantez içi değerler). Fornell-Larckner kriterinin değişken 

çiftleri arasındaki korelasyonlardan daha büyük olması istenir. Aynı zamanda, Fornell-Larckner 

kriterinden daha güçlü olduğu söylenen HTMT değerine de bakılmıştır. HTMT değerlerinin de 

0,90 altında olmasının modelin dışsal geçerlilik sorunu yaşamadığına işarettir (Henseler, 2015: 

121) (Tablo 5). Tablo 5’te görüldüğü üzere HTMT değerlerinin de 0,90 altında olduğu 
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görülmektedir. Dolayısıyla da araştırma modelinin ayrışma geçerliliğinin sağlandığı kanaatine 

varılmıştır. Tablo 4 ve Tablo 5’te görüldüğü üzere araştırma modeli geçerli ve güvenilirdir.  

Tablo 3. Ölçüm Modelinin Değerlendirmesine İlişkin Veriler 1 – Faktör Yükleri – 

Cronbach α – Kompozit Güvenirlik – AVE  

Değişkenler Madd

eler 

Madde 

Yükleri 

Cronba

ch α 

Kompozit 

Güvenirlik (CR) 

A

VE 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ KAYNAĞI OLMA (BİL) 

 

BİL 1 0,822  

 

 

 

 

 

0,964 

 

 

 

 

 

 

0,968 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,

697 

BİL 2 0,909 

BİL 3 0,831 

BİL 4 0,775 

BİL 5 0,839 

BİL 6 0,875 

BİL 7 0,862 

BİL 8 0,789 

BİL 9 0,821 

BİL 

10 

0,816 

BİL 

11 

0,838 

BİL 

12 

0,825 

BİL 

13 

0,839 

 

 

 

SOSYAL ÇEKİCİLİK (SOS) 

 

SOS1 0,893  

 

 

0,958 

 

 

 

0,965 

 

 

 

0,

799 

SOS2 0,890 

SOS3 0,927 

SOS4 0,933 

SOS5 0,885 

SOS6 0,879 

SOS7 0,846 

 

 

ÖZENDİRİCİ OLMA (ÖZ) 

ÖZ 1 0,840  

 

0,856 

 

 

0,901 

 

 

0,

696 

ÖZ 2 0,835 

ÖZ 3 0,827 

ÖZ 4 0,832 

 

 

SATIN ALMA NİYETİ 

OLUŞTURMA (SAT) 

SAT1 0,841  

 

0,947 

 

 

0,960 

 

 

0,

826 

SAT2 0,878 

SAT3 0,941 

SAT4 0,940 

SAT5 0,940 
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Tablo 4. Ölçüm Modelinin Değerlendirmesine İlişkin Veriler 2 – Ayırma Geçerliliği – 

Korelasyonlar – Fornell-Larcker Kriter Analizi  

 
BİL SOS ÖZ SAT 

BİL (0,835) 
   

SOS 0,771* (0,894) 
  

ÖZ 0,652* 0,530* (0,834) 
 

SAT 0,809* 0,768* 0,634* (0,909) 

* p <  0,01 

 

Tablo 5. Ölçüm Modelinin Değerlendirmesine İlişkin Veriler 2 – Ayırma Geçerliliği –

HTMT Analizi 

 
BİL SOS ÖZ SAT 

BİL 
    

SOS 0,800   
 

ÖZ 0,704 0,571  
 

SAT 0,846 0,805 0,682 
 

 

Hipotez Testleri  

Dışsal modelin geçerlilik ve güvenirlik kriterlerinin sağlanmasından sonra hipotez testleri 

yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo 6 ‘da özetlenmiştir.  

Tablo 6. Yol Katsayıları Değerleri 

 

Değişkenler 

 

Beta 

Örnek 

Ortalaması 

Standart 

Hata 

T 

Değerleri 

 

p 

BİL→SAT 0,434 0,441 0,056 7,898 ,000 

SOS→SAT 0,345 0,337 0,054 6,368 ,000 

ÖZ→SAT 0,169 0,168 0,043 3,879 ,000 

R
2
 = 0,723; Düzeltilmiş R

2
= 0,721 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, influencerın bilgi kaynağı olmasının, sosyal çekiciliğinin ve 

özendirici olmasının influencerın tavsiye ettiği ürün/hizmet/markaya ilişkin satın alma niyeti 

üzerindeki değişimi %72,1’ini (R
2
= 0,721) açıkladığı görülmektedir. Tüm bağımsız değişkenlerin 

0,01 anlamlılık düzeyinde satın alma niyetini pozitif etkilediği görülmektedir. Araştırma 

bulgularına göre, takipçilerin influencerın önerdiği ürün/hizmet/markayı satın alma niyeti 

üzerinde influencerın bilgi kaynağı olmasının 0,434 β katsayısı ile ilk sırada, sosyal çekiciliği 
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0,345 β katsayısı ile ikinci sırada ve özendirici olması da 0,169 β beta katsayısı ile üçüncü sırada 

etkili olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, araştırmanın H1, H2, H3 hipotezleri desteklenmektedir. 

Araştırma modelinin uyum indislerine bakıldığındaki-kare/df değerinin 2,926 ile 3’ün altında bir 

değer, SRMR değerinin 0,058 ile 0,08’in altında bire değer alarak gerekli eşik düzeylerini 

karşılamaktadır. NFI değerinin de 0,811 ile 0,80 - 0,90 arasında iyi kabul edilecek bir düzeydedir. 

Dolayısıyla, araştırma modelinin geçerli olduğu söylenebilir.  

Sonuç, Tartışma, Öneriler ve Kısıtlar 

Bu araştırma influncerların sahip olduğu özelliklerin influencerların önerdiği 

ürün/hizmet/markaya ilişkin satın alma niyeti oluşturma üzerinde etkisi olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda influencerların bilgi kaynağı olma, 

sosyal çekicilik ve özendirici olması özelliklerinin influencerların önerdiği ürün/hizmet/markaya 

ilişkin satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Araştıramaya katılanların 

satın alma niyeti üzerinde sırası ile influencerlerın bilgi kaynağı olması, sosyal çekiciliğinin 

olması ve özendirici olmasının etkili olduğu belirlenmiştir.  

Influencerların bilgilendirici olma özelliği katılımcıların satın alma niyeti üzerinde en çok öneme 

sahip özelliklerden biridir. Influencerın hayata ilişkin görüşleri, önermiş olduğu ürünlere ilişkin 

açıklayıcı olması, tavsiyelerine ilişkin olarak ürüne ve yararlarını ilişkin açıklayıcı olması, 

tavsiyelerinde dürüst olmasının influencerın önermiş olduğu ürün/hizmet/markaya ilişkin satın 

alma niyeti oluşturma üzerinde etkilidir. Dolayısıyla, influencerları kullanan markaların 

influncerların tavsiyelerinde dürüst olmalarına ve ürün/hizmet veya markayı önerirken yeterli 

bilgiye ve açıklayıcılığa önem vermesi gibi noktalara dikkat etmesi gerekir.  

Satın alma niyeti üzerinde etkili olan ikinci önemli faktör ise influencerın sosyal çekiciliğe sahip 

olmasıdır. İnfluencer takipçilerinin kendilerini influncera benzer olarak görmeleri, hayata, 

insanlara ve dünyaya ilişkin görüşlerinde ortak düşüncelere sahip olmaları diğer deyişle 

kendilerini influncerlara yakın hissetmeleri önemlidir. Bu yakınlık influencerların önermiş 

olduğu ürün/hizmet/markaya ilişkin satın alma niyeti oluşturma üzerinde etkilidir. Markalar 

influencerları seçerken hem kendi markalarına benzer hem de takipçilerine benzer influencerları 

seçmeye dikkat etmelidirler.  
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Son olarak da influencerın özendirici olmasını katılımcıların satın alma niyeti üzerinde etkilidir. 

İnfluencerın çekilişler düzenlemesi, hediyeler vermesi, takipçilerine çeşitli avantajlar da sunması 

influencerların önerdiği ürün/hizmet/markaya ilişkin satın alma niyeti oluşturma üzerinde etkisi 

bulunmuştur. Diğer deyişle, influencerların takipçilerine avantajlar sunması önemlidir.  

Influencerların özelliklerinin (influencerların bilgi kaynağı olması, sosyal çekiciliği, 

influencerların özendirici olması) influencerların önerdiği ürün/hizmet/markaya ilişkin satın alma 

niyeti oluşturma üzerinde etkisi olduğu sonucu bazı diğer araştırmalar ile desteklenmektedir (Lee 

ve Watkins, 2016: 5753-5760; Evans, vd., 2017: 1-12; Veirman vd., 2017: 798-828; Hwa, 2017: 

19-36; Chen ve Yuan, 2019: 1-16). Reklamcı perspektifinden influencer pazarlamaya bakış 

açısının belirlenmeye çalışıldığı nitel bir çalışmada, influencerların potansiyel alıcıları harekete 

geçirdikleri ve onları yönlendirdikleri sonucuna varılmıştır (Woods, 2016). Satınalma niyeti de 

öneriler doğrultusunda bir hareket olduğuna göre elde edilen sonucun bu bağlamda da 

desteklendiği söylenebilir. Yine Baudet (2017) tarafında yapılan bir çalışmada işletmelerin 

tüketicilerle kuramadığı güven ilişkisini influencerların kurması amacıyla influencerları 

kullandıkları ve bu şekilde satın almayı tetiklemek istedikleri sonucuna varılmıştır. Farklı bir 

bakış açısından da çalışma sonuçları desteklenmektedir.   

Influncer pazarlamayı kullanmak isteyen markalar influncerı seçerken dikkatli olmalıdırlar. 

Markalar, influencerların takipçileri tarafından seviliyor olması, takipçilerine karşı tavsiyelerinde 

samimi ve dürüst olması, takipçileri ile benzer duygu ve düşünce sahip olması ve takipçilerine 

bazı yararlar ve avantajlar sağlamasına önem vermesine dikkat etmelidirler. Her influencerı değil, 

kendi markalarına uyan, takipçileri ile uyum içerisinde olan ve takipçilerine karşı tavsiyelerinde 

samimi olan influencerları seçmelidirler.  

Araştırmada kolayda örnekleme yönteminin kullanmış olması önemli kısıtlarından biridir, 

dolayısıyla araştırma sonuçları genellenemez, araştırma sonucu sadece örnek grubu için 

geçerlidir.  

Araştırmada makro influencerlar dikkate alınmıştır. Mikro influencerlar üzerinde bir araştırma 

yapılması durumunda farklı sonuçlar ortaya çıkması beklenmektedir. Diğer bir deyişle, 

araştırmacıların mikro influencerları da dikkate alması mikro influencerların etkisi olup 

olmadığının belirlenmesi açısından önemlidir. Makro ve mikro influencerlar yanında farklı ürün 

grupları için de bir çalışma yapılması farklı ürün grupları açısından influencerların etkisinin 
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görülmesi noktasında önemlidir. Influencerın yapmış olduğu reklamın sponsorlu/sponsorsuz 

ve/veya ücretli/ücretsiz olmasının etkilerinin de farklı olması olasıdır. Bu bağlamda, influencerın 

yapmış olduğu reklam türünün tüketiciler üzerinde yarattığı etkinin farklı olması beklenmektedir. 

Aynı zamanda, influencer imajı ile marka imajı arasındaki benzerliğin satın alma niyeti 

üzerindeki etkisinin belirlenmesi de farklı bir bakış açısı sağlayacaktır. Influencerın önermiş 

olduğu ürünün satın alınmasından kalınan memnuniyet derecesi ve sonraki satın alımlarda onun 

tavsiyelerinin dinlenip dinlenmeyeceğinin de araştırılması da konuya katkı sağlayacaktır. Ancak 

yine de araştırma makro influencerların özelliklerinin influencerın önerdiği ürün/hizmet/markaya 

ilişkin satın alma niyeti oluşturma üzerindeki etkisine bir bakış açısı sağlaması açısından 

önemlidir. Dolayısıyla da araştırma sonucundan elde edilen sonuçlara göre sunulan öneriler de 

influencer kullanan/kullanmak isteyen markalara bir öngörü sağlayacak, sonraki araştırmalar için 

de yol gösterici olacaktır.     
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EK  

BİL1. Takip ettiğim influencerın tavsiyelerini izlemek/ dinlemek bana yarar sağlıyor.  

BİL 2. Takip ettiğim influencerın öneride bulunurken, bizlerin yararını düşündüğünü 

hissediyorum. 

BİL 3. Takip ettiğim influencerın yaptığı önerinin olumlu etkilerini net bir şekilde anlatır.  

BİL 4. Takip ettiğim influencerın önerdiği belirli bir program ve eylemlerden beklediği yararı 

açıkça belirtir.  

BİL 5. Takip ettiğim influencer, reklamını yaptığı urunun yararlarını oldukça iyi anlatmaktadır.  

BİL 6. Takip ettiğim influencer, bana yararlı tavsiyelerde bulunmaktadır.  

BİL7. Takip ettiğim influencer, bir urun/marka için fiyat indirimleri ve bazı avantajlar 

sağlamaktadır.  

BİL8. Takip ettiğim influencer, katılımım ve iş birliğim karsısında bana bazı avantajlar sağlar.  

BİL9. Takip ettiğim influencer, yarışmalar, çekilişler düzenlemektedir. 

BİL 10. Takip ettiğim influencer, yaptığı çekilişlerle, yaptığı paylaşımlarla sayfasına katılım 

sağlanması noktasında katılımcılarını teşvik etmektedir. 

BİL 11. Takip ettiğim influencer, hayatıma yon vermek için güzel tavsiyelerde bulunur.  

BİL 12. Takip ettiğim influencer, hayatıma ne gibi bir katisinin olacağı hakkında bir açıklama 

yapmaksızın yeni fikirler kabul etmemi sağlar.  

BİL 12. Takip ettiğim influencer, iş birliğim konusunda ne faydalar elde edeceğimi açık bir 

şekilde belirtmektedir. 

SOS1. Takip ettiğim influencerın tavsiyelerinde dürüst olduğunu düşünüyorum.  
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SOS 2. Takip ettiğim influencerın tavsiyelerinde içten olduğunu düşünüyorum.  

SOS3. Takip ettiğim influencer sayfalarını yönetmek için yeterli bilgiye sahiptir. 

SOS4. Takip ettiğim influencerın urun/marka reklam yapması sorun olmaz.  

SOS5. Takip ettiğim influencerın urun/marka reklamları hakkında olumluyum.  

SOS6. Takip ettiğim influencerın urun/marka reklamlarından etkileniyorum.  

SOS7. Takip ettiğim influencerın benim gibi düşündüğünü düşünüyorum.  

OZ1. Takip ettiğim influencer ile benzer kişiliklere sahip olduğumuzu düşünüyorum.  

OZ2. Takip ettiğim influencerın benimle ortak pek çok özelliğinin olduğunu düşünüyorum.  

OZ3. Takip ettiğim influencerın benimkilere benzer düşünceler ve fikirlere sahip olduğunu 

düşünüyorum.  

OZ4. Takip ettiğim influencerın insanlara benim davrandığım gibi davrandığını düşünüyorum.  

SAT1. Takip ettiğim influencerın benimle ayni değerleri pay lastiğini düşünüyorum.  

SAT2. Takip ettiğim influencer ile gerçek hayatta tanışıyor olsaydık arkadaş olabileceğimizi 

düşünüyorum.  

SAT3. Bir urun/marka satın alacak olsaydım takip ettiğim influencerın reklamını yaptığı 

urun/markayı tercih ederdim.  

SAT4. Bir urun/marka için alışveriş yapıyor olsaydım takip ettiğim influencerın reklamını yaptığı 

urun/markasını satın almaya daha istekli olurdum.  

SAT5. Bir urun/marka için alışveriş yapıyor olsaydım takip ettiğim influencerın urun/ markasını 

satın alma ihtimalim daha yüksek olurdu.  
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MARKA ILE ÖZDEŞLEŞME VE DUYGUSAL BAĞLANMA: BIR MARKA 

OLARAK MEKTEB-I MÜLKIYE 

Mehmet ÖZER
1
 

Alper ÖZER
2
  

Akın KOÇAK
3
 

Özet 

Özdeşleşme ve bağlanma konuları, tüketici-marka ve çalışan-şirket ilişkileri çerçevesinde 

kapsamlı şekilde araştırılan konulardır. Ancak yükseköğretim kurumları ve öğrenci ilişkisi 

bağlamında bu kavramların öncülleri ve sonuçları hala tam olarak bilinmemektedir. Bu 

çalışmada, pozitif ağızdan ağıza pazarlamanın oluşabilmesi için markaya ilişkin tatmin ve 

duygusal bağlanma etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında, tatmin ve duygusal 

bağlanmanın öncülü olarak özdeşleşmenin bu faktörlere etkisi de araştırılmaktadır. 

Özdeşleşmenin oluşması için de güven ve kurumsal imajın etkilerinin olup olmadığı 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kurumsal imaj ve okula duyulan güven öğrencinin 

okulla özdeşleşmesini sağlamaktadır. Özdeşleşme, öğrenciyi okula duygusal olarak bağlamakta 

ve öğrencinin okuldan tatmin olmasını sağlamaktadır. Bağlanma ve tatmin ise öğrenciyi pozitif 

ağızdan ağıza pazarlamaya teşvik etmektedir. Araştırmada ayrıca yüksek ve düşük değer 

uyumlarında anlamlı farklılık gözlenmiştir. Sonuç olarak, yükseköğretim kurumlarının, 

öğrencileri duygusal olarak üniversiteye bağlayan öğrenci-üniversite özdeşleşmesinin 

sağlanabilmesi için güven ve kurumsal imaj unsurlarına önem vermeleri gerektiği 

düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Marka Okullar, Duygusal Bağlanma, Özdeşleşme, Sosyal Kimlik, Değer 

Uyumu 
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Abstract 

Identification and attachment are well established topics in the context of consumer-brand and 

employee-company relationship. However, little is known about these concepts’ antecedents and 

consequences in a higher education framework. In this study, we aimed to examine the effects of 

satisfaction and emotional attachment in order to emerge positive WOM. Furthermore, as an 

antecedent of attachment and satisfaction, the effect of identification was investigated on these 

factors. The study also examines the effect of trust and corporate image on identification. 

According to the results, corporate image and trust provide positive identification. Identification 

emotionally bonds student to school and make them more satisfied. Moreover, attachment and 

satisfaction encourage students to positive WOM. Finally, significant differences were occurred 

between high and low value congruence categories. The study concludes the importance of 

corporate image and satisfaction in providing student-university identification which emotionally 

attaches the students to the universities in higher educational institutions.  

Keywords: School Brands, Emotional Attachment, Identification, Social Identity, Value 

Congruence 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Üniversiteler arasındaki rekabet, tüm dünyada eğitim-öğretim faaliyetlerini etkilemiş ve sonuç 

olarak üniversitelerin pazarlanması, bilimsel araştırmaların bir konusu haline gelmiştir (Rekettye 

ve Pozsgai, 2015: 14). Araştırmalar, tüketicilerin işletme ve işletme harici diğer kurumlarla 

özdeşleşme sürecinin marka sadakati (Wolter vd., 2016: 790; Stokburger-Sauer vd., 2012: 414), 

kurumla olan ilişkiyi sürdürme (Bhattacharya vd., 1995: 52), pozitif ağızdan ağıza pazarlama 

oluşturma ve yeniden satın alma (Kuenzel ve Halliday, 2008: 297) gibi bireysel tüketici davranışı 

üzerinde etkisi olduğunu kabul etmektedir. Literatürde tüketici-marka ilişkisi çerçevesinde 

özdeşleşme ve duygusal bağlanma kavramlarına ilişkin çok sayıda araştırma bulunmaktadır. 

Örneğin; Tuškej vd. (2013), tüketici-marka özdeşleşmesi ve marka bağlılığınım pozitif ağızdan 

ağıza pazarlama üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Karaosmanoğlu ve Melewar (2006), 

Tüketicilerin kendilerini kurumlarla özdeşleştirmeleri ile imaj arasındaki ilişkiyi ele almışlardır. 

Yazarlar bu ilişkinin örgütün kimliği ile açıklanabileceğini ileri sürmektedirler. Melewar ve Akel 

(2006) ise yükseköğretim kurumlarında kurumsal kimliği oluşturan faktörleri incelemiştir. 

Türkiye’de yapılan çalışmalardan birinde Köse (2012), kurumsal imaj ve öğrenci sadakati 
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ilişkisini incelemiştir. Bir diğer çalışmada Polat (2011), üniversite imajını oluşturan faktörleri 

araştırmışlardır. Ancak bir yükseköğretim kurumunun öğrencileri ile olan ilişkisi bağlamında 

özdeşleşme ve bağlanma kavramlarının nasıl bir ilişkiye sahip olduğuna ilişkin literatürde fazla 

çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu sebeple, öğrencilerin birer marka haline gelen üniversitelerle 

olan ilişkisini araştırarak bu çalışma ile yukarıda bahsedilen boşluğa katkı yapmak 

hedeflenmektedir. Daha ayrıntılı olarak, çalışmanın temel amacı öğrencilerin kendilerini okulla 

özdeşleştirmelerinin ve okula duygusal olarak bağlanmalarının öncüllerini araştırmaktır. Bu 

amaçla kurumsal imaj ve okula duyulan güvenin özdeşleşme üzerindeki etkisi, öğrencilerin 

okulla özdeşleşmesinin okuldan tatmin olma ve okula duygusal olarak bağlanmaları üzerindeki 

etkisi ve bu iki değişkenin okul hakkında pozitif ağızdan ağıza pazarlama üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Ayrıca öğrenci ve okulun değerlerinin uyumlu olmasının tüm bu ilişkiler üzerinde 

güçlendirici bir etkisi olup olmadığını araştırmak, çalışmanın diğer bir amacıdır.  

Organizasyonla özdeşleşmede büyük önem taşıyan güven (Rousseau, 1998), marka ya da kişilerle 

kurulan ilişkilerde belirleyici bir unsurdur (Urban vd., 2000: 39). Şirket veya kurum hakkındaki 

bilgi, inanç, fikir, duygu ve izlenimler bütünü anlamına gelen (Furman, 2010: 68) kurumsal imaj 

da müşteri-şirket özdeşleşmesinin kritik öncüllerinden birisidir (Bhattacharya ve Sen, 2003: 79). 

Buna göre güven ve imaj öğrencinin okulla özdeşleşmesini sağlamaktadır. Kişinin bir insan veya 

objeyle kurduğu bağ olarak değerlendirilen duygusal bağlanma (Bowlby, 1969) ise 

özdeşleşmenin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (Tuškej vd. 2013; Bergami ve Bagozzi, 

2010). Duygusal bağlanma ve okuldan tatmin olma, sonuç olarak öğrencinin pozitif ağızdan 

ağıza pazarlama davranışı göstermesini sağlamaktadır.  Pozitif ağızdan ağıza pazarlama, markaya 

olan tutum ve markadan tatmin olma kavramlarıyla pozitif ilişkiye sahiptir ve özellikle 

deneyimler beklentileri aştığında, müşteri memnuniyetinden kaynaklanmaktadır (Hultman vd. 

2015: 3) 

Genelde öğrenci-üniversite ilişkisini araştırdığımız çalışma, bu ilişkileri Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi özelinde incelemektedir. Kuruluşu, Osmanlı İmparatorluğu dönemine 

uzayan Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla 1859 yılında kurulmuş ve 

Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınmış ve adı 

Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmiştir.  23 Mart 1950 tarihinde 5627 sayılı yasa ile Ankara 

Üniversitesi'nin çatısı altına girerek adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur 

(SBF web sitesi, 2018; Serin, 1985). Köklü geçmişinden dolayı SBF, Türkiye’deki 
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yükseköğretim kurumları arasında güçlü bir marka olarak değerlendirilebilir. Zira Mülkiye; 

kalite, olumlu imaj, olumlu ve benzersiz çağrışımlar, markaya has benzersiz sembolik unsurlar 

(Mülkiye Marşı, İnek Bayramı, Kazgan Dergisi vb.) gibi iyi bir markanın sahip olduğu birçok 

özelliği taşımaktadır (Atabaş ve Yalçıntaş, 2014). Mülkiye, bir marka olarak ayrıca öğrencilere 

kendilerini ifade etmenin bir yolunu da sunarak önemli insan ihtiyaçlarından olan benlik-

tanımlama ihtiyacını tatmin etmekte ve öğrenci ve okul arasında uzun vadeli bir bağlılığa 

dayanan bir ilişki ortaya çıkarmaktadır (Bhattacharya ve Sen, 2003: 76). Bu nedenle, Mülkiye bir 

marka olarak bu çalışmada örnek olarak seçilmiştir.  

Kuramsal Altyapı 

Bu çalışma, sosyal kimlik kuramı ve bağlanma kuramı çerçevesinde ele alınmıştır. Zira bu 

teoriler, çalışmanın teorik altyapısını oluşturmaktadır. Sosyal Kimlik Kuramı, insan davranışını 

gruplar arası ilişki, grup davranışı gibi bağlamlarda ele alan teorilerden birisidir. Sosyal Kimlik 

Kuramının en temel argümanı, insanların kendilerini ve başkalarını dini aidiyet, cinsiyet veya yaş 

grubu gibi çeşitli sosyal kategorilere ayırmaya eğilimli olduğudur (Tajfel ve Turner, 2004: 376; 

Brewer, 1991: 477). Sosyal kategoriler, sosyal bir yapı içerisinde insanlara kendi yerlerini ve 

başkalarının yerlerini tanımlamada yardım eder ve böylece insanlar, benlik tanımlamalarını ait 

olduklarını düşündükleri önemli sosyal anlamlara göre yaparlar (Mlicki ve Ellemers, 1996: 98; 

Ashfort ve Mael, 1989: 20-21). Bununla birlikte, kişi bir taraftan benzersiz olmayı arzularken, 

diğer taraftan kendisine benzeyen kişilerin olduğu grupla kendisini ilişkilendirir. Bu iki isteğin 

optimal noktası, kişinin ilgili sosyal kimliğini belirler (Brewer, 1991: 477). Kişilerin bir şirket ya 

da kurumla özdeşleşmesinde en önemli unsurların başında şirket veya kuruma ilişkin olumlu 

tüketici algıları gösterilmektedir (Whetten ve Godfrey, 1998: 242). Birçok çalışma (Bhattacharya 

ve Sen, 2003; Punjaisri vd., 2013; Keh ve Xie, 2009)  kurumsal itibar, kuruma duyulan güven ve 

algılanan değer gibi faktörlerin özdeşleşmeye olan etkisini incelemiştir.  Sosyal kimlik kuramının 

bu etkilerini ve özelliklerini Mülkiye öğrencilerinde de yoğun bir şekilde görmek mümkündür. 

Bu bağlamda öğrenciler, özellikle sosyal durumlarda “Mülkiyeli” kimliğini vurgulamakta ve 

kendilerini “Ben” ekseninde değil, “Biz” ve “Mülkiyeliler” şeklinde ifade etmektedirler. 

Çalışmada öğrencilerin kendilerini Mülkiye ile özdeşleşmesini sağladığı düşünülen kurumsal 

imaj ve güven değişkenlerinin özdeşleşme üzerindeki etkisi incelenmiştir.  
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Bağlanma kuramı, psikolog John Bowlby ve Mary Ainsworth’un birlikte ve ayrı yaptıkları 

çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Bretherton, 1992: 759). Kuramın ilk yıllarındaki 

çalışmalar, bebek ve bebeğe bakım veren (genellikle anne) arasındaki ilişki üzerine 

yoğunlaşmışken (Örn. Bowlby, 1969; Ainsworth vd., 1978), sonraki yıllarda yapılan 

çalışmalarda, insan hayatının çeşitli dönemlerinde görülen bağlanma şekilleri ve insanın çeşitli 

obje veya kişilerle olan bağlanması incelenmiştir (Sümer ve Şendağ, 2009: 89). İnsan yaşamının 

ilk yıllarında bakım veren kişiye karşı geliştirilen bağlanma (Bowlby, 1969; Ainsworth vd. 1978), 

ilerleyen yıllarda farklı biçimlerde görülebilmektedir.  

Son yıllarda pazarlama araştırmacılarının da dikkatini çeken bir kavram olan bağlanma, 

pazarlama alanında birçok farklı tüketici davranışına uyarlanmıştır. Örneğin; Sable (1995), evcil 

hayvanlara bağlanma, Thomson (2006), ünlü kişilere bağlanma ve Japutra vd., (2014) markaya 

bağlanma konularını araştırmışlardır. Bağlanmaya konu olabilecek hedeflerden birisi de eğitim 

kurumlarıdır. Bilimsel araştırmaların bir konusu haline gelen yükseköğretim kurumlarının 

pazarlanması konusu, tıpkı işletmeler gibi üniversiteleri de rekabete zorladığından (Rekettye ve 

Pozsgai, 2015: 14), üniversitelere gösterilen duygusal bağlanma önem taşıyan bir konu haline 

gelmiştir. Bununla birlikte, geçmiş tüketici-marka çalışmaları, benlik tanımlama ihtiyaçlarını 

destekleyen markaların, tüketici algılarının bilişsel yapılara ve süreçlere dahil edilmesini 

sağladığını ve tüketici-marka özdeşleşmesinin markaya duygusal bağlanma oluşturmada önemli 

bir unsur olduğunu ifade etmektedir (Proksch vd., 2013: 319). Mülkiye öğrencilerinin okullarıyla 

olan duygusal bağı, okul içi ve dışındaki çeşitli davranışlarında gözlemlenebilmektedir. Örneğin 

Mülkiye Marşı’nda yer alan “Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz” mısrası, uzun yıllar 

önce Mülkiye’den mezun olan kişilerin bile hala Mülkiye’ye bağlılık duymaları (Uyguner, 1966; 

Güpgüpoğlu, 1969), öğrencilerin ve mezunların okulla aralarında duygusal bir bağ kurduğunu 

bizlere göstermektedir. 

Hipotez Geliştirme ve Kavramsal Model 

Güven ve Okul-Öğrenci Özdeşleşmesi 

Güven, başarılı ve uzun vadeli ilişkilerin kurulmasında en önemli unsurlar arasındadır (Morgan 

ve Hunt, 1994). Güveni hizmetlerin satın alınması çerçevesinde inceleyen Parasuraman vd. 

(1991), müşterilerin hizmet satın alımında güvenin olmazsa olmaz bir etken olduğunu ifade 

etmektedir. Bu sebeple şirketler, müşteriler, yatırımcılar ve diğer tüm paydaşlara güvenilir bir 



1080 
 

kimlik oluşturmak için çabalamaktadırlar. Böylece, kendi benliklerini tanımlamak ve öz 

saygılarını geliştirmek için müşterilerin güvenilir kuruluşlarla özdeşleşmeleri daha muhtemeldir 

(Keh ve Xie, 2009). Rousseau (1998), güvenin organizasyonla özdeşleşmede önemli bir kavram 

olduğunu ifade etmektedir. Çalışan-organizasyon ya da müşteri-marka ilişkileri çalışmaları da 

güvenin özdeşleşme sürecinde önemli bir belirleyici olduğu vurgulanmaktadır. Örneğin Edwards 

ve Cable (2009), çalışanların kurumlarına güvenmesinin örgütsel kimliği benimsemelerini 

etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Punjaisri vd. (2013), hem lidere hem de markaya olan güvenin 

kurumla özdeşleşmeyi pozitif yönde etkilediğini bulmuştur. Keh ve Xie (2009), tüketicilerin 

kendilerini ifade etmek ve benlik-saygılarını artırmak için kendilerini güvenilir markalarla 

özdeşleştirebileceğini ifade etmektedir. Benzer şekilde Bhattacharya ve Sen (2003) tüketicilerin 

şirket kimliğini güvenilir olarak algılamalarının, tüketici tepkisini şekillendireceğini 

vurgulamaktadır. Sosyal kimlik teorisi de kurum özdeşleşmesi ve güven ilişkisini açıklamaktadır. 

Örneğin sosyal kimlik teorisini, örgütsel bağlamda inceleyen Ashforth ve Mael (1989), örgütsel 

özdeşleşmeyi sosyal özdeşleşmenin özel bir türü olduğunu vurgulamaktadır. Yazarlara göre 

kişinin kimliği bir kurum kimliğinden önemli ölçüde etkilenebilir.  Bu sebeplerle, öğrenci-okul 

ilişkisinde de okula olan güvenin okul özdeşleşmesi üzerinde pozitif etkiye sahip olması 

beklenmektedir.   

H1: Öğrencilerin okula olan güvenleri, okul ile özdeşleşmelerini pozitif yönde etkiler. 

Kurumsal İmaj ve Okul-Öğrenci Özdeşleşmesi 

Pazarlama teorisi ve pratiği açısından önemli bir konu başlığı olan kurumsal imaj, şirket 

hakkındaki bilgi, inanç, fikir, duygu ve izlenimlerin sonucu anlamına gelmektedir (Furman, 2010: 

68). Müşteri-şirket özdeşleşmesinin kritik öncüllerinden birisi, kimlik benzerliğine, kimlik ayırt 

ediciliğine ve kimlik prestijine bağlı olan kurumsal kimliğin çekiciliğidir (Bhattacharya ve Sen, 

2003: 79). Olumlu kurumsal imajın tüketici özdeşleşmesinde etkisi olmasını çeşitli sebepleri 

bulunmaktadır (Keh ve Xie, 2009: 735). Öncelikle, çekici bir imaja sahip şirketiler kişilerin 

tutarlı bir benliğe sahip olmasına yardımcı olmakta, kişiyi başkalarının gözünde daha ayırt edici 

göstermekte ve benliğini zenginleştirmektedir (Dutton vd., 1994: 251). Bununla birlikte, olumlu 

kurumsal imaj, pozitif itibar ve yüksek prestij gibi kavramlarla ilişkilidir ve bu kavramlar tüketici 

tarafından çekici kabul edilmektedir (Bergami ve Bagozzi, 2000: 570). Ayrıca sosyal kimlik 

teorisine göre, müşteriler benliklerini tanımlama süreçlerini kolaylaştırmak ve çevresine daha 
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farklı görünmek için kendilerini saygın şirketlerle özdeşleştirmek isterler (Bhattacharya ve Sen, 

2003: 79). Keh ve Xie (2009), kurumsal itibarın müşteri-şirket özdeşleşmesini pozitif yönde 

etkilediğini göstermiştir. Bu teorik tartışmaya dayanarak, okulun sahip olduğu kurumsal imajın 

da öğrenci-okul özdeşleşmesini pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.  

H2: Okulun kurumsal imajı, öğrencilerin okulla özdeşleşmelerini pozitif yönde etkiler. 

Okul-Öğrenci Özdeşleşmesi ve Tatmin 

Özdeşleşme kavramı, bireylerin kendilerini benzer olduklarını düşündükleri kişilere veya 

kurumlara kendilerini bağlamaya motive oldukları fikrini kabul eden sosyal kimlik teorisine 

dayanmaktadır (Proksch vd., 2013: 319). Özdeşleşmeye ilişkin çalışmaların çoğu, özdeşleşmenin 

öncüllerine odaklanmıştır. Ancak özdeşleşmenin ne tür çıktıları olduğu konusunda çok fazla bilgi 

bulunmamaktadır (DeConinck, 2011: 620). Konuyu özellikle bir yüksek öğretim kurumu 

bağlamında inceleyen çalışmalar çok sınırlıdır. Bağlı bulunulan kurumla ya da kullanılan 

markayla kendini özdeşleşmenin tüketici veya çalışan açısından önemli sonuçları bulunmaktadır 

(Webber, 2011: 120). Örneğin, sosyal kimlik teorisi (Tajfel ve Turner, 2004), sosyal kimliklerin 

sosyal fırsatlar yarattığı, sosyal prestij sağladığı ve daha fazla sosyal etkileşim yarattığı için 

bireylerin pozitif bir sosyal kimlik edinmeye çalıştığını öne sürmektedir. Şirket veya kurumdan 

tatmin olma da bu çıktılardan birisidir. Tatmin ve özdeşleşme çalışmalarında her ne kadar 

özdeşleşmenin tatminin bir sonucu olduğunu savunanlar olsa da birçok çalışma aslında 

özdeşleşmenin tatmin yaratacağını öne sürmektedir (Popp ve Woratschek, 2017: 49). Bunun en 

temel sebeplerinden birisi, kendisini bir grup veya organizasyonla özdeşleşen kişinin temel bir 

benlik tanımlama ihtiyacını tatmin etmiş olması ve böylece aldıkları hizmet veya yaşadıkları 

deneyimin bu tür kişilere ek faydalar sağlayarak daha fazla tatmin olmalarına neden olmasıdır 

(Stokburger-Sauer, 2010: 353). Ayrıca özdeşleşme müşteri olmadan önce de gelişebildiği için 

özdeşleşmenin tatmine öncülük ettiğini söylenebilir (He et al., 2012: 649). Jahn vd. (2018), 

müzik festivali katılımcıları üzerinde yaptıkları araştırmada etkinlikle daha fazla özdeşleşen 

katılımcıların etkinlikten daha fazla tatmin olduklarını bulmuştur. Popp ve Woratschek (2017), 

hem grup hem de marka bağlamında özdeşleşmenin tatmin üzerinde güçlü etkilere sahip 

olduğunu ampirik olarak göstermiştir.  

H3: Öğrencilerinin okulla özdeşleşmesi, okuldan tatmin olmalarını pozitif yönde etkiler.  
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Okul-Öğrenci Özdeşleşmesi ve Duygusal Bağlanma:   

Bowlby (1969), bağlanmayı kişinin duygu temelli bir şekilde spesifik bir obje veya kişiyle 

kurduğu bir bağ olarak tanımlamaktadır. Okula bağlanma ise, öğrencinin okulla kurmuş olduğu 

duygusal bağdır (Libbey, 2004: 274). Özdeşleşme ve duygusal bağlanma ilişkisine yönelik 

geçmiş çalışmalarda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Örneğin, Karaosmanoğlu vd. (2011), bir 

örgüte duygusal olarak bağlanmanın örgütle özdeşleşme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu 

sonucunu bulmuştur. Belaid ve Behi (2011)’a göre duygusal bağlılık, herhangi maddi bir bedel 

olmaksızın kişilerin kendini adaması ve özdeşleşmesi anlamına gelmektedir. Ancak çok sayıda 

çalışma özdeşleşmenin duygusal bağlanmanın bir öncülü olduğunu ifade etmektedir. O'Reilly ve 

Chatman (1986), özdeşleşmenin psikolojik bir bağlanmanın geliştirilmesinde önemli bir 

mekanizma olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple bir bireye, nesneye, gruba veya organizasyona 

gösterilen bağlanma, kişinin bağlanma geliştirilecek modelin (nesnenin) tutumları, değerleri veya 

hedefleri ile bir kimlik geliştirmesinden kaynaklanır (O'Reilly ve Chatman, 1986: 492-493). 

Kelman (1958)’ın çalışması da özdeşleşmenin psikolojik bir bağlanmaya temel olduğunu 

göstermektedir. Bağlılık ve özdeşleşme çalışmaları da benzer bulgulara ulaşmıştır. Bağlılığı 

duygusal ve psikolojik bir bağlanma olarak tanımlayan Tuškej vd. (2013), bir markayla kimlik 

geliştirerek onunla özdeşleşen tüketicilerin markaya bağlı hale geldiğini bulmuştur. Sosyal kimlik 

teorisi ve konuya ilişkin tüketici-firma ve çalışan-örgüt bağlamındaki çalışmaları temel alarak, 

okulla kendilerini bir bütün olarak gören ve kendilerini okulun markasıyla ifade eden öğrencilerin 

sonuç olarak okula duygusal olarak bağlanması beklenmektedir.  

H4: Öğrencilerin okulla özdeşleşmesi, okula duygusal bağlanmayı pozitif yönde etkiler. 

Tatmin ve Pozitif Ağızdan Ağıza Pazarlama 

Olumlu pozitif ağızdan ağıza pazarlama, özellikle deneyimler beklentileri aştığında, müşteri 

memnuniyetinden kaynaklanmaktadır (Hultman vd. 2015: 3). Hizmet alımlarında tüketicilerin 

başarılı hizmet sunumu durumunda çevrelerine pozitif bilgi yaydığı ve başarısız sunumlarda 

negatif bilgi yaydığı güçlü kanıtlarla ortaya koyulmuştur (Maxham III, 2001: 13). Bu ilişki 

müşteri istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesinin sadık müşteriler yarattığını öne süren en temel 

pazarlama görüşlerinden kaynaklanmaktadır (Ranaweera ve Prabhu, 2003: 83). Literatürde tatmin 

olan müşterinin ilgili marka ya da kuruluşu çevresine pozitif olarak anlattığı sonucuna ulaşan çok 

sayıda çalışma vardır. Örneğin, Hultman vd. (2015), tatmin olan turistlerin daha yüksek olasılıkla 
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pozitif ağızdan ağıza pazarlama eğilimlerine sahip olduğunu bulmuştur. Casaló vd. (2008), 

elektronik bankacılık ve web sitesi kullanılabilirliği çerçevesinde yaptıkları araştırmada tatmin 

olmanın pozitif ağızdan ağıza pazarlamayı olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Yükseköğretim kurumlarında sunulan eğitimin mallardan ziyade hizmetlere daha çok benzemesi 

sebebiyle, okuldan tatmin olan öğrencilerin de okulları hakkında arkadaşları, aileleri veya diğer 

tanıdıklarına olumlu şekilde bahsetmeleri beklenmektedir.  

H5: Öğrencilerin okuldan tatmin olması pozitif ağızdan ağıza pazarlamayı pozitif yönde etkiler. 

Duygusal Bağlanma ve Pozitif Ağızdan Ağıza Pazarlama 

Tüketici davranışı çalışmaları, markaya olumlu tutum gelişmesini sağlayan markaya bağlanmanın 

pozitif ağızdan ağıza pazarlama oluşturduğu konusunda mutabıktır. Markaya duygusal olarak 

bağlanan tüketici, markanın kendisine sağladığı konfor ve güvence aracılığıyla çevresine 

markayla ilgili olumlu konuşma eğilimine sahip olur (Ellis, 2000: 66). Ellis (2000)’e göre 

tüketiciler, sosyal çevrede yer alan arkadaşlar, aile, iş ortakları gibi aktörlerin tüketici satın alma 

davranışı ve tutumu üzerinde önemli etkilere sahiptir. Sosyal çevresi tarafından olumlu şekilde 

değerlendirilmek isteyen tüketici ilgili markaya sadık kalarak bu çevreye marka hakkında olumlu 

şeyler söyleyecektir (Tuškej vd., 2013: 55). Harrison-Walker (2001) ise hizmet kalitesi ve 

duygusal bağlılığın pozitif ağızdan ağıza pazarlamanın önemli belirleyicileri olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Sadakat çalışmalarında da çok sayıda bulgu, müşteri sadakatinin pozitif ağızdan ağıza 

pazarlama üzerinde pozitif etkili olduğunu desteklemektedir (Dick ve Basu, 1994: 111). Casaló 

vd. (2008), sadık müşterilerin bir ürünü veya hizmeti tüketmekten elde edilen değeri 

tüketmemenin değerinden daha fazla bulduğu inancından dolayı kullandıkları markayı 

çevrelerine olumlu şekilde daha sık anlattığını vurgulamaktadır. Bağlanma, sadakat ve bağlılık 

çalışmalarına dayanarak, okul ve öğrenci ilişkisinde de benzer bir tutum beklenmektedir. 

H6: Öğrencilerin okula duygusal olarak bağlanması, okul hakkındaki pozitif ağızdan ağıza 

pazarlamayı pozitif yönde etkiler. 

Değer Uyumunun Düzenleyici Etkisi 

Değer uyumu, kurumsal imaj, bağlanma ve özdeşleşme ilişkileri genellikle, örgütsel davranış ve 

müşteri-şirket ilişkisi penceresinden incelenmiştir. Konuyu okul ve öğrenci ilişkisi bakış açısıyla 

ele alan çalışma sayısı çok sınırlıdır. Pazarlama bağlamında değer uyumunun temel mantığına 

göre göre tüketiciler, kendi değerlerini ve ideal benliklerini gerçekleştirecek markaları edinmeye 
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eğilimlidirler (Belk, 1988: 160). Değer uyumu, kurumsal imaj, bağlanma ve özdeşleşme ilişkisine 

yönelik çalışmaların iskeletini genellikle örgütsel davranış ve müşteri-şirket ilişkisi 

çerçevesindeki araştırmalar oluşturmaktadır ve bu çalışmalar, değerlerin çalışanların davranış ve 

tutumlarını önemli derecede şekillendirdiğini göstermektedir. Ayrıca geçmiş çalışmalar, değer 

uyumunu genellikle pozitif çıktılarla ilişkilendirmektedir. Örneğin Jehn vd. (1997), değer uyumu 

ve grup içi çatışma arasındaki ilişkiyi araştırdıkları çalışmada, değerlerin davranış seçimi için 

birer rehber olduğunu, bu sebeple benzer değerler etrafında toplanarak bu değerleri benimseyen 

grup üyeleri arasında çatışma çıkma olasılığının düşük olduğunu ve grup üyeleri arasında daha 

sağlıklı bir ilişki kurulduğunu öne sürmektedir. Bir örgütsel davranış çalışması, George ve 

Chattopadhyay (2005), kişilerin genellikle kendi benliklerine uyumlu değerlere sahip şirketlerde 

çalışmaya eğilimli olduğunu ifade etmektedir. Çünkü bu tür şirketler, çalışana kendi benlikleriyle 

tutarlı bir şekilde hareket etmesini sağlayacak bir iş çevresi sunmaktadır. Böyle bir çalışan-şirket 

ilişkisinde çalışan, değer uyumunun etkisiyle örgüt kimliğini benimseyip onunla özdeşleşecektir. 

Bilişsel uyumsuzluk teorisi ve birçok sosyal tutarlılık teorisi de okul-öğrenci değer uyumunun 

düzenleyici etkisini açıklamakta bizlere yol göstermektedir. Bilişsel uyumsuzluk teorisi 

(Festinger, 1957)’ne göre, bireyde birbiriyle tutarlı olmayan iki inanç, motif veya tutum varsa, 

belirli tutarsızlıklar ortaya çıkacaktır. Bu sebeple bireyler, tutarlılık için çaba gösterir ve hem 

birbirleriyle hem de davranışlarıyla tutarlı olan inançlara, güdülere ve tutumlara sahip olmaya 

çalışırlar. Bununla birlikte, bireyler inançlarına, amaçlarına ve davranışlarına uygun olmayan bir 

şekilde davranırlarsa uyumsuzluk ortaya çıkacaktır. Sosyal tutarlılık teorileri ise (Aronson, 1969), 

kişinin tutum, düşünce, inanç gibi çeşitli özellikleri arasındaki bir tutarsızlığın ya da 

uyumsuzluğun, ilgili birey için bir psikolojik stres kaynağı oluşturduğunu ileri sürmektedir. Buna 

göre, öğrencilerinin okulun değerleriyle uyumlu bir şekilde davranması beklenebilir. Çünkü 

uyumsuz davranış psikolojik stres gibi sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Yüksek değer uyumu da 

öğrencide daha fazla bir özdeşleşme (Bhattacharya ve Sen, 2003: 86; Tuškej vd., 2013: 56), daha 

yoğun bir bağlılık (Dutton vd., 1995: 245) veya daha fazla sadakat (Sirgy vd., 2008: 1094) gibi 

davranış ve tutumlara sebep olacaktır. 

Yukarıdaki teorik tartışmaya dayalı olarak öğrencilerin okulla olan değer uyumlarının araştırma 

modelindeki tüm ilişkileri düzenlemesi beklenmektedir. Örneğin, özdeşleşme-bağlanma, imaj-

özdeşleşme veya tatmin pozitif ağızdan ağıza pazarlama gibi ilişkilerin yüksek değer uyumuna 

sahip öğrencilerde daha güçlü olması beklenmektedir.  
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Araştırma modeli (Şekil 1), okul öğrenci ilişkisini inceleyen değişkenlerden oluşmaktadır. 

İnsanların işletmeler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi çeşitli organizasyonlarla özdeşleştiği, 

özdeşleşme sonrasında oluşan bu kimlikle kendisini toplum içerisinde ifade ettiği (Bhattacharya 

ve Sen, 2003: 77) ve hatta bu organizasyonlara duygusal olarak bağlandığı (Libbey, 2004: 274), 

çalışmanın temel varsayımıdır. Buna göre (okul bağlamında) öğrenciler okulun itibarı ve okula 

duydukları güvenin etkisiyle sosyal bir kimlik geliştirirken, bu kimlik aracılığıyla okula duygusal 

bir bağlanma gelişmekte ve aynı zamanda okuldan tatmin olmaktadırlar. Tatmin ve bağlanma 

sonucunda ise okul hakkında pozitif ağızdan ağıza pazarlama ortaya çıkmaktadır. Bununla 

birlikte okul ve öğrencinin değerlerinin uyumlu olmasının tüm modeldeki ilişkiler üzerinde 

düzenleyici bir etkiye sahip olması beklenmektedir.  

 

 

  

 

           

           

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
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Yöntem  

Veri toplama 

Siyasal Bilgiler Fakültesi özelinde yapılan bu çalışmanın evreni aynı okul olduğundan veriler, 

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında 

kullanılan anketlerde Siyasal Bilgiler Fakültesi yerine, okulun ilk kurulduğunda sahip olduğu ve 

hala hem öğrenciler hem mezunlar hem de ülke genelinde daha çok benimsenen Mülkiye adı 

kullanılmıştır. Bir başka deyişle her ne kadar okulun resmi adı SBF olsa da öğrencilerin ve 

mezunların kalbinde yer alan marka Mülkiye markasıdır. Çalışmanın duygularla ilişkili olan 

değişkenleri, Mülkiye adıyla daha fazla anlam taşıyacağından bu ad tercih edilmiştir.  

Verilerin toplanması için literatürdeki mevcut ölçeklerden yararlanılarak geliştirilen bir anket 

kullanılmıştır. Anket formu hem çevrimiçi hem de kâğıt form olarak hazırlanmış ve Ankara 

Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine uygulanmıştır. Ölçekler Türkçeye çevrilmiş, 

sonrasında bir pazarlama akademisyeni tarafından yeniden İngilizceye çevrilerek ifadelerde 

anlam değişikliğinin olup olmadığı kontrol edilmiştir. Hazırlanan anket formu ilk önce 30 yüksek 

lisans ve doktora öğrencisine doldurularak, öğrencilerin geri bildirim ve eleştirileri istenmiştir. 

Bu eleştiriler dikkate alınarak ankete son hali verilmiştir. Anketler, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 

6 bölümüne, öğrencilerin sınıf düzeyi dikkate alınarak dağıtılmıştır. Verilerin toplanması için 7’li 

Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anket toplamak üzere iki gün boyunca bölüm ve sınıf farklılıkları 

dikkate alınarak 12 ayrı sınıfa gidilmiş, öncelikle araştırmanın amacı açıklanmış, öğrencilere 

çevrimiçi bir link verilerek anketleri doldurmaları istenmiştir. Çevrimiçi doldurmak istemeyen ya 

da mobil internet bağlantısı olmayan öğrencilere kâğıt form verilerek verilerin toplanması 

sağlanmıştır. Anketlerin önemli bir kısmı çevrimiçi olarak doldurulmuştur. Bu sayede çevrimiçi 

veri toplamanın avantajlarından olan hızlı yanıt alma ve düşük maliyet avantajları sağlanmıştır. 

Toplamda 475 anket toplanmış, kontrol sorusu dikkate alınarak 23 anket araştırmadan elenmiş ve 

452 kullanılabilir anketle analizler gerçekleştirilmiştir.  

Ölçekler 

Çalışmada, literatürde geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçekler kullanılmıştır. Kurumsal 

imaj için Nguyen ve LeBlanc (2001)’in 3 maddelik ölçeği, okula güven için Dennis vd. 

(2016)’nin 4 maddelik ölçeği ve tatmin için aynı yazarların 3 maddelik ölçeği, özdeşleşme için 

Mael ve Ashforth (1992)’in 6 maddelik ölçeği, duygusal bağlanma için Hwang vd. (2019)’nin 5 



1087 
 

maddelik ölçeği ve pozitif ağızdan ağıza pazarlama için Arnett vd. (2003)’nin 3 maddelik ölçeği 

kullanılmıştır. Değer uyumu için ise Vveinhardt ve Gulbovaitė (2016)’in 4 maddelik ölçeği 

çalışmaya adapte edilmiştir.  

Demografik veriler  

Tablo 1’de katılımcıların demografik bilgileri sunulmaktadır. Katılımcıların %55,3’ü kadınlardan 

oluşmaktadır. En yüksek katılım işletme bölümünden sağlanmıştır (%25,8) ancak diğer 

bölümlerden de belirli bir sayıda öğrencinin araştırmaya katılımı sağlanmıştır. Öğrencilerin 

fakültede bulundukları yılları arasında karşılaştırma yapılacak şekilde bir dağılım sağlandığı 

görülmektedir.  

Tablo 1. Demografik Veriler 

 Sıklık % 

Cinsiyet   

Kadın 246 55,3 

Erkek 199 44,7 

Toplam 445 100 

   

Bölüm   

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 55 12,3 

İktisat 90 20,2 

İşletme 115 25,8 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 71 15,9 

Maliye 37 8,3 

Uluslararası İlişkiler 78 17,5 

Toplam 446 100,0 

   

Sınıf   

Birinci yıl 99 22,2 

İkinci yıl 57 12,8 

Üçüncü yıl 105 23,6 

Dördüncü yıl 184 41,3 

Total 445 100 

 

Veri Analizi 

Veriler ilk önce dağılımların belirlenmesine yönelik olarak analiz edilmiştir. Verilerin normal 

dağılıp dağılmadığını kontrol edebilmek için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. 

Çarpıklık değerleri tüm ifadeler için -1.93 ile -0,20 değerleri arasındadır. Basıklık değerleri ise -

1,23 ile 3.68 değerleri arasında gerçekleşmiştir. Bu değerler, çarpıklık için sınır değer olan 2, 
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basıklık için sınır değer olan 7 (West vd., 1995; Tang vd., 2014) değerlerinden düşük olduğu için 

verilerin normal dağılıma uygun olduğu kabul edilmiştir.  

Açıklayıcı faktör analizi yapılarak her bir ifadenin ilgili olduğu faktör içindeki ağırlığı 

belirlenmiş ve faktörlerin tek boyutluluğu test edilmiştir. Her bir değişken için yapılan faktör 

analizleri sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerlerinin 0,67 ile 0,88 arasında değiştiği ve 

sınır değer olan 0,50’nin üstünde olduğu görülmüştür. Tüm faktörlere ilişkin Bartlett's Testleri 

anlamlı olarak belirlenmiş (p<0,001) ve faktör analizi yapılabilmesi için yeterli düzeyde ilişkinin 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Düşük ortak varyans değerleri, ifadelerin faktöre katkısının 

düşüklüğü olarak değerlendirildiği için analizden çıkarılması gerekmektedir (Hair vd., 2010). 

Temel Bileşenler Analizi, Varimax döndürme yöntemiyle yapılan analizde, özdeşleşme değişkeni 

içindeki “medyadaki bir haberde Mülkiye eleştirilirse, utanırım” ifadesinin düşük ortak varyans 

değeri (0.35), sınır değer olan 0,40 (Hair vd., 2006) değerinden düşük olduğundan çalışmanın 

analizinden çıkarılmıştır. Çalışmada tüm faktör yükleri sınır değer olan 0,50 (Churchill, 1979) 

düzeyinin üstünde değerlerdir ve tek boyutluluğu destekleyecek şekilde her ifadenin kendi 

faktörüne yüklendiği belirlenmiştir (Tablo 2).  

Güvenilirlik ilk olarak Cronbach Alpha değerleri ile test edilmiştir (Tablo 2). Alfa değerleri 0,78 

ile 0,96 arasında gerçekleşmiş ve önerilen değerin üstünde olduğu belirlenmiştir (Hair vd., 2010; 

Nunnally, 1994). Özdeşleşme değişkeninin güvenilirlik değeri, yukarıda belirtilen ifade 

çıkarıldıktan sonar tekrar test edilmiştir. Ayrıca madde toplam korelasyon değerlerine bakılmış 

ve her bir ölçek ifadesinin, ilgili faktörün iç tutarlılığına katkısı kontrol edilmiştir. Çalışmada, her 

ifadenin katkısının sınır değer olan 0,40 (Jarvis vd., 2003) değerinden yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

Tablo 2. Açıklayıcı İstatistikler ve Faktör Analizi Sonuçları 

 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Faktör 

Yükleri 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 

Kurumsal İmaj  

İmaj1 5,10 1,56 0,82 

69,29 0,78 İmaj2 5,15 1,55 0,83 

İmaj3 5,48 1,64 0,84 

Güven   

Güven1 5,50 1,64 0,88 

73,91 0,88 
Güven2 6,13 1,36 0,79 

Güven3 5,46 1,60 0,89 

Güven4 4,87 1,58 0,87 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829630600004X#bib8
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Özdeşleşme  

Özdeşleşme1 4,31 2,07 0,76 

65,43 0,86 

Özdeşleşme2 5,06 1,82 0,72 

Özdeşleşme3 5,71 1,74 0,84 

Özdeşleşme4 5,58 1,73 0,85 

Özdeşleşme5 5,82 1,60 0,86 

Tatmin  

Tatmin1 5,31 1,68 0,96 

87,69 0,93 Tatmin2 5,33 1,68 0,96 

Tatmin3 5,68 1,69 0,88 

Bağlanma  

Bağlanma1 5,16 1,66 0,94 

87,08 0,96 

Bağlanma2 4,85 1,80 0,95 

Bağlanma3 4,81 1,79 0,93 

Bağlanma4 5,22 1,74 0,91 

Bağlanma5 5,02 1,89 0,94 

Ağızdan Ağıza 

Pazarlama  

AAP1 5,64 1,57 0,81 

78,96 0,86 AAP2 5,74 1,57 0,94 

AAP3 5,61 1,55 0,92 

Değer Uyumu  

Değuyum1 4,74 1,59 0,91 

84,26 0.94 
Değuyum2 5,38 1,49 0,91 

Değuyum3 4,87 1,53 0,93 

Değuyum4 5,08 1,48 0,92 

 

Çalışmanın verilerinin tek bir kaynaktan toplandığı dikkate alınarak ortak yöntem varyansı 

sorunu test edilmiştir. Bir faktör varyansın %50’sinden daha yüksek bir açıklama düzeyine 

sahipse, ortak yöntem varyansı sorunu ortaya çıkmaktadır. Varyansın tek bir faktörle açıklanıp 

açıklanmadığının test edilebilmesi için Harman’s tek faktör testi uygulanmıştır. Tüm bağımlı ve 

bağımsız değişkenlerin bir arada Temel Bileşenler Analizi, Varimax döndürme yöntemi 

sonucunda açıklanan varyansın %70’inin açıklandığı ve ilk faktörün varyansın sadece %33’lük 

kısmını açıkladığı görülmüş ve bu değerin sınır değer olan %50’nin altında olduğu belirlenmiştir 

(Podsakoff ve Organ, 1986; Podsakoff vd., 2003). Ek olarak tek faktörlü doğrulayıcı faktör 

modeli test edilmiş (Venkatraman ve Prescott, 1990) ve model uyumunun düşük olduğu 

görülmüştür Chi-square = 2174,281; df = 208; X
2
/df = 10,45; GFI = 0.66; CFI = 0.79; 

TLI = 0.77; RMSEA = 0.15). Bu sonuçlarla, çalışmada ortak yöntem varyansı sorunu olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316304283#bb0250
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Değişkenlere ilişkin aritmetik ortalama, standart sapma, yapı güvenilirliği ve ortalama açıklanan 

varyans değerleri Tablo 3’te gösterilmektedir. Değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerleri 

dikkate alındığında, değerlerin çarpıklık için -0,13 ile -0,73, basıklık değerlerinin ise -0,21 ile 

1,67 değerleri arasında değiştiği görülmektedir. Bu nedenle, değişkenler için normallik 

sorununun olmadığı ifade edilebilir (West vd., 1995; Tang vd., 2014).  

Tablo 3. Ortalamalar, Standart Sapmalar ve Değişkenler Arası Korelasyonlar  

  M SD CR AVE 1 2 3 4 5 6 

Güven 5,49 1,33 0,89 0,66 1           

Kurumsal İmaj 5,25 1,32 0,74 0,50 ,747* 1         

Özdeşleşme 5,30 1,44 0,87 0,58 ,680* ,632* 1       

Tatmin 5,44 1,58 0,97 0,94 ,807* ,717* ,608* 1     

Bağlanma 5,01 1,66 0,96 0,83 ,783* ,690* ,706* ,785* 1   

Ağızdan Ağıza Pazarlama 5,66 1,38 0,88 0,72 ,780* ,685* ,758* ,761* ,760* 1 

*p < . 01 (2-tailed). 

Ölçüm Modeli, Güvenilirlik ve Geçerlilik 

Model uyumunun belirlenebilmesi için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Özdeşleşme 

faktöründeki bir ifadenin çıkarılmasıyla gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi kabul edilebilir 

bir uyum göstermesine rağmen, modifikasyon değerleri, bağlanma 3 ve bağlanma 4 ifadeleri 

arasında oldukça yüksek bir korelasyon olduğunu gösterdiği için bu iki ifadenin hataları 

birleştirilmiştir. Benzer şekilde, tatmin değişkeninin üçüncü ifadesi yüksek korelasyona sahip 

hata terimlerini işaret eden yüksek standardize edilmiş residual değerleri nedeniyle analizden 

çıkarılmıştır. Analiz sonucunda iyi bir model uyumunun gerçekleşmiş olduğu görülmüştür. 

(χ2 = 531.906, df = 190, p = .000; χ2/df=2,80 < 3; comparative fit index (CFI) = .97, normed fit 

index (NFI) = .95, goodness-of-fit index (GFI) = .90, Tucker–Lewis index (TLI) = .96, 

standardized root mean square residual (SRMR) = .04 ve root mean square error of 

approximation (RMSEA) = .06 (Hair, vd., 2010, Kline, 2005). Harman testi için yapılmış olan 

tek faktörlü model ile 6 faktörlü modelin doğrulayıcı faktör analizleri karşılaştırıldığında, tek 

faktörlü modelde model uyumunun kötü olması, 6 faktörlü modelde kabul edilen değerlere sahip 

olması, modelin çok boyutluluğunu desteklemektedir. 

Geçerlilik için yakınsama ve ayrım geçerliliği test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda, tüm ifadelerin kendi faktörlerine anlamlı bir şekilde yüklendiği görülmüştür (p<0,01). 

Ek olarak tüm ifadelerin faktör yüklerinin 0,50 sınır değerinin üstünde olduğu ve C.R. 
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değerlerinin 1,96 değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, tüm yapı güvenilirliği 

değerleri (Composite Reliability- CR) sınır değer olan 0,70’in, ortalama açıklanan varyans 

Avarage Variance Extracted – AVE) değerleri de 0,50 veya üstündedir. Bu durum çalışmada 

yakınsama geçerliliğinin sağlandığını göstermektedir.  

Ayrım geçerliliği, her bir faktör için hesaplanan ortalama açıklanan varyans değerlerinin, 

modeldeki diğer değişkenlerle korelasyonunun karesinden yüksek olmasıyla test edilmektedir 

(Fornell ve Larcker, 1981). Çalışmada, ortalama açıklanan varyans değerleri, ilişkili 

değişkenlerle aralarındaki korelasyonun karesinden yüksek değerler olarak belirlenmiştir. Ek 

olarak, Klien değişkenler arasındaki korelasyonun 0,85 değerinin altında olması durumunda 

ayrım geçerliğinin sağlanmış olduğunu ifade etmektedir. Sonuç olarak çalışmada ayrım 

geçerliliğinin sağlandığı ifade edilebilir. 

Hipotez Testi 

Hipotezlerin test edilmesi için yapısal eşitlik modellemesi gerçekleştirilmiştir. Yapısal eşitlik 

sonucunda model iyi uyum göstermektedir (χ2 = 884.459, df = 198, p = .000; χ2/df=4,47; 

comparative fit index (CFI) = .93, normed fit index (NFI) = .91, goodness-of-fit index 

(GFI) = .84, Tucker–Lewis index (TLI) = .92, standardized root mean square residual 

(SRMR) = .06 ve root mean square error of approximation (RMSEA) = .08). Tablo 4, değişkenler 

arasındaki yapısal modeldeki yol analizi sonuçlarını göstermektedir. Yol analizi sonuçları, 

çalışmadaki tüm hipotezlerin doğrulandığını göstermektedir. 

Tablo 4. Yol Analizi 

 
 

  Katsayılar 
Standart 

Hata 
Kritik Oran p 

Standardize 

Edilmiş 

Katsayılar 

H1 Güven → Özdeşleşme 0,46 0,16 2,90 0,004 0,51 

H2 İmaj → Özdeşleşme 0,49 0,20 2,42 0,015 0,43 

H3 Özdeşleşme → Tatmin 1,10 0,09 12,70 0,000 0,81 

H4 Özdeşleşme  → Bağlanma 1,32 0,10 13,29 0,000 0,91 

H5 Tatmin → AAP 0,26 0,03 8,47 0,000 0,43 

H6 Bağlanma → AAP 0,28 0,03 9,17 0,000 0,48 

 

Analizlere göre güven (β =.51, p <0,01) ve kurumsal imajın (β =.43, p <0,05) özdeşleşme 

üzerinde pozitif etkisi görülmektedir. Bu sonuçlardan güven ve kurumsal imajın özdeşleşmeyi 

artırdığı sonucu çıkarılabilir. Özdeşleşmenin hem tatmin (β =.81, p <0,001) hem de duygusal 
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bağlanmayı (β =.91, p <0,001) artırdığı görülmektedir. Benzer şekilde, tatmin olan (β =.43, p 

<0,001) ve duygusal bağlanma (β =.948, p <0,001) yaşayan öğrencilerin çevrelerine kurumla 

ilgili olarak olumlu bilgi paylaşımında (AAP-Ağızdan Ağıza Pazarlama) bulunduğu 

görülmektedir.  

Moderatör Testi ve Gruplar Arası Karşılaştırma 

Çalışmada değer uyumu düzenleyici değişken olarak kullanılmıştır. Düzenleyici değişkenin 

etkisinin ölçülmesi ve gruplar arası karşılaştırma yapılabilmesi için öncelikle değer uyumu 

değişkeni medyan kullanılarak düşük değer uyumu ve yüksek değer uyumu olmak üzere iki 

kısma ayrılmıştır (medyan = 5,25, düşük değer uyumu n= 247, yüksek değer uyumu n= 205).  

Gruplar arası farklılıkları analiz edebilmek için sınırlandırılmamış ve sınırlandırılmış modellerin 

karşılaştırılması temel alınmıştır. Temel model iyi uyum değerleri göstermektedir 

(χ2 = 1129,882, df = 396, p = .000; χ2/df=2,85; CFI = .91, NFI = .86, TLI = .89, SRMR = .07 ve 

RMSEA = .06) Sınırlandırılmış model uyum değerleri de kabul edilebilir düzeydedir 

(χ2 = 1251,161, df = 418, p = .000; χ2/df=2,99; CFI = .89, NFI = .85, TLI = .88, SRMR = .10 ve 

RMSEA = .07. Düşük ve yüksek değer uyumu arasında anlamlı X
2
 farklılığı bulunmuştur (ΔX

2
= 

121,278, p < 0,001). Bu sonuçlarla, değer uyumu temel alındığında, gruplar arasında farklılık 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 5’te görüleceği üzere model bir bütün olarak değerlendirildiğinde tüm etkilerin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, yüksek değer uyumu durumunda tüm 

etkiler anlamlı iken, düşük değer uyumunda imaj-özdeşleşme ilişkisi haricindeki tüm etkiler yine 

anlamlıdır. Düşük değer uyumunda güven-özdeşleşme, özdeşleşme-tatmin, özdeşleşme-bağlanma 

ve bağlanma-ağızdan ağıza pazarlama ilişkilerinde yüksek değer uyumuna göre daha güçlü 

etkiler görülmektedir. İmaj-özdeşleşme ve tatmin-ağızdan ağıza pazarlama ilişkilerinde ise 

yüksek değer uyumu koşulunda daha güçlü etkiler gözlenmiştir.  
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Tablo 5. Düşük ve Yüksek Değer Uyumuna Göre Model Farklılıkları 

 Düşük değer uyumu Yüksek değer 

uyumu 

Tüm model 

 β  p β  p β  p 

Güven → Özdeşleşme 0,68 0,04 0,35 0,05 0,51 0,004 

İmaj → Özdeşleşme 0,24 0,48 0,43 0,03 0,43 0,015 

Özdeşleşme → Tatmin 0,77 0,000 0,66 0,000 0,81 0,000 

Özdeşleşme → Bağlanma 0,88 0,000 0,82 0,000 0,91 0,000 

Tatmin → AAP 0,42 0,000 0,49 0,000 0,43 0,000 

Bağlanma → AAP 0,47 0,000 0,35 0,000 0,48 0,000 

 

Çalışmada ayrıca, temel modelde test edilen tüm yolların düşük ve yüksek değer uyumuna göre 

farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konulması için her bir yol sınırlandırılarak karşılaştırma 

yapılmıştır. Tablo 6, sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış modellere göre yol analizlerine ilişkin 

sonuçları göstermektedir. Modeldeki ilişkilerden sadece bağlanma ve ağızdan ağıza pazarlama 

arasındaki etkide gruplar arası farklılık ortaya çıkmıştır (p<0.1). İlişkilerin etkisinde anlamlılık 

dikkate alındığında, tüm ilişkilerin hem düşük değer uyumu hem de yüksek değer uyumu için 

anlamlı olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 6. Gruplar Arası Farklılıklara Göre Yol Analizi Sonuçları 

 Değer uyumu 

 β  

Düşü

k 

β  

Yüks

ek 

X
2
 df Δχ2 Δ 

df 

p 

Sınırlandırılmamış Model   1129,882 396 NA N

A 

 

Sınırlandırılmış Model        

Yapı ağırlığı   1251,161 418 121,27

8 

22 0.000 

Yapı ağırlığı ve yol analizleri        

Güven → Özdeşleşme 0,25 0,39 1131,171 397 1,289 1 0,256 

İmaj → Özdeşleşme 0,43 0,38 1130,300 397 0,417 1 0,518 

Özdeşleşme → Tatmin 0,77 0,64 1130,199 397 0,317 1 0,573 

Özdeşleşme → Bağlanma 0,88 0,82 1130,641 397 0,758 1 0,384 

Tatmin → AAP 0,40 0,51 1130,112 397 0,230 1 0,632 

Bağlanma → AAP 0,41 0,43 1133,193 397 3,311 1 0,069 
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Sonuç 

Bu çalışma, öğrencilerin kendilerini eğitim aldıkları okulla özdeşleşmelerinin ve okula 

bağlanmalarının kurumsal imaj, güven, tatmin ve pozitif ağızdan ağıza pazarlama değişkenleriyle 

olan ilişkilerini inceleyen bir modeli incelemiştir. Temel etkilerin haricinde okul-öğrenci değer 

uyumunun düzenleyici etkisi de araştırılan diğer bir konudur.  

Çalışma, teorik ve pratik açıdan birçok önemli sonuca sahiptir. Öncelikle araştırmada test edilen 

tüm hipotezler desteklenmiştir. Buna göre, geçmiş çalışmalarla tutarlı olarak (Edwards ve Cable, 

2009; Bhattacharya ve Sen 2003, Bergami ve Bagozzi, 2000; Keh ve Xie, 2009) okula duyulan 

güven ve okulun kurumsal imajı öğrencilerin kendilerini “Mülkiyeliyim” şeklinde kategorize 

etmesini ve okulla özdeşleşmesini sağlamaktadır.  

Çalışmanın literatüre en önemli katkılarından birisi, özdeşleşme ve duygusal bağlanma ekseninde 

olan sonucudur. Yükseköğretim kurumlarının markalaşması üzerine yapılan çalışmalar prestij, 

okulun kalitesi, öğrenci tatmini gibi konuları araştırsa da, öğrenci-okul özdeşleşmesi ve duygusal 

bağlanma ilişkisini inceleyen bir çalışma göze çarpmamaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, 

okul kimliğini benimseyen ve okulla özdeşleşen öğrenciler, okula duygusal olarak 

bağlanmaktadır. Bu sebeple, ulaştığımız bu sonuç, özdeşleşme ve bağlanma ilişkisini 

yükseköğretim bağlamına taşıyarak teorik olarak önemli bir katkı sunmaktadır. Ayrıca okulla 

özdeşleşen öğrencilerin okullarından tatmin olma olasılıklarının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Bu sonuç, özdeşleşme ve tatmin konusunu hizmet alımı, etkinlik katılımı ya da 

tüketici-marka ilişkisi çerçevesinde araştıran çalışmalarla (Stokburger-Sauer, 2010; Jahn vd., 

2018; Popp ve Woratschek, 2017) tutarlıdır.  

Tatmin ve öğrencilerin okula duygusal bağlanmalarının pozitifi ağızdan ağıza pazarlama üzerinde 

hipotezlerde beklendiği gibi pozitif etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç, geçmiş 

çalışmalarla (Casaló vd., 2008; Tuškej vd., 2013) tutarlı bir görüntü çizmektedir.  

Çalışmanın literatüre yaptığı önemli katkılardan birisi de değer uyumunun düzenleyici rolüne 

ilişkin bulgulardır. Elde edilen sonuçlara göre, araştırma modelinde yer alan etkiler, yüksek ve 

düşük değer uyumu şeklinde oluşturulan iki farklı modelde farklılaşmaktadır. Bu sebeple, değer 

uyumu araştırma etkileri üzerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, çalışmada 

değer uyumunun her bir ilişki üzerindeki nasıl bir etkiye sahip olduğu da araştırılmıştır. Sonuçlar, 

yalnızca duygusal bağlanmanın ağızdan ağıza pazarlamaya olan etkisinin değer uyumu tarafından 
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düzenlendiğini göstermektedir. Buna göre okulla yüksek değer uyumuna sahip öğrencilerde 

düşük olan öğrencilere kıyasla duygusal bağlanmanın ağızdan ağıza pazarlama üzerinde daha 

güçlü bir etkisi bulunmaktadır.  

Çalışma yükseköğretim kurumları perspektifinde yapılsa da özdeşleşme ve duygusal bağlanma 

kavramları özellikle Mülkiye öğrencileri özelinde incelenmiştir. Bu sebeple çalışmanın evreni de 

örneklemi de yalnızca Mülkiye’yi kapsamaktadır. Bu unsur, çalışmanın en önemli kısıtını 

meydana getirmektedir. Mülkiye tarihsel açıdan ülkemiz için önem taşıyan bir okul olması 

sebebiyle çalışmada Mülkiye öğrencileri değerlendirilmiştir. Benzer özellikleri taşıyan ve 

taşımayan diğer okulların öğrencilerindeki duygusal bağ ve özdeşleşme unsurlarının araştırılması, 

karşılaştırma açısından faydalı olacaktır.  

Çalışmada zaman kısıtından dolayı sadece mevcut öğrencilerle iletişim sağlanmış ve 

mezunlardan veri toplanamamıştır.  Her ne kadar okulla fiziksel olarak bağları kopsa da 

mezunların da okulla olan duygusal bağları devam ettiğinden, mezunlardan da veri toplanarak 

analiz edilmesi, çalışmayı daha güçlü bir hale getirebilir.  
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GENÇ TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA YÖNELİK ALGILARI 

VE TUTUMLARI 

YOUNG CONSUMERS’ PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS MOBILE ADS 

Esra GÜVEN
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2
 

Özet 

Yüksek hızlı internet teknolojilerinin ortaya çıkması ve akıllı telefon kullanımının artması reklam 

endüstrisini etkilemiş, mobil reklamlar medya kanalları arasında yerini almıştır.  Mobil reklam 

kampanyalarına yönelik yatırımlar arttıkça bu alanda araştırma yapma ihtiyacı da artmaktadır. 

Akıllı telefon ve mobil teknolojilere olan ilgilerinin yüksek olması nedeniyle özellikle genç 

tüketicilerin aynı ilgiyi mobil reklamlara gösterip göstermediği merak konusudur. Bu noktadan 

hareketle bu çalışmada gençlerin akıllı telefon kullanım alışkanlıkları ve mobil reklamları 

benimseme davranışları incelenmiştir. Mobil reklamları benimsemeyi etkileyeceği düşünülen 

değişkenlerden yola çıkarak bir model oluşturulmuştur. 358 üniversite öğrencisinden anket 

yöntemiyle toplanan veriler SPSS 23.0 ve LISREL 9.30 programlarında analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre akıllı telefonlar en çok müzik dinlemek, sosyal ağları takip etmek ve video 

izlemek amacıyla kullanılmaktadır. Mobil reklamlara yönelik tutum olumsuzdur. Mobil 

reklamların benimsenmesinde reklamların eğlenceli bulunmasının ve reklamlardan hoşlanmanın 

doğrudan etkisi vardır. Mobil reklamları eğlenceli bulmak, mobil reklamların faydalı olduğunu 

düşünmek mobil reklamlardan hoşlanmayı olumlu yönde etkilerken, mobil reklamlardan 

rahatsızlık duymak hoşlanmayı olumsuz yönde etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mobil Reklam, Akıllı Telefon, Tutum, Hoşlanma, Benimseme, Gençler 

Abstract  

Emergence of high-speed internet technologies and the increase in smart phone usage have 

affected the advertising industry, and mobile advertising has taken its place among the media 
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channels.  As investments in mobile advertising campaigns increase, the need to conduct 

researches in this area also increases. Due to especially young consumers’ high interest in smart 

phones and mobile technologies, it is wondered that whether the young consumers have same 

interest in mobile ads. Accordingly, teenagers’ smartphone usage and mobile advertising 

adoption behaviors were investigated in this study. A model was created based on the variables 

that are thought to affect mobile advertising adoption. Data from collected 358 college students 

via survey were analyzed by SPSS 23.0 and LISREL 9.30. According to the results of the 

analysis, smart phones are used mostly for listening to music, connecting social networks and 

watching the video. Attitude toward mobile advertising is negative. Finding fun and enjoying the 

mobile ads have direct impacts on the adoption of mobile ads. While finding fun and useful 

mobile ads has a positive impact on liking them, getting irritated mobile ads has a negative 

impact on liking them. 

Keywords: Mobile Advertising, Smart Phone, Attitude, Enjoyment, Adoption, Teenagers 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Gelişen teknoloji ve bunun sonucunda günlük hayatımıza giren internetle birlikte her alanda 

olduğu gibi pazarlama alanında da dönüşümler yaşanmaktadır. Bu dönüşümlerle birlikte, sürekli 

gelişen ve değişen piyasalara ayak uydurabilmek zorunda olan işletmeler kendilerini yenilemek 

ve yeni stratejiler geliştirmek durumunda kalmaktadırlar. Özelikle son 10-15 yıldır teknoloji ile 

karşımıza çıkan yenilikler arasında en dikkat çekici olanları cep telefonları ya da tabletler gibi 

mobil cihazlar yoluyla sürekli internet erişimine imkân sağlayan cihazlardır. Bu gelişmeler 

pazarlamacılar ve araştırmacılar için bir taraftan yeni zorunluluklar getirirken diğer yandan da 

yeni alanların ve girişimlerin de kapısını açmıştır (Sinkovics vd., 2012). 

Cep telefonlarının iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tüketicilerin reklam 

mesajlarını işleme ve yorumlama şekilleri dönüşüme uğramıştır. Tüketiciler arasında özellikle 

gençler cep telefonu hizmetlerini benimseme noktasında ön plana çıkmaktadırlar. Cep telefonları 

bireylerin sanal olarak aynı anda farklı yerlerde olabilmelerine imkân verebilen bir cihaz olarak 

ön plana çıkmaktadır (Tsang vd., 2004). Ancak gençlerin kendilerini rahat hissettikleri bir yol 

olan sözsüz iletişimin kazandığı yeni anlamlardan dolayı cep telefonu algısı da değişmektedir. 

Gerçekten de cep telefonu günümüzde sadece sesli aramalar için kullanılmanın çok ötesine 

geçmiş ve çok amaçlı kullanım cihazı olarak algılanmaya başlanmıştır. Cep telefonları kamera ve 
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fotoğraf makinesi özelliklerinin yanında artık internet ağlarına bağlanmasıyla birlikte taramalar 

yapabilmekte, indirilebilir oyun ve uygulamalar kullanabilmektedir (Pearson ve Hussain, 2016). 

Bu yeniliklerle birlikte akıllı telefon şeklini alan cep telefonları artık bireylerin yanlarından 

ayırmadıkları bir cihaz haline gelmiş ve ortalama günde 14 saatlik bir zaman diliminde açık 

olarak bulundurulan aksesuarlar olmuştur (Bauer vd., 2005).  

Cep telefonu kullanımındaki bu değişmeyle birlikte tüketicilere reklam mesajları aktarmak için 

de önemli bir kanal ortaya çıkmış ve bu yeni kanal da tüketicilere ve özellikle de gençlere ulaşma 

çabası içerinde olan pazarlamacılar için “mobil reklam” adı verilen yeni bir pazarlama türünü 

ortaya çıkarmıştır. Mobil pazarlama; ürünlerin, hizmetlerin ve fikirlerin tutundurulmasında mobil 

telefonlardan yararlanılarak yapılan pazarlama faaliyetleri olarak tanımlanmıştır (Pousttchi ve 

Wiedemann, 2007). Global düzeyde hizmet veren Investopedia ansikolopedisi mobil pazarlamayı 

daha geniş bir şekilde ele almış ve şu şekilde tanımlamıştır “Mobil pazarlama ürün ve hizmetlerin 

tutundurmasını sağlamak için akıllı telefon ve tabletler gibi mobil cihazlar yoluyla çoklu dağıtım 

kanalları kullanarak reklam yapan pazarlama türüdür” (www.investopedia.com).  Mobil 

pazarlamanın önemli araçlarından birisi mobil reklamlardır. Mobil reklamlar, pazarlama 

mesajlarının hedef müşterilere doğrudan ve kişisel olarak ulaştırılmasına olanak sağlaması 

açısından önemlidir. Bu reklamlarda reklamlar kısa yazılı mesajlar formunu almakta ve 

müşterilere birebir pazarlama formunda gönderilmektedir. Cep telefonlarına gönderilen reklam 

mesajları konuya ilgi duyan ve daha fazla bilgiye ulaşma isteği ve potansiyeli olan tüketicileri 

hedefleyebilmekte ve onların karşılarına çıkarılabilmektedir (Bruner ve Kumar 2007). Bundan 

dolayı da mobil reklam iletişimleri tüketicilerin kendi konum, durum, lokasyon ve kişisel 

profillerine uygun olacak şekilde zamandan ve bilgiye ulaşmada ve paradan tasarruf 

ettirebilmektedir (Watson vd., 2013). Pazarlamacılar açısından bakıldığında da zaman, mesafe, 

uygunluk durumunun yarattığı boşluğu azaltmak dışında, maliyetsiz taşıma, interaktif iletişim 

kanalı, mobil reklamı özel hale getiren faktörler arasındadır (Friedrich vd., 2009).  

Dijital medya platformu “HootSuite” ve küresel dijital medya ajansı “We Are Social” tarafından 

her yıl yayınlanan “Digital in 2018” raporuna göre halihazırda dünyada 5,1 milyar insan cep 

telefonu kullanmakta ve 3 milyardan fazla insan yaşamlarının önemli bir kısmını mobil ağlar 

üzerinden işlemler yaparak geçirmektedir. Mobil telefon kullanımının yüzde 98 olduğu 

Türkiye’de ise 51,5 milyon insan mobil internet kullanmaktadır. Yine Türkiye’deki mobil 
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internet kullanıcılarının yüzde 56’sı istedikleri ürünü internette araştırmakta ve dolayısıyla ilgi 

alanlarını mobil ortamlara veri olarak bırakmaktadırlar (HootSuite ve We Are Social, 2018).  

Mobil internetin bu yaygınlığı ve bundan dolayı da mobil reklamın etki potansiyelinden yola 

çıkıldığında mobil reklamın kabulü ve benimsenmesi noktasında etkili olan ve engel olan 

faktörlerin belirlenmesi önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önceki çalışmalar 

(Zhang ve Mao, 2008; Barwise ve Strong, 2002) mobil reklama yönelik tutumun, tüketicinin 

mobil reklamı kabul etme niyetine olan etkisinden dolayı mobil pazarlama araştırmaları için 

önemli bir yapı olduğuna vurgu yapmaktadır. Ancak rahatsızlığın mobil reklama yönelik genel 

tutumu doğrudan bir öncülü olarak değerlendiren çalışma konusunda eksiklik görülmektedir. 

Eğlence faktörü ise algılanan reklam değeri yoluyla mobil reklama yönelik tutuma katkı sağlayan 

bir faktör olarak ortaya konulmuştur (Sinkovics vd., 2012). 

Bu çalışmanın amacı akıllı telefonları sık kullanan kitleler olan üniversite öğrencilerinin mobil 

reklama yönelik tutumlarını belirlemek ve tutumları oluşturan bileşenleri ortaya koymaktır. 

Ülkemizde daha önce bu konuda yapılan araştırmalarda temel duygulardan olan hoşlanma 

değişkenine yer verilmemiştir. Mobil mesajları konu edinene çalışmalarda “rahatsızlık” 

değişkeninin de tutumu etkileyen önemli bir değişken olduğu ortaya konmuştur (Parreno vd., 

2013; Le ve Nguyen, 2014; Huq vd., 2015; Ponnan ve Bin Abdullah, 2017).  Ancak ülkemiz 

literatüründe rahatsızlık değişkenini kullanan çalışmaların sayısı kısıtlıdır. Usta (2009), Ünal vd. 

(2011), Doğaner ve Kuyucular (2017), Demirgüneş ve Avcılar (2017) tarafından yapılan 

çalışmalarda bu değişken ele alınmıştır. Bu araştırmaların bazılarında model geliştirilse de 

yapısal eşitlik modellemesi kullanılmamıştır. Çalışmamızda hoşlanma değişkeni ve rahatsızlık 

değişkeni araştırma modelinde yer almaktadır ve yapısal eşitlik modellemesiyle etkiler 

incelenmiştir. Bunlara ek olarak cep telefonu teknolojileri çok hızlı gelişmekte, bu değişiklik 

mobil reklamların özelliklerini de değiştirmekte ve potansiyelini de artırmaktadır (Friman, 2010; 

Mishra ve Gupta, 2012). Bu durum mobil reklama yönelik tutumların da değişmesini beraberinde 

getirebilir.  Özellikle Y Kuşağı’nın son dönemlerinin ve Z Kuşağı’nın üyeleri, ilgileri kısa sürede 

değişen bir nesli oluşturmaktadır. Ayrıca mobil reklamlara yönelik tutum konusunda yapılan 

araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bazı araştırmalar tüketicilerin mobil reklamlara 

yönelik tutumlarının olumlu olduğunu (Barutçu ve Göl, 2009; Çakır vd., 2010; Eriş ve Kımıloğlu, 

2012; Armağan ve Gider, 2014; Alagöz ve Ceylan, 2018), bazıları ise olumsuz (Tsang ve Liang, 

2004; Haghirian ve Madlberger, 2005; Chowdhurry vd., 2006; Wong ve Tang, 2008; Usta, 2009; 
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Boz ve Karakaş, 2014; Doğaner ve Kuyucular, 2017) olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde 

mobil reklamın benimsenmesini etkileyen en önemli faktörler açısından da farklı sonuçlara 

ulaşılmıştır. Mobil reklamlarla ilgili çalışmalar daha önceden yapılmış olsa da bu açılardan 

değerlendirdiğimizde mobil reklamlara yönelik araştırmaların tekrar yapılmasının önemli olduğu 

düşünülmüştür. Böylece, genç tüketicilerin mobil reklamlara yönelik güncel tutumlarının 

araştırılması ve elde edilen sonuçların işletmelere mobil reklam stratejilerinde yol gösterici 

olması hedeflenmiştir. 

Kavramsal Çerçeve 

Tutum ve Benimseme 

Tutum bir nesne, kişi, konu, fikir hakkındaki olumlu ya da olumsuz yöndeki değerlendirmeleri ve 

bu değerlendirmelere göre belirli şekilde davranma eğilimidir (Koç, 2016). Tüketici davranışları 

literatürü bilişsel, duygusal ve davranışsal temelli olmak üzere tutumları üç boyutlu olarak 

incelemektedir (Bagozzi ve Burnkrant, 1979; Eagly vd., 1994; Koç, 2016; İslamoğlu ve 

Altunışık, 2017). Tüketiciler bir ürün ya da hizmetin kullanımına dair ne kadar olumlu tutuma 

sahip olunursa, o ürün ya da hizmeti benimseme olasılığı artmakta, bireyler satın alma ve 

kullanmaya gönüllü olmaktadırlar. 

Teknolojik ürünler ve hizmetlerde tüketicilerin tutumlarının ölçümü konusunda yapılan 

çalışmalar Davis vd. (1989)’un Teknoloji Kabul Modeli (TAM) temelinde oluşturulan faktörler 

üzerine kurulmaktadır.  Teknoloji Kabul Modeli Fishbein ve Ajzen (1975)’in Nedenli Eylem 

Teorisi (TRA) modelini temel almaktadır. Bu teoride bir davranışın gerçekleştirilme olasılığı o 

davranışa yönelik niyetin gücüne bağlıdır. Klasik teknoloji kabul modelinde algılanan 

kullanışlılık ve kullanım kolaylığı olmak üzere iki ana faktör kullanıma ilişkin tutumu, oluşan 

tutum da davranışsal niyet üzerinde etkili olmaktadır (Davis vd., 1989).  Konu mobil reklamla 

için ele alındığında yapılan araştırmalar mobil reklamlara yönelik tutumu oluşturan faktörlere 

duygusal boyutu da eklemiştir. Yapılan araştırmalarda mobil reklama yönelik tutumun duygusal 

öncülleri olarak rahatsızlık ve eğlence faktörleri ortaya konulmuştur (Chowdhurry, 2006; Parreno 

vd., 2103; Haider, 2014).  

Reklama yönelik tutumların belirlenmesi önemlidir çünkü tutumlar tüketicilerin reklamlara 

dikkat etmesini ve gösterdiği tepkileri etkilemektedir (Cheng vd., 2009). Her ne kadar cep 

telefonu kullanıcıları mobil reklamları görme konusunda pozitif duygular beslemeseler de çoğu 
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mobil reklamın ürün bilgisine ulaşma konusunda işlerine yaradığı fikrine sahiptir (Le ve Nguyen, 

2014). Leppaniemi ve Karjaluoto (2005), mobil pazarlamada tüketici kabulünün oldukça önemli 

bir konu olduğunu ifade etmiştir. Eldridge ve Ginter (2001) gençler arasında mobil mesajların 

benimsenmesi üzerine yaptığı çalışmada daha hızlı, kolay ulaşılabilir ve daha maliyetsiz 

olmalarından dolayı bu mesajlara olumlu tutum beslendiğini ve tutumların da benimsenme 

üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.  Bir diğer çalışmada da Nadim ve 

Noorjahan (2008) mobil reklamlara yönelik tutum ve müşterilerin bu reklamları benimsemesi 

arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Yüce vd. (2009) tarafından yapılan 

araştırmada genç tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumlarının, tüketicilerin mobil 

reklamları benimsemesi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya göre ayrıca 

tüketicilerin reklamlarla ilgili bilgilerinin fazla ve algıladıkları faydanın yüksek olması 

durumunda reklamları benimsemesi daha kolay olmaktadır. Avcılar vd. (2018) tarafından yapılan 

çalışmada da mobil reklamlara yönelik tutumun ve mobil reklamlardan algılanan değerin, mobil 

reklamı kabullenmeyi olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Mobil reklamların benimsenmesi 

reklamı yapılan bu ürünleri satın alma niyetini olumlu yönde etkilemektedir (Nysveen vd. 2005; 

Pura 2005; Merisavo vd. 2007; Ünal vd., 2011; Salem vd, 2018). 

Rahatsızlık ve Eğlence 

Aaker ve Bruzzone (1985) tüketicilerde rahatsızlık kavramını açıklarken “Rahatsızlık, duyguları 

istenmedik şekilde tetikleyen, hoşnutsuzluğa ve anlık sabırsızlığa sebep olan bir reklamın yol 

açtığı duygudur” ifadesini kullanmaktadır. Reklamların kızdırma, saldırma, aşağılama ya da aşırı 

manipülatif teknikler kullandığı durumlarda tüketiciler bu reklamlardan rahatsız olmaktadır 

(Ducoffe, 1996). Zira Aaker ve Stayman’ın (1990) ilk yıllardaki çalışmalarından beri 

rahatsızlığın reklama yönelik negatif tutumlarda önemli bir etken olduğu vurgulanmaktadır. 

Mobil reklama yönelik tutum üzerinde rahatsızlığın olumsuz etkisi olduğu sonucuna ulaşan 

birçok çalışma mevcuttur (Lo vd., 2014). Scharl vd. (2005) istenmeyen mobil reklam 

mesajlarının rahatsızlığa yol açtığını ve yine spam korkusunun da bu rahatsızlıkta etkili olan 

önemli bir etken olduğunu dile getirmektedirler. Mobil reklamlar tüketiciye gereğinden fazla 

bilgi verebilmekte, uygun olmayan zamanlarda ve kısa aralıklarla sürekli olarak 

gönderilebilmekte ve dikkatlerini dağıtabilen bir bilgi çeşitliliği sunabilmektedir (Pavlou ve 

Stewart, 2000; Trappey vd., 2005). Böyle durumlarda da tüketiciler negatif tepkiler vermektedir 
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(Huq vd., 2015). Buradan hareketle mobil reklam mesajlarının sebep olduğu rahatsızlığın 

reklama yönelik tüketici tutumunu olumsuz etkilediği düşünülmektedir.   

Wang vd. (2002) insanların diğer birçok faktörün yanında reklamlardan aldıkları eğlence 

duygusunun da bu reklamlara yönelik tutumlarını belirleyen faktörlerden birisi olduğunu ortaya 

koymuştur. Le ve Ngüyen’ün (2014) yaptıkları çalışmada da eğlencenin mobil reklama yönelik 

tutumda önemli bir belirleyici olduğu ortaya konulmuştur. Eğlenceli hizmetler müşteri sadakatini 

artırabilmekte ve müşteriye değer katabilmektedir. Birçok insan yazılı mesajlar yoluyla oyun 

duygusunu tatma isteğine sahip olduğu için bu tür mesajlara yüksek katılım 

gösterebilmektedirler. Hedef grubun cep telefonlarına oyunlar ve ödüller göndermek müşterileri 

cezbetmek ve elde tutmak için başarılı bir yoldur (Haghirian ve Dickinger, 2004). Örneğin 

interaktif oyunlar yazılı mesajlar yoluyla oynanabilmekte ve bu özellikten dolayı da müşteriler 

reklamı yapılan ürüne yönelik daha derin bir bağlılık hissedebilmektedirler.  Lo vd. (2014)’ün 

çalışmasında eğlence faktörünün mobil reklama yönelik tutumu önemli ölçüde etkilediği 

görülmüştür. Benzer sonuçlar Chowdhury, (2006) ve Ahmadi’nin (2013) çalışmalarında da göze 

çarpmaktadır. Xu, vd. (2008)’in araştırmasında tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumlarını 

etkileyen en önemli özellikler eğlendirme, güvenilirlik ve kişisellik şeklinde elde edilmiştir. 

Eğlenceli ve komik olarak algılanan mobil reklam mesajları tüketicilerin ilgisini çekmektedir 

(Xu, 2007:). Ceyhun (2015) tarafından yapılan çalışmada mobil reklamı yapılan ürünün satın 

alınmasında en etkili olan faktör eğlendiriciliktir. Mobil reklamın eğlendirici bulunmamasıyla 

ilgili araştırma sonuçları da vardır. Doğaner ve Kuyucular (2017) tarafından üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre mobil reklamlar eğlendirici ve güvenli 

bulunmamaktadır. İzinli ve bilgilendirilmeye yönelik yapıldığında ise daha olumlu karşılansa da 

mobil reklamlar büyük ölçüde rahatsız edici bulunmaktadır. Armağan ve Gider (2014) tarafından 

yapılan araştırmanın sonuçları mobil reklamların kısmen eğlendirici ve güvenilir bulunurken 

memnuniyet verici, bilgilendirici ve kullanışlı olduğunu göstermiştir. 

Bilgilendirme ve Algılanan Fayda 

Algılanan fayda, kullanıcının zihninde belirli bir sistemin müşterinin performansını artırabilme 

olasılığı olarak tanımlanmaktadır (Venkatesh vd., 2003).  Bu fayda bir indirim, yeni bir ürün, 

yaklaşan bir etkinlik hatta sadece tüketiciye yeni bir bilgi elde etme merakı uyandıran bazı 

uyarıcılar şeklinde bile olabilmektedir. Algılanan faydanın önemi karar vermede inançların 
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rolünü modelleyen bekleyiş teorisine dayanmaktadır. Bu teori çeşitli seçeneklerin çekiciliğinin 

kişinin bu seçeneklerin sonuçlarına dair beklentileriyle ilişkili olduğunu söylemektedir. Bireyler 

algılanan fayda açısından davranışlarının sonuçlarını değerlendirmekte ve tercih ve tutumlarını 

buna dayandırmaktadırlar (Hu vd, 1999). Bundan dolayı algılanan fayda davranışsal niyetler 

üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Jahangir ve Begum (2008) çalışması da bu bilgiyi destekler 

niteliktedir. Bu inanış arttıkça da tüketicinin olumlu tutumları güçlenmekte ve niyet artmaktadır.  

Mobil reklamlar açısından değerlendirildiğinde reklam mesajının bilgi içeriği tüketicilerin 

reklama karşı tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir (Chowdhurry vd, 2006). Tüketicilerin 

reklamlarla ilgili bilgisi fazla, reklamlara yönelik tutumları olumlu ve algıladıkları fayda yüksek 

ise reklamları benimsemesi daha kolay olmaktadır (Yüce vd., 2018). Reklamın içerik 

özelliklerinden bilgilendirme, reklamdan algılanan değeri oluşturan önemli bir etkendir 

(Westerlund vd., 2009). Ceyhun (2015) tarafından yapılan çalışmada mobil reklamı yapılan 

ürünün satın alınmasında en etkili ikinci faktör bilgilendiriciliktir. Rabiei vd. (2012) tarafından 

yapılan çalışmada ise algılanan fayda ve algılanan kontrol mobil reklama yönelik tutumu 

etkileyen en önemli faktörler olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte mobil reklamlardan gelen 

reklamların doğruluğu konusunda şüphe de duyulmaktadır (Armağan ve Gider, 2014). Mobil 

reklamın bilgilendirici ve faydalı olarak algılanması için mesajın ürün hakkında bilgi vermesi, 

kişinin ihtiyaçlarına uygun olması ve inandırıcı olması gerekmektedir (Punyatoya ve Durgesh, 

2011; Demirgüneş ve Avcılar, 2017). 

Tasarım ve Yöntem  

Araştırma Yöntemi, Veri Toplama Aracı ve Örneklem 

Bu çalışmada hipotezlerden yola çıkılarak bir araştırma modeli kurulmuştur. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Akıllı telefonları sık kullanan kitle olmaları 

nedeniyle üniversite öğrencileri araştırmanın ana kütlesi olarak belirlenmiştir. Araştırma 

örneklemi Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde öğrenim 

görmekte olan öğrencileridir. Modelde yer alan değişkenlerin ölçümü için Parreno vd. (2013)’ün 

araştırmasında kullandıkları ölçekler uyarlanmıştır. Ölçekteki genel tutum ifadesi daha çok 

duyguları ifade etmesi nedeniyle hoşlanma olarak yeniden adlandırılmıştır. İfadelere katılma 

derecesi 5’li Likert tipi ölçekle ölçülmüştür. Toplam 18 ifadeden ve beş boyuttan oluşan ölçek iki 

akademisyen tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, Türkçe’ye çevrilen anketler daha sonra farklı iki 
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akademisyen tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir. Bu sorulara ek olarak katılımcılara akıllı 

telefonlarını ne amaçla kullandıkları ve bu davranışların sıklık düzeyler sorulmuştur. İlk olarak 

50 kişi üzerinde pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonrasında asıl araştırmaya 

geçilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 392 üniversite öğrencisine uygulanan anketler 

aracılığıyla veriler toplanmıştır. Eksik doldurulan ve uç değerler barındıran anketler 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak 360 kişinin verdiği cevaplar değerlendirmeye 

alınmıştır. Verilerin girişi SPSS 23.0 programında yapılmıştır. Katılımcıların akıllı telefonlarını 

kullanım amaçları, sıklık düzeyleri, günlük akıllı telefon kullanma süreleri SPSS 23.0 

programında yapılan tanımlayıcı istatistiklerle ölçülmüştür. Modelin testi LISREL 9.30 

programında yapılmıştır. Geçerlik için ilk olarak doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

Modelde öngörülen ilişkilerin test edilmesi için Gözlenen Değişkenlerle Yol Analizi yapılmıştır.  

Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Literatür taramasından hareketle, bir model kurulmuştur. Modelde mobil reklamlara yönelik 

tutumları oluşturan bilişsel boyut için algılanan fayda değişkeni; duygusal boyut için eğlence, 

rahatsızlık ve hoşlanma değişkenleri, davranışsal boyut için benimseme değişkeni kullanılmıştır. 

Araştırma modeli Şekil 1.’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

H1: Mobil reklamı eğlenceli bulmak ile mobil reklamdan rahatsız olmak arasında ilişki vardır.   

H2: Mobil reklamı faydalı bulmak ile mobil reklamdan rahatsız olmak arasında ilişki vardır.  

H3: Mobil reklamı eğlenceli bulmak ile mobil reklamdan hoşlanmak arasında ilişki vardır.  

Mobil Reklamı 

Benimseme 
H5 

H1 

H2 
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H4: Mobil reklamı faydalı bulmak ile mobil reklamdan hoşlanmak arasında ilişki vardır. 

H5: Mobil reklamdan rahatsız olmak ile mobil reklamdan hoşlanmak arasında ilişki vardır.  

H6: Mobil reklamdan hoşlanmak ile mobil reklamların benimsenmek arasında ilişki vardır.  

H7: Mobil reklamı eğlenceli bulmak ile mobil reklamları benimsenmek arasında ilişki vardır.  

H8: Mobil reklamı eğlenceli bulmak ile mobil reklamları benimsemek arasında ilişki vardır.  

H8: Mobil reklamı faydalı bulmak ile mobil reklamları benimsemek arasında ilişki vardır.   

Bulgular ve Tartışma 

Demografik Profil 

Araştırmaya katılan katılımcıların tamamı üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Ortalama 

yaşları 20,51’dir. Katılımcıların %64’ü kız ve %36’sı erkek öğrencilerdir.  Aylık ortalama 

harçlıkları 501-1000 TL arasındadır.  

Akıllı Telefon Kullanım Alışkanlığı 

Araştırmada ilk olarak katılımcıların akıllı telefon kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. 

Katılımcılara çeşitli kullanım amaçlarını “hiçbir zaman, nadiren, bazen, sık, çok sık” şeklindeki 

seçeneklere göre belirtmeleri istenmiştir. Sonuçlar Tablo 1.’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların Akıllı Telefon Kullanım Amaçları 

 Ortalama Standart Sapma 

Müzik dinleme 4,34 0,84 

Sosyal ağ kullanımı 4,26 0,82 

Fotoğraf çekmek 4.23 0,85 

Video izleme 4,10 0,88 

Mesajlaşma 4,02 1,01 

Telefon görüşmesi 3,83 1,02 

Haber okuma 3,20 1,01 

Oyun oynama 2,90 1,26 

Görüntülü konuşma 2,80 1,02 

Alışveriş yapma 2,78 1,15 

e-posta gönderme 2,29 0,97 

 

Araştırmaya katılanların akıllı telefonlarını en sık müzik dinlemek, sosyal ağlarını takip etmek, 

fotoğraf çekmek, video izlemek ve mesajlaşmak için kullanmaktadırlar. Katılımcıların yukarıdaki 
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seçenekler dışında diğer kısmında belirttikleri kullanım alanları, araştırma yapmak olarak ortaya 

çıkmıştır.  

Katılımcıların akıllı telefon kullanım süresine baktığımızda katılımcıların günde ortalama 

yaklaşık 6 saat akıllı telefonlarını kullandıkları ortaya çıkmıştır.  

Araştırma Modelinin Testi ve Gözlenen Değişkenlerle Yol Analizi 

Araştırma modelindeki değişkenler için ölçeklerin güvenirliği SPSS 23.0 programında güvenirlik 

analiziyle, geçerliliği LISREL 9.30 programında doğrulayıcı faktör analiziyle test edilmiştir. 

Doğrulayıcı faktör analizi sonrasında hoşlanma değişkenine ait bir ifade eğlence değişkeni 

çerçevesinde ele alınmıştır. Tablo 2.’de güvenilirlik ve geçerlik analizleri sonuçları yer 

almaktadır. 

Tablo 2. Güvenilirlik Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör Değişken t Değerleri 

>1,96 

Standardize 

edilmiş 

değerler 

R
2
 Ortalama  Cronbach α 

>0,70 

EĞLENCE Eğlence1 24,19 0,95 0,898 1,75 0,980 

Eğlence2 2632 0,99 0,983 

Eğlence3 25,48 0,97 0,950 

RAHATSIZLIK Rahatsızlık1 18,09 0,81 0,662 3,71 0,888 

Rahatsızlık2 20,02 0,87 0,757 

Rahatsızlık3 17,63 0,80 0,640 

Rahatsızlık4 16,92 0,78 0,604 

ALGILANAN 

FAYDA 

Fayda1 18,32 0,81 0,662 2,37 0,914 

Fayda2 19,28 0,84 0,707 

Fayda3 18,17 0,81 0,654 

Fayda4 18,52 0,82 0,671 

Fayda5 19,28 0,84 0,707 

HOŞLANMA Hoşlanma1 16,35 0,82 0,672 2,16 0,738 

Hoşlanma2 14,08 0,71 0,510 

BENİMSEME Benimseme1 18,07 0,81 0,649 1,76 0,894 

Benimseme2 21,22 0,89 0,796 

Benimseme3 18,76 0,83 0,682 

Benimseme4 17,53 0,79 0,623 

Uyum indeksleri 

RMSEA=0,079 NFI= 0,931   IFI= 0,951   CFI=0,951   GFI=0,89 AGFI=0,85   SRMR=0,045 

 

Cronbach’s Alfa değerlerine baktığımızda 0,70’ten yüksek değere sahip olmaları ölçeklerin 

hepsinin nedeniyle güvenilir olduğu görülmektedir (Sekaran, 2003). Geçerlilik için doğrulayıcı 

faktör analiziyle modeldeki her gizil faktörün uygunluğu değerlendirilmiştir. Bunun için modelin 

t değerlerine, standartlaştırılmış değerlere ve model uyum indekslerine bakılmıştır. T değerlerine 
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göre faktör yükleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Standartlaştırılmış değerlere göre, gizil 

değişkenin gözlenen değişkeni temsil edilme ağırlığını iyidir. Pratik yaklaşımlara göre uyum 

indekslerinden RMSEA, NFI, IFI, CFI, GFI ve AGFI kabul edilebilir uyum ölçülerinde, SRMR 

iyi uyum ölçüsündedir (Hu ve Bentler, 1999; Çelik ve Yılmaz, 2013). Güvenilirliğin ve 

geçerliliğin sağlanması üzerine araştırma modelindeki ilişkilerin test edilmesi için gözlenen 

değişkenlerle yol analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3.’te yer almaktadır.  

Tablo 3. Gözlenen Değişkenlerle Yol Analizi Sonuçları 

 t değerleri 

(>1.96) 

Standardize Edilmiş 

Değerler 

Hipotez 

Eğlence → Rahatsızlık -6,40 -0,41 H1 (KABUL) 

Eğlence → Hoşlanma 5,03 0,33 H3 (KABUL) 

Eğlence → Benimseme 6,62 0,39 H7 (KABUL) 

Algılanan Fayda → Rahatsızlık -2,69 -0,17 H2 (KABUL) 

Algılanan Fayda→ Hoşlanma 5,63 0,37 H4 (KABUL) 

Algılanan Fayda → Benimseme 2,05 0,12 H8 (KABUL) 

Rahatsızlık → Hoşlanma -3,64 -0,22 H5 (KABUL) 

Hoşlanma → Benimseme 5,66 0,46 H6 (KABUL) 

Uyum indeksleri: RMSEA=0,081 NFI= 0,93 IFI= 0,95   CFI=0,95   GFI=0,89 AGFI= 0,85 SRMR=0,05 

 

Uyum indeksleri kabul edilebilir uyum ölçülerindedir (Çelik ve Yılmaz, 2013). Yol analizi 

sonuçlarına göre bütün hipotezler kabul edilmiştir. Mobil reklamları eğlenceli olarak görmek ile 

mobil reklamı rahatsız edici bulmak arasında negatif yönlü ve orta derecede kuvvetli (-0,41) bir 

ilişki vardır. Mobil reklamlar eğlenceli bulundukça mobil reklamı rahatsız edici olarak algılama 

eğilimi azalmaktadır. Buna göre H1 kabul edilmiştir.  Mobil reklamları eğlenceli olarak görmek 

ile mobil reklamlardan hoşlanma arasında pozitif yönde ve ortaya yakın güçte bir ilişki (0,33) 

vardır. Mobil reklamlar eğlenceli bulundukça mobil reklamlara yönelik olumlu tutum oldukça 

artmaktadır. Buna göre H3 kabul edilmiştir. Mobil reklamları eğlenceli olarak görmek ile mobil 

reklamları benimseme arasında pozitif yönde ve ortaya yakın güçte bir ilişki (0,39) vardır. Mobil 

reklamlar eğlenceli bulundukça mobil reklamları benimseme eğilimi artmaktadır. Buna göre H7 

kabul edilmiştir. Mobil reklamları faydalı olarak görmek ile mobil reklamlardan rahatsız olmak 

arasında negatif yönde düşük kuvvette (-0,17) bir ilişki vardır. Reklamdan rahatsızlık duyuldukça 

algılanan fayda azalmaktadır. Buna göre H2 kabul edilmiştir. Mobil reklamların faydalı olduğuna 

inanmak ile mobil reklamlardan hoşlanmak arasında pozitif yönde ortaya yakın kuvvette (0,37) 

bir ilişki vardır. Algılanan fayda arttıkça mobil reklamları benimseme eğilimi de artmaktadır. 

Buna göre H4 kabul edilmiştir. Mobil reklamın faydalı olduğunu düşünmek ile mobil reklamları 



1115 
 

benimsemek arasında pozitif yönde ve düşük kuvvette (0,12) bir ilişki vardır. Büyük bir etkisi 

olmasa da mobil reklamı faydalı bulmak reklamı benimsemeyi olumlu yönde etkilemektedir. 

Buna göre H8 kabul edilmiştir. Mobil reklamları rahatsızlık verici olarak algılamak ile mobil 

reklamlardan hoşlanmak arasında negatif yönde düşük kuvvette (-0,22) bir ilişki vardır. Mobil 

reklamları rahatsızlık verici olarak algılamak mobil reklamlardan hoşlanma eğilimini çok 

kuvvetli olmasa da azaltmaktadır. Buna göre H5 kabul edilmiştir. Mobil reklamlardan 

hoşlanmanın mobil reklamları benimseme üzerinde pozitif yönde orta düzeyde (0,46) bir etkisi 

vardır. Mobil reklamlardan hoşlandıkça bu reklamların benimsenme eğilimi artmaktadır. Buna 

göre H6 kabul edilmiştir.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Teknoloji ve internetin günlük hayatın her alanına derinden nüfuz ettiği günümüz dünyasında her 

alanda olduğu gibi pazarlama alanında da önemli değişimler yaşanmakta ve pazarlamacılar 

yaşanan bu değişimlere adapte olabildikleri ölçüde rekabette avantaj sağlayabilmektedirler. 

Teknoloji ve internetin ortak bir sonucu olarak karşımıza çıkan akıllı telefonlar işletme ve 

markaların tüketiciye ulaşma şekillerinde önemli değişiklikler yaratmış ve pazarlama dünyası 

mobil reklam kavramı ile tanışmıştır.  Konu cep telefonu ve mobil reklam olunca, günlük 

hayatlarının büyük bir bölümünü cep telefonu aktiviteleri işle geçiren genç yaş grubu önemli bir 

hedef kitle haline gelmiştir.  

Buradan hareketle yapılan bu çalışmada üniversite öğrencisi gençlerin akıllı telefon kullanma 

alışkanlıkları, mobil reklamlara yönelik tutumları ve mobil reklamları benimseme davranışları ele 

alınmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında gençlerin akıllı telefonlar üzerinden 

gerçekleştirdikleri aktiviteler arasında müzik dinlemenin ilk sırada yer aldığı görülmektedir.  

Müzik dinlemenin hemen arkasından gelen en yoğun iki aktivite sosyal ağların takip edilmesi ve 

videolar izlenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmada gençlerin yoğun katılım 

gösterdikleri bir sonraki aktivitenin de mesajlaşma olduğu dikkat çekmektedir. Armağan ve Gider 

(2014) tarafından yapılan araştırmada üniversite öğrencilerinin internete girme, video izleme 

şeklindeki uygulamaları sıklıkla kullandıkları tespit edilmiştir. Akıllı telefonlar üzerinden müzik 

dinlemeye olan bu yoğun ilgi işletmeler açısından doğru kullanıldığı takdirde önemli bir mobil 

reklam fırsatı ortaya koyabilecektir. Genç tüketici kitlesine ulaşmak isteyen işletmelerin akıllı 

telefonlarda kullanılabilecek müzik uygulamalarını hayata geçirmeleri ve bu uygulamalar yoluyla 
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mesajlarını sunma fırsatı bulabilecekleri açıktır. Sosyal medyanın yoğun kullanımı marka ve 

işletmelerin sosyal ağlarda görünür olmalarının önemini ortaya koymaktadır. Bu tür ağlar ve 

videolarda yorumların da etkisinin büyük olduğu değerlendirildiğinde pazarlama faaliyetlerine 

yön verecek fikirlerin bu ortamlarda ortaya çıkacağı da göz önüne alınmalıdır. Mobil reklam 

fikrinin temelini oluşturan SMS mesajları günümüzde WhatsApp mesajları ile daha işlevsel ve 

zengin hale gelmiştir. Tüketicilerin WhatsApp üzerinde birden çok gruba dahil oldukları göz 

önüne alındığında bu mesajlaşmalarda ilginç ve dikkat çekici reklamlarla paylaşım sağlanabildiği 

takdirde markaya yönelik tutumların etkilenebileceği değerlendirilmektedir. Araştırmamızda elde 

edilen sonuçlar mobil reklamların algılanan fayda, rahatsız edicilik ve eğlenceli olma yönlerinin 

tutumlara etkisine dair önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Genel olarak katılımcıların mobil 

reklamlara karşı tutumu olumsuzdur. Bu bulgu Usta (2009), Doğaner ve Kuyucular (2017), 

tarafından yapılan ve üniversite öğrencilerinin mobil reklamlara yönelik tutumlarının ölçüldüğü 

araştırmalarının bulgularıyla uyumludur. Öte yandan Usta (2009) tarafından yapılan araştırmada 

öğrencilerin izinli veya ödüllü mobil reklamlara karşı tutumları olumludur. Katılımcıların mobil 

reklamları eğlenceli bulmaları durumunda bu reklamlardan rahatsız olma düzeylerinin azaldığı 

görülmektedir. Avcılar vd. (2018) araştırmasında elde edilen bulgular da bu sonucu destekler 

nitelikte olup, reklamın içerik özelliklerinden etkileşimlilik, eğlence ve güvenilirliğin, tutum 

üzerinde en etkili faktörler oldukları; algılanan değer üzerinde en etkili faktörün ise tutum olduğu 

sonucuna da ulaşmışlardır. Buradan hareketle, eğlence kavramının içeriğini oluşturan mizah, 

hareket ve canlılık faktörlerinin mobil reklamlarda kullanımının önemini ortaya koymaktadır. 

Zira elde edilen diğer bir sonuçta da eğlenceli bulunan mobil reklamlardan daha çok hoşlanıldığı 

ve bununda mobil reklama yönelik olumlu tutumu artırdığı görülmektedir. Hoşlanma faktörünün 

mobil reklamın benimsenmesini de artırdığı elde edilen diğer bir önemli sonuç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Hoşlanma benimsemeyi en fazla etkileyen faktördür. Armağan ve Gider (2014) 

öğrencilerin cep telefonlarına gelen reklam mesajlarını ilgi çekici buldukları ve mesajlara olumlu 

baktıkları sonucuna ulaşmışlardır. Eriş ve Kımıloğlu’nun (2012) çalışmasında, mesajlarda 

içeriğin çok önemli olduğu, eğlenceli, ileri teknoloji içeren ve bilgilendirici içeriğin tüketicinin 

dikkatini çekme potansiyelini taşıdığı belirtilmiştir. Ceyhun (2015) mobil reklamlardaki en 

önemli unsurun eğlendiricilik diğer önemli etkenin ise bilgilendirmek olduğunu ortaya 

konmuştur.  
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Bu çalışmada genç tüketicilerin eğlenme dışında algılanan fayda düzeyinin de yüksek olmasının 

da mobil reklamlara yönelik tutumu olumlu yönde etkilediği ve reklamın benimsenmesini 

artırdığı dikkat çekmektedir. Yüce vd. (2012) de araştırmalarında tüketicilerin mobil reklamlarla 

ilgili olarak var olan bilgileri, reklamlara yönelik tutumları ve algıladıkları faydanın, tüketicilerin 

mobil reklamları benimsemesi üzerinde etkili olduğu belirlemiştir. Algılanan faydayı sağlamanın 

en sağlıklı yolu olarak da mobil reklamların tüketicilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaç duydukları 

ürünlere yönelik olmasının sağlanması olarak değerlendirilmektedir. Bu anlamda internet veri 

tabanlarından yararlanmak yoluyla bireylerin ihtiyaç duydukları konuları içeren reklamların yine 

ihtiyaç duyan bireyleri hedef alması son derece önemlidir. Doğaner ve Kuyucu (2017) 

çalışmalarında gençlerin reklamlara genel olarak olumsuz tutum besledikleri ancak kendilerinden 

ön izin alınarak veya kendilerine bilgi verilen veya ilgi alanlarına yönelik bireyselleştirilmiş 

olarak yapılan reklamlara ilgi gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir çalışmada Usta 

(2009) da üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma yapmış ve gençlerde SMS reklamlarına 

karşı genel tutumun olumsuz olduğu yalnızca izinli veya ödüllü reklamlara yönelik olumlu bir 

yaklaşım görüldüğü sonucuna ulaşmıştır.   

Sonuç olarak mobil reklamların içerik açısından daha eğlenceli, kişiselleştirilmiş, bilgilendirici 

hale getirilmesiyle bu tür reklamlara duyulan rahatsızlık azaltılabilecek, böylece reklamların 

benimsenme eğilimi olumlu yönde geliştirilecektir.  

Bu araştırmanın sınırı araştırma sonuçlarının sadece araştırma yapılan iller için geçerli olmasıdır. 

Bu nedenle sonuçlar tüm Türkiye için genellemek mümkün değildir. Gelecek araştırmalarda 

farklı illeri içine alan daha geniş bir örneklem oluşturulabilir ve daha genel sonuçlara varılabilir. 

Kuşaklar arası karşılaştırmalar yapılabilir, mobil reklama yönelik tutumları olumlu olan 

tüketicilerin özelliklerini ortaya çıkarmak için kümeleme analizlerinin yapıldığı araştırmalara 

ağırlık verilebilir. Modele güvenilirlik, kişiselleştirme, risk ve değer değişkenleri eklenebilir.  
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ASLINDA NE GÖRÜYORUZ? AKILLI CEP TELEFONU MARKA 

DENEYİMİ ÜZERİNE BİR NÖROPAZARLAMA ÇALIŞMASI 

WHAT DO WE ACTUALLY SEE? A NEUROMARKETING STUDY ON BRAND 

EXPERIENCE OF SMART MOBILE PHONES 

Pınar KURT
1
 

Yağmur ÖZYER AKSOY
2
 

Mümin ÖĞÜNMEZ
3
 

Tuğçe DOĞRUYOL
4
 

Özet 

Marka deneyimi kavramı, tüketicilerin ürün ararken, alışveriş yaparken ya da hizmet aldıkları 

esnada tükettikleri zamana ilişkin deneyimi konu alan algı toplamını ifade etmektedir (Arnold 

vd., 2005; Brakus vd., 2009). Tüketici araştırmalarında kullanılan marka deneyimi kavramı, 

markaya ilişkin diğer kavramlardan farklı olarak markayla ilgili uyaranlara yönelik duyu, duygu 

ve bilişe ilişkin davranışsal tepkilerin tamamını içermektedir. Marka ve tüketici araştırmalarında 

kullanılan davranışsal ölçümlerin yanı sıra disiplinlerarası araştırma ile sinirbilim alanında beyin 

görüntüleme teknikleri, nöropazarlama araştırmalarını konu alan yeni bir platform oluşturmuştur. 

Marka deneyimi yaşanmış olan marka pazarlama uyaranlarının tüketicilerin beyin işlevlerinde 

oluşturduğu değişiklikler henüz yeni bir araştırma biçimidir. Bu işlevlerin, özellikle beynin 

bilişsel ve duygusal süreçler sırasında açığa çıkardığı elektrofizyolojik yanıtların incelenmesine 

olanak sağlayan temel görüntüleme araçlarından biri, yüksek zamansal çözünürlüğü, girişimsel 

olmaması ve düşük maliyete sahip olması nedeniyle araştırmalarda yaygın olarak kullanılan 

elektroensefalografidir (EEG). Bu çalışmada, akıllı cep telefonu markalarının pazarlama 

uyaranlarının, beynin dikkat, bellek, duygusal değerleme işlevlerinin işareti olarak bilinen P300 

ve geç pozitif potansiyel (GPP) yanıtlarında meydana getirdiği değişiklikler incelenmiştir. 

İncelenen bu OİP bileşenleri farklı marka kullanıcılarının marka deneyimlerine ilişkin davranışsal 
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tepkilerinin elektrofizyolojik temellerine ilişkin belirteçleri ortaya koymaya ve beynin verdiği 

yanıtla marka deneyimine ilişkin davranışsal ölçümler arasındaki ilişkiyi belirlemeye olanak 

sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Marka Deneyimi, EEG, GPP, P300.  

Keywords: Brand Experience, EEG, LPP, P300 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Marka deneyimi kavramı, tüketicilerin ürün ararken, alışveriş yaparken ya da hizmet aldıkları 

esnada tükettikleri zamana ilişkin deneyimi konu alan algı toplamını ifade etmektedir (Arnold 

vd., 2005; Brakus vd., 2009). Tüketici araştırmalarında kullanılan marka deneyimi kavramı, 

markaya ilişkin diğer kavramlardan farklı olarak markayla ilgili uyaranlara yönelik duyu, duygu 

ve bilişe ilişkin davranışsal tepkilerin tamamını içermektedir. Marka ve tüketici araştırmalarında 

kullanılan davranışsal ölçümlerin yanı sıra disiplinlerarası araştırma ile sinirbilim alanında beyin 

görüntüleme teknikleri gibi nöropazarlama araştırmalarını konu alan yeni bir platform 

oluşturmuştur. Marka deneyimi yaşanmış olan marka pazarlama uyaranlarının tüketicilerin beyin 

işlevlerinde oluşturduğu değişikliklere dayalı analizler yeni bir araştırma biçimidir. Bu işlevlerin, 

özellikle beynin bilişs1el ve duygusal süreçler sırasında açığa çıkardığı elektrofizyolojik 

yanıtların incelenmesine olanak sağlayan temel görüntüleme araçlarından biri, yüksek zamansal 

çözünürlüğü, girişimsel olmaması ve düşük maliyete sahip olması nedeniyle araştırmalarda 

yaygın olarak kullanılan elektroensefalografidir (EEG). Bu çalışmada, akıllı cep telefonu 

markalarının pazarlama uyaranlarının, beynin dikkat, bellek, duygusal değerleme işlevlerinin 

işareti olarak bilinen P300 ve geç pozitif potansiyel (GPP) yanıtlarında meydana getirdiği 

değişiklikler incelenmiştir. İncelenen bu OİP bileşenleri farklı marka kullanıcılarının marka 

deneyimlerine ilişkin davranışsal tepkilerinin elektrofizyolojik temellerine ilişkin belirteçleri 

ortaya koymaya ve beynin verdiği yanıtla marka deneyimine ilişkin davranışsal ölçümler 

arasındaki ilişkiyi belirlemeye olanak sağlamaktadır. 

Literatür Analizi (Kavramsal / Kuramsal Çerçeve) 

İş dünyasının daha rekabetçi, birbirine nesnelerin interneti çağında bağlanmış ve daha şeffaf iş 

modellerinin uygulandığı dönemde markalar kendilerini farklılaştırmak ve sağlam bir rekabet 

ortamı sağlamak için, tüketicilere unutulmaz deneyimler sunmalıdır (Iglesias vd., 2019; Berry, 
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Carbone, & Haeckel, 2002). Marka deneyimi kavramı, tüketiciler markalarla etkileşime 

girdiğinde, alışveriş yaparken veya bunları tüketirken, marka ile ilgili uyaranlar tarafından 

uyandırılan öznel iç tüketici yanıtları olarak tanımlanmaktadır. Marka deneyimi “öznel, iç 

tüketici yanıtlarını (duyu, duygu ve biliş) ve bir markanın tasarımının ve kimliğinin, 

paketlenmesinin, iletişiminin ve ortamlarının bir parçası olan markaya yönelik uyandırılan 

davranış yanıtlarını” kapsamaktadır (Brakus vd., 2009). Marka deneyimi, tüketicilerin markaya 

ilişkin algılarını ifade ede duygusal içerikleri belirten duygusal boyut; duyusal ve estetik 

nitelikleri ifade eden duyusal boyut; düşünmeyi uyaracak marka yeteneğini ifade eden bilişsel 

boyut ve marka ile yapılan eylemleri ve fiziksel deneyimleri ifade eden davranışsal boyut ile 

değerlendirilmektedir (Nysveen vd., 2013; Zarantonello ve Schmitt, 2010). Marka deneyimi 

araştırmalarında kullanılan bu boyutlar gerçekte bireyin zihninde oluşan yargıların davranışsal 

eylemlerini ifade etmektedir. Oysa davranışsal ölçümlemelerin yanı sıra, beyindeki 

elektrofizyolojik değişikliklerin izlenmesi, marka deneyimini ifade eden ya da çağrıştıran 

uyaranların belirmesinden itibaren farklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Karar alma 

süreçlerinde duygu ve değerlerin rolünü daha iyi anlamak için nöropazarlama araştırması, karar 

ve davranışlardan sorumlu nörofizyolojik ve biyolojik süreçlere (Kopton ve Kenning, 2014) 

odaklanmaktadır. (Plassmann, Ramsøy, & Milosavljevic, 2012). Bu alandaki araştırma sonuçları 

prefrontal korteksin (PFC) duygusal değerlendirmeler için beynin önemli bir parçası olduğunu 

tespit etmiştir. PFC, karar alma (Heekeren, Marrett, Ruff, Bandettini ve Ungerleider, 2006; 

Sheena ve Tom, 2009) ve deneyime ilişkin hafıza çalışmalarında yer almaktadır ve özellikle 

duygusal değerlendirmeler ve değerlerle bağlantılıdır (Linder vd., 2010). Beynin serebral 

korteksinde post-sinaptik potansiyellerden kaynaklanan elektriksel aktivitelerin 

elektroenfesalagrofi (EEG) ile ölçümlenen nöropazarlama araştırmalarındaki ana hedefler; 

pazarlama faaliyetlerinde kritik rol oynayan uyaranların tüketici algı ve değerlendirmelerindeki 

etkileri tespit etmek ve pazarlama uyaranlarının değişiminde beynin yanıtlarındaki değişiklikleri 

açıklamaktır. Sonrasında ise tüketici tercih oluşumu ve seçim süreci hakkında bilgi 

sağlayabilmektedir (Kenning ve Plassman, 2008).   

Nöropazarlama araştırmalarında yaygın olarak beynin spontan aktivitesinde bilişsel ya da 

duygusal bir uyarana bağlı olarak meydana gelen değişikliği ifade eden olay ilişkili potansiyeller 

(OİP; event-related potentials-ERP) kullanılmaktadır. Önceki çalışmalarda, OİP, marka, fiyat ve 

ambalaj gibi ürün özelliklerinin tüketici kararını nasıl etkilediğini araştırmak için kullanılmıştır 
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(Sylcott vd., 2013; Ding vd., 2016). Ayrıca tüketicilerin davranışsal niyetini oluşturma sürecini 

tanımlamak üzerine birleştirilerek değerlendirilmiştir (Ding vd., 2016). Bu çalışmada ise, ürün 

pazarlama uyaranlarının marka kullanıcı ve rakip kullanıcılarda beyin elektrofizyolojik 

yanıtlarındaki değişimler izlenerek, marka deneyimi ile ölçümlenen davranışsal yanıtlar ile 

tutarlılık gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. Çalışmada duygular ve duygusal düzen 

çalışmalarında en çok kullanılan (Moran vd., 2013),  olay ilişkili potansiyel bileşenlerinden P300 

ve geç pozitif potansiyeller (GPP-Late Positive Potentials) kullanılmıştır.  

P300'ün daha büyük genliği, dikkat ve bellek süreçlerinin yanısıra cevap inhibisyonu ile ilişkilidir 

ve nesne algılama, yargılama veya nesne tanıma süreçlerinde de gözlenir (Daliri, 2013). Geç 

pozitif potansiyel ise, bir uyarıcının duygusal yoğunluğu ile modüle edilen görsel kortikal alanlar 

üzerinde olay ilişkili potansiyel bileşenidir. 

Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma katılımcıları kullanmakta oldukları akıllı cep telefonu markaları olan Samsung ve 

Apple markalarına yönelik  Marka Deneyimi Ölçeği (Brakus vd., 2009), Marka Sadakati 

Ölçeği’ni (Bennett ve Rundle-Thiele, 2002), ayrıca demografik form ve Beck Depresyon 

Ölçeği’ni (Hisli, 1988) doldurmuşlardır.  EEG çekimi süresince Apple ve Samsung markalarının 

pazarda yer alan son model akıllı cep telefonu görselleri kullanılmıştır. Uyaran prosedürü olarak 

blok tasarım halindeki görsel uyaranlar (10 Apple, 10 Samsung) katılımcılara 1000 ms süreyle 3-

7 sn arasında tesadüfi olarak sunulmuştur. Her bir uyaran seti deney boyunca katılımcılara ikişer 

kez gösterilmiştir. EEG sinyalleri, 10-20 sistemine göre, elastik bir bone üzerine (Acti-Cap) 

yerleştirilmiş olan, F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, O1, Oz ve O2 Ag/AgCl elektrotlarından 

kaydedilmiştir. EEG, 0.01-250 Hz band limidi olan BrainAmp 32-kanal DC amplifier cihazı ile 

500 Hz örneklem hızında dijital ortama aktarılmıştır. Tüm elektrot bölgesi ve deneysel koşul için 

öznel averajlar 1-30 Hz aralığındaki alçak geçirgen filtre kullanılarak hesaplanmıştır. Olay ilişkili 

potansiyel analizleri önceden belirlenmiş zaman pencelerindeki elektrot setlerinin amplitüd 

ortalamaları ile gerçekleştirilmiş ve grup ortalamaları alınmıştır. Olay ilişki potansiyellerin 

istatistiksel analizinde ise; EEG verileri 300-600 zaman penceresindeki fronto-santral  P300 

yanıtları  ile parieto-oksipital geç pozitif potansiyel yanıtlarının tepe amplitüdleri ölçümlenerek 

tekrarlayan ölçümlü varyans analizi ile değerlendirilmiş olup Greenhouse-Geisser düzeltilmiş p 

değerleri dikkate alınmıştır. Post-hoc analizler bağımsız örneklem t- testi ile yapılmıştır.  



1128 
 

 

Analizde katılımcı grupları (Apple, Samsung) olgular arası faktör olarak alınmıştır. Olgu içi 

faktör olarak iki koşul (Kullanılan Marka, Rakip Marka) x 2 lokasyon (frontal, santral-P300; 

parietal-oksipital-GPP) x 3 kesit (sol, orta, sağ) elektrot yerleşimi kullanılmıştır.  

Katılımcılar 

Çalışmaya son 4 yıl süre ile aynı cep telefonu markasını kullanmakta olan kişilerdir. Apple ve 

Samsung kullanıcıları ile  kendi gelirine sahip, herhangi bir psikiyatrik ya da nörolojik hastalık 

geçmişi olmayan, en az 10 yıl eğitime sahip, 5 Apple kullanıcısı (2 Kadın, 3 Erkek, yaş 

ortalaması 35-31), 5 Samsung kullanıcısı (2 Kadın, 3 Erkek, yaş ortalaması 26-35) olmak üzere 

toplam 10 sağlıklı birey “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu”nu imzaladıktan sonra çalışmaya 

dahil edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma  

Geç pozitif potansiyel analizinde Grup x Uyaran x Lokasyon x Kesit etkileşiminde anlamlı 

düzeyde farklılık gözlenmiştir (F(2,16)=4.967, p=0.03, η2=0.38). Post-hoc analiz sonuçları 

Samsung kullanıcılarının Apple kullanıcılarına göre oksipital bölgede daha belirgin olmak üzere 

hem Apple hem de Samsung görsel uyaranlarına daha yüksek GPP yanıtları açığa çıkardığını 

göstermektedir (p<0.05). Ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Lokasyon x Grup etkileşiminde oksipital bölgedeki GPP yanıt amplitüdü Samsung 

kullanıcılarında (11.52 ± 2.35 mV) Apple kullanıcılarından (6.12 ± 1.68 mV) yüksektir 

(F(1,8)=6.09, p=0.03, η2=0.43). 

Kesit x Grup etkileşiminde Samsung kullanıcılarının sol hemisferden (9.46±2.03 mV) ve orta 

hattan (9.25±1.96 mV) elde edilen GPP yanıt amplitüdleri Apple kullanıcılarının sol hemisfer 

(5.09±2.03 mV) ve orta hattan (5.87±1.96 mV) elde edilen GPP yanıt amplitüdlerine göre 

anlamlı düzeyde yüksektir (F(2,16)=4.51, p=0.02, η2=0.36). 
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Tablo1. Apple ve Samsung Kullanıcılarının Apple ve Samsung Uyaranlarına Parietal ve 

Oksipital Bölgelerdeki GPP Yanıtlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

UYARAN / 

LOKASYON&KESİT 

APPLE KULLANICILARI 

(Ortalama±Standart Sapma) 

mV 

SAMSUNG KULLANICILARI 

(Ortalama±Standart Sapma) 

mV 

APPLE P3 4.64±2.74 6.87±4.49 

SAMSUNG P3 4.71±2.79 7.61±4.88 

APPLE Pz 5.67±3.07 7.59±3.86 

SAMSUNG Pz 6.05±3.97 7.29±4.58 

APPLE P4 6.75±3.94 9.01±3.84 

SAMSUNG P4 7.36±4.27 7.69±4.27 

APPLE O1 4.94±4.42 12.09±6.42 

SAMSUNG O1 6.05±3.01 12.00±7.56 

APPLE Oz 5.42±3.97 10.97±5.98 

SAMSUNG Oz 6.33±3.00 11.18±7.78 

APPLE O2 6.30±4.11 11.40±5.58 

SAMSUNG O2 7.69±3.53 11.49±7.70 

 

P300 yanıtlarının tekrarlayan ölçümlü ANOVA ile analizinde kesit değişkeninde farklılık 

gözlenmiştir (F(2,16)=8.653, p=0.003, η2= 0.52). Sağ fronto-santral (3.07±0.44 mV) alanda 

verilen P300 yanıtları sol (2.08±0.44 mV) ve orta (1.29±0.18 mV) fronto-santral alanda verilen 

P300 yanıtlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir (p<0.05).  P300 yanıtlarında uyaran, grup ve 

lokasyon değişkenlerinde fark gözlenmemiştir.  

Çalışmanın davranışsal ölçüm boyutunu oluşturan marka deneyimine ilişkin istatistiksel analiz 

bulguları ise şu şekildedir: Apple ve Samsung kullanıcılarının marka deneyimlerine ilişkin veriler 

örneklem sayısının düşük olması dolayısıyla faktör analizi ile marka deneyimi boyutlarına 

ulaşmak mümkün olmayacağından dolayı, frekans analizi ile katılımcıların yanıtlarının 

ortalamaları ile değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre marka deneyimi; duygusal, duyusal, 

davranışsal ve düşünsel marka deneyimi boyutları ile değerlendirilmiştir.  Bu boyutlar gruplar 

arası fark testine tabi tutulmuştur. Verilerin dağılımının Kolmogorov-Smirnov testi ile uygunluğu 

görülmüş (p(1,2)>0,05) ve bağımsız t testi ile ölçümlenmiştir. Buna göre; Apple ve Samsung 

kullanıcılarının kullandıkları markalar ile yaşadıkları duygusal marka deneyimine (t=,737; 

p=,289), duyusal marka deneyimine (t=,447; p=,670), davranışsal marka deneyimine (t=1,00; 

p=,356) ve düşünsel marka deneyimine (t=,584; p=,296) ilişkin anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir. 
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Tüketicilerin markalar ile yaşadıkları deneyimi, sonraki tercih ve karar alma süreçlerine 

yansıtabilmek için, deneyime ilişkin algıları objektif olarak değerlendirebilmek pazarlama 

dünyasında kritik bir konudur. Markaların pazarlama uyaranlarının tüketicilerde sonraki 

deneyimlerde nasıl algılanacağı değerlendirilemediğinde sürdürülebilir başarı sağlamak mümkün 

olmayacaktır. Çalışmada OİP, görsel olarak sunulan pazarlama uyaranlarının markaları 

deneyimlemiş kullanıcıların nöral faaliyetlerini araştırmak için kullanılmıştır. Sonuçlar, Samsung 

kullanıcılarının parietal ve oksipital bölgede hem Apple pazarlama uyaranlarına hem de Samsung 

pazarlama uyaranlarına daha yüksek düzeyde geç pozitif potansiyel (GPP) yanıtı verdiğini 

göstermiştir. Parietal P300 / GPP, daha yüksek dereceli biliş ile ilişkilidir, içsel faktöre karşı 

hassastır ve cevap verme tepkisi veya niyeti ile ilişkilidir (Bamford vd.,  2015). Ayrıca hafıza 

işleme konusunda da önemli olabileceği ileri sürülmektedir (West vd., 2001; Cona vd., 2015). 

Gerek P300 gerekse GPP yanıtlarının primer görsel işlemleme bölgelerinde, Samsung 

kullanıcılarında hem Apple hem de Samsung pazarlama uyaranlarına karşı, marka deneyimi 

analizlerinde farklılık olmamasına rağmen, genliklerinin daha yüksek olması bu kullanıcıların cep 

telefonu görsellerinden daha çok etkilendiklerine işaret etmektedir. Samsung kullanıcıları akıllı 

cep telefonu uyaranlarına karşı fiziksel özelliklere beyindeki elektrofizyolojik yanıtlarında daha 

çok işlemleme yapmaktadırlar. Oksipital alandaki bu yanıtlar, literatürde marka deneyimine 

dayalı olarak Apple kullanıcılarının marka sadakatinde yüksek düzeyde bağlılık yaşamalarına 

rağmen (Luo vd., 2015; Brakus vd., 2009; Labrecque vd., 2011) çarpıcı veriler oluşturmaktadır. 

Samsung kullanıcıları, çalışmada kullanılan akıllı cep telefonu görsellerine daha yüksek genlikte 

yanıt vermişlerdir. Bu sonuçlar pazarlamacılara; Samsung kullanıcılarını hedefleyen stratejileri 

oluşturma sürecinde, pazarlama uyaran içerik çalışmasında akıllı cep telefonu görseline 

odaklanmaları konusunda önemli bir veri sağlamaktadır. Bununla birlikte Apple kullanıcıları için 

akıllı cep telefonu görsel uyaranlarının, geçmişten gelen deneyimleri ile bu uyaranları 

işlemleyecek yeterlikte olmadığına da işaret edebileceği fikrini vermektedir. Bu nedenle Apple 

kullanıcılarını hedefleyen uyaran içeriklerinde, ürünün kendisinden farklı görsellere ihtiyaç 

duyulacağını belirtmek mümkündür.  Çalışma, OİP bileşeni analizi ile, akıllı cep telefonu fiziksel 

özelliklerinin beğeni ve tercihleri üzerine odaklanan ve markadan bağımsız yapılan çalışmaların 

(Ding vd., 2016) yanında literatüre marka odaklı olması dolayısıyla katkı sağlamaktadır. Ayrıca 

literatürde markasız ürün uyaranlarına, markalı ürünlere göre daha yüksek GPP genliği yanıtı 
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verilmiş olması bulgusu (Thomas vd., 2015) araştırmanın sonraki aşamalarında farklı 

kategorilerdeki markalı / markasız ürünler ile gerçekleştirilebileceğine de dikkat çekmektedir. 
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GIDA İSRAFI İLE İLGİLİ LİTERATÜRÜN ELEŞTİREL BİR 

DEĞERLENDİRMESİ 

A CRITICAL REVIEW OF LITERATURE RELATED WITH FOOD WASTE 

Ufuk AY
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Müjdat ÖZMEN
2
 

Özet 

Bu araştırmanın amacı hane halkı düzeyinde gerçekleşen gıda israfı ile alakalı literatürün eleştirel 

bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla akademik amaçlı yayın yapan hakemli dergilerde 

yayınlanan makaleler taranmış, araştırmanın amacı ile alakalı olmayan yayınlar kapsam dışı 

bırakılmıştır. Yapılan analiz neticesinde ilgili literatürün üç temel tema olarak ele alınabileceği 

ortaya konulmuştur. Bu temalar demografik karakteristikler, gıda israfına yönelik psikolojik 

değerlendirmeler, gıda israfına yönelik sosyolojik değerlendirmeler olarak isimlendirilmiştir. 

Gıda israfına yönelik psikolojik değerlendirmeler olarak isimlendirilen yönelimin tutum-davranış 

uyuşmazlığından kaynaklı birtakım sıkıntılara gebe olduğu, bunun yerine gıda israfını kişinin 

gündelik, rutin hale gelmiş pratikleri vasıtasıyla açıklamaya çalışan pratik teorisini içeren 

sosyolojik yönelimin israf olgusunu açıklamak hususunda daha elverişli bir kuramsal alt yapı 

sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İsraf, Gıda İsrafı, Planlı Davranış Teorisi, Pratik Teorisi, Eyleyen-Ağ 

Kuramı 

Abstract 

The aim of this study is to make a critical assessment of the literature on food waste at household 

level. For this purpose, articles published in peer-reviewed journals were scanned, excluding 

publications not related to the purpose of the research. As a result of the analysis, it was revealed 

that the related literature could be considered as three main themes; socio-demographic variables, 

psychologic evaluations for food waste, sociologic evaluations for food waste. It was concluded 
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that the second theme may pave the way some problems stemming from attitude-behaviour gap. 

Instead of this approach, it was suggested sociologic evaluations of food waste including practice 

theory, due to providing more favorable a theoretical background to explain food waste 

phenomenon, through ordinary, routinized practices of people. 

Keywords: Waste, Food Waste, Planned Behaviour Theory, Practice Theory, Actor-Network 

Theory  

Giriş ve Araştırmanın Amacı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2017 yılında yayınlamış olduğu Türkiye İsraf Raporu’nda israf 

olgusunun genel olarak; su ve enerji tasarrufu, gıda israfı, giyim israfı, lüks tüketim ve israf 

kavramları altında toplandığı görülmektedir (Türkiye İsraf Raporu, 2017:15). İsraf fenomeninin 

kapsamı içerisinde yer alan bütün bu kalemler arasında ise gıda israfının ayrı bir yeri ve önemi 

vardır. Nitekim Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ne göre dünya üzerinde insani 

tüketim için üretilen gıdaların yenilebilir kısmının kabaca üçte biri israf edilmekte ki bu da 

yaklaşık 1,3 milyar ton gıdaya tekabül etmektedir (FAO, 2011:4). Yılda 870 milyon insanın 

yetersiz beslendiği ve milyonlarca insanın açlık nedeniyle hayatını kaybettiği dünyamızda bahsi 

geçen sayılar gıda israfının ciddi boyutlara ulaştığının delilidir (Türkiye İsraf Raporu, 2017:15).  

Besin tedarik zinciri boyunca, hane halkları gıda israfı yapan aktörler içinde en çok öne çıkanıdır 

(BİOİS, 2010). Dolayısıyla söz konusu israfın önemli bir kısmı nihai tüketici ile 

ilişkilendirilebilir. Sanayileşmiş ülkelerde tüketici düzeyindeki gıda israfının, (222 milyon ton) 

neredeyse Sahra altı Afrika'daki toplam net gıda üretimi kadar yüksek (230 milyon ton) olduğu 

gerçeği göz önüne alındığında (FAO, 2011), çok acı da olsa gelişmiş ülkelerin yemeyip çöpe 

attığı, israf ettiği gıdalarla açlık kaynaklı pek çok sıkıntıyla uğraşan Sahra altı Afrika ülkerinin bu 

sorunlarının önemli bir kısmının giderilebileceği söylenebilir. 

Bu bilgiler doğrultusunda söylenebilir ki özellikle hane halkı düzeyinde gerçekleştirilen gıda 

israfı gerek motivasyonları gerekse sonuçları bakımından hem farklı bilimsel disiplinlerden gelen 

akademisyenlerin hem de politik ve ticari karar alıcıların yoğun biçimde ilgisini çekmiştir. Konu 

ile ilgili akademik çalışmaların artan bir seyir izlemesine rağmen, tüketici gıda israfının 

belirleyicileri ve gıda israfı davranışları ile pratiklerini teşvik eden ve engelleyen esas faktörler 

hakkında bilinenler çok azdır (Schanes vd., 2018). Ayrıca tüketicinin gıda israfı ile ilişkili 

literatür incelendiğinde literatürün gıda israfı sorununa çözüm bulmaktan ziyade, sorunla alakalı 
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bilgi üretimine ağırlık verdiği görülmüştür (Hebrok ve Boks, 2017). Dolayısıyla gıda israfı ile 

ilgili mevcut akademik literatürün meseleyi nasıl kavradığı, teorize ettiği ve sorunlarla ilgili ne 

tip öneriler getirdiğini bilmek önemlidir. Bu araştırmanın amacı hane halkı düzeyinde 

gerçekleşen gıda israfı ile ilgili araştırmalardan oluşan literatürün eleştirel bir değerlendirmesini 

yapmaktır. İlgili literatürün eleştirel bir değerlendirmesi neticesinde, gıda israfının hangi bilimsel 

disiplinler kapsamında ve hangi kuramsal bakış açılarına göre düşünüldüğü ortaya konulacak ve 

özellikle meselenin teorik kavrayışıyla ilgili bazı önerilerde bulunulacaktır. 

 Kavramsal Çerçeve 

Çalışmanın bu kısmında ilgili literatür değerlendirilirken istifade edilen kavramsal ve kuramsal 

görüşler açıklanmaya çalışılacaktır.  

Gıda Kaybı ve Gıda İsrafı 

Açıklığa kavuşturulması gereken ilk husus gıda kaybı ve gıda israfı arasındaki farktır. Gıda 

kaybı, özel olarak insani tüketim için yenilebilir gıda sağlayan besin tedarik zincirinin tüm 

safhaları boyunca gerçekleşen, yenilebilir gıda miktarındaki azalmaya göndermede bulunur 

(FAO, 2011). Gıda kaybı, gıda tedarik zinciri içerisinde yer alan üretim, hasat sonrası ve işleme 

safhalarının her birinde gerçekleşebilir (Parfitt, 2010). Gıda tedarik zincirinin son aşamasında 

yani perakende ve nihai tüketim safhalarında meydana gelen gıda kaybı ise gıda israfı (food 

waste) olarak isimlendirilir (Parfitt, 2010). Kayıp besin tedarik zincirinin tamamı boyunca 

gerçekleşse de en önemli orandaki israf evlerde gerçekleşmektedir (Ambler-Edwards vd., 2009). 

Özellikle yüksek gelirli, gelişmiş ülkelerde gıda israfına en büyük katkıyı tüketiciler yapmaktadır 

(Griffin vd., 2009). 

Planlı Davranış Teorisi 

Hane halkı düzeyinde gıda israfının azaltılmasını sağlayan davranış ve pratikleri sergilemeye 

yönelik motivasyon ve bu motivasyonun önündeki engellerin temelinde var olan psikolojik yapıyı 

açıklığa kavuşturmaya yönelik çabalar, gıda israfına ilişkin literatürde oldukça yaygındır. Bu 

psikolojik yapıyı açıklığa kavuşturmaya yönelik çabalar arasında ise Ajzen (1991) tarafından, 

gerekçeli eylem teorisinin (Fishbein ve Ajzen, 1975) bir uzantısı olarak geliştirilen planlı 

davranış teorisinden faydalanma çabasının  diğer psikolojik teorilere göre çok daha yaygın 

biçimde kullanıldığı ve ilgili yazında önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkündür (Graham-
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Rowe vd., 2015; Visschers vd., 2016; La Barbera vd., 2016; Stefan vd., 2013; Liao vd., 2018; 

Pakpour vd, 2014).  

PDT Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şeki1 1. Planlı Davranış Teorisi 

PDT’nin temel önermesi, gerekçeli eylem teorisinde olduğu gibi, davranıştaki değişimin temel 

güdüleyicisinin o davranışa yönelik niyet olduğudur. Teoriye göre, bireysel davranış ilgili 

davranışı sergilemeye yönelik niyet, dolayısıyla eyleme yönelik motivasyon ve isteklilik 

tarafından belirlenir (Ajzen, 1991). Kişinin davranışa yönelik niyeti ise tutum, subjektif norm ve 

algılanan davranışsal kontol tarafından belirlenir (Stefan vd., 2013; Liao vd., 2018). Davranışsal 

niyet kavramı söz konusu davranışı gerçekleştirme motivasyonunun düzeyini yansıtmaktadır 

(Graham-Rowe vd., 2015). “Ajzen (2005)’e göre tutum kişinin belirli bir nesne, kişi, kurum veya 

olaya yönelik  sahip olduğu olumlu ya da olumsuz eğilimdir” (Akıncı ve Kıymalıoğlu, 2014: 

386). Subjektif norm ise kişinin belirli bir durum bağlamında onaylanacağını yahut 

onaylanmayacağını düşündüğü davranışlarına işaret eder (Ajzen, 1991). Algılanan davranışsal 

kontrol ise bireyin söz konusu davranışı sergilemeye yönelik kendi kabiliyetinin yine kendi 

tarafından değerlendirilmesine göndermede bulunur (Graham-Rowe vd., 2015).  

Pratik Teorisi 

Hane halkı düzeyinde gerçekleşen gıda israfını açıklamaya yönelik sosyolojik katkıların kuramsal 

alt yapılarına yönelik bir inceleme yapıldığında, önemli bir kısmının meseleyi  pratik teorisi 

etrafında ele aldığı görünmektedir. Pratik teorisi gıda israfı ile ilgili meseleleri, gündelik 

yaşamdaki türlü etkileşimlerin etkisini ilgili fenomenden soyutlayan bireysel-psikolojik yönelimli 

perspektiflerin aksine, daha geniş bir bakış açısıyla ele alır. Bir pratik yaklaşımı gıda israfı 
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üzerine var olan perspektifi genişletir; tutum, davranış ve tercih gibi bireysel psikolojik 

faktörlerin ötesine geçmeye olanak verir (Schanes vd., 2018). Gıda israfını pratik teorisi 

yaklaşımı üstünden analiz etmek gıda israfı üstüne çeşitli aktivitelerin, aktörlerin, materyallerin, 

mekansal-zamansal bileşenlerin ve onların etkilerin kesişimine ilişkin içgörüler sağlar 

(Southerton ve Yates, 2014). Pratik, ev içerisinde gözler önüne serilen pratiklerin sosyo-zamansal 

doğasını kavramayı sağlayacak kavramsal bir yaklaşımdır. Dolayısıyla bireyin, günlük yaşamın 

daha geniş sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri içinde yerleşik olduğunu kabul eder (Schanes 

vd., 2018). Bu düşünceye paralel olarak, bireyi ya da tüketiciyi gıda israfının ana faili, gıda 

israfını da dolayısıyla bireysel bir sorun olarak görmeyi reddeder (Evans, 2011). Bu sayede 

israfın, içkin bir olgudan ziyade, gündelik rutinin, alışkanlığın ve pratiğin zaman ve mekan 

boyunca uzanan düzenlemeleri  içerisinde üretilen olumsal ve değişime açık bir etki olarak 

anlaşılması daha muhtemel bir hale gelir. 

“Pratik (Practice-Praxis) tekil olarak insan eylemlerinin tamamını betimleyen empatik bir terimi 

simgeler. (yalnızca düşünme anlamındaki teorinin tam zıddı olan, teori-pratik ayrımındaki 

pratik).  Pratikler teorisi bakımından pratikler (Practices-Praktik) ise başka bir şeydir. Pratikler, 

bedensel faailiyet biçimleri, zihinsel faaliyet biçimleri, nesneler ve kullanımları, anlayış formu 

içindeki arkaplan bilgisi, know-how (hüner, bir şeyin nasıl yapılacağı hakkında derinlemesine 

bilgi), duygu durumları ve motivasyonel bilgi gibi birbirine bağlı  bir çok bileşen içeren rutinize 

olmuş bir davranış tipidir” (Reckwitz, 2002: 249). 

Yöntem 

Bu araştırmanın amacı farklı bilimsel disiplinlerden gelen akademisyenlerin hane halkı düzeyinde 

yani ev içerisinde gerçekleştirilen gıda israfının motivasyonları ve sonuçlarını ortaya çıkarmaya 

yönelik olarak ürettikleri literatürün eleştirel bir değerlendirmesini yapmaktır. Dolayısıyla 

derleme bir çalışma olarak sınıflandırılabilir. Mevzu bahis eleştirel değerlendirme yapılırken 

Schanes (vd. 2018)’nin çalışmalarında kullandığı usül dikkate alınmıştır. Bu usül uyarınca ve söz 

konusu amaç doğrultusunda konu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürün erişilebilen kısmı 

taranmış ve meselenin genel olarak hangi temalar üzerinden kavranmaya çalışıldığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmanın kapsamı sadece uluslararası çapta yayın yapan hakemli dergilerle sınırlı 

tutulmuştur. Ulusal dergiler çalışmanın amacı ile alakalı çok az sayıda eser içerdiğinden kapsam 

dışı tutulmuştur. Söz konusu makalelere Google Scholar, Web of Science, Scopus, ESOGÜ 
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kütüphanesi veri tabanlarından “food waste”, “food waste and practice theories”, food waste and 

planned behaviour theory”, food waste and household” anahtar kelimeleriyle arama yapmak 

suretiyle erişilmiştir. İlk etapta 50 makaleye erişilmiştir. Erişilen makalelerin ilk önce özet kısmı 

okunmuş ve gıda israfı olgusunu hane halkı seviyesinde ele almak, gıda israfının güdüleyicileri 

ve muhtemel etkileri ile ilgilenmek ve yalnızca ampirik çalışmalar olması şartlarını sağlamayan 

makaleler kapsam dışına çıkarılmıştır. Örneğin dağıtım kanalları zincirinde ve perakendecilik 

düzeyinde gerçekleşen gıda kaybı ve israfı ile ilgili çalışmalar, gıda israfını yalnızca niceliksel ve 

ekonomik boyutunu ele alanlar ve literatür analizleri kapsam dışında tutulmuştur. Her ne kadar 

böyle bir eleme usülüne başvurulmuş olsa da, araştırmanın amaçları için önemli görülen bir takım 

araştırmalar, bu şartları sağlamıyor dahi olsa çalışmanın kapsamına dahil edilmiştir. Bu şartları 

sağlayan 37 çalışma üç ana tema altında değerlendirilmiştir. İlgili değerlendirme neticesinde elde 

edilen bulgulardan hareketle özellikle alanla ilgili çalışmalar yapan akademisyenlere meseleyi 

kavrayış, analiz ve yöntem açısından bir takım teorik tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Bulgular ve Tartışma 

Hane halkı boyutunda, yani ev içinde gerçekleşen gıda israfı ile ilgili literatüre göz atıldığında 

konunun çok çeşitli yönlerden ele alındığını gözlemlemek mümkündür. Örneğin Schanes (vd. 

2018)’nin tüketicilerin hane halkı düzeyindeki gıda israfı pratikleri ile alakalı yapmış olduğu 

literatür taraması sonucunda  bu meseleyi ele alan çalışmaların genel olarak planlama, alışveriş, 

muhafaza, pişirme, yeme, artakalanları yönetme, gıdanın yenilebilirliğini değerlendirme ve gıdayı 

elden çıkarma pratikleri başlıkları altında toplandığını öne sürmektedir. Porpino (2016) ise benzer 

şekilde hane halkı düzeyinde gerçekleşen gıda israfı ile ilgili yaptığı literatür taraması neticesinde 

bu israf tipinin öncülleri olarak; sosyo demografik faktörler, perakende sektörü ve pazarlamanın 

teşviki, durumsal, davranışsal ve kültürel bileşenleri ele almıştır. Bu araştırma kapsamında ise 

gıda israfı ile alakalı literatürün demografik karakteristikler, gıda israfına yönelik psikoloji yönlü 

değerlendirmeler ve gıda israfına yönelik sosyoloji yönlü değerlendirmeler olarak 3 ana tema 

etrafında  şekillendirildiği ortaya konulmuştur. 

Demografik Karakteristikler 

Gıda israfı ile demografik değişkenleri ilişkilendiren araştırmaların israf olgusunu açıklarken yaş, 

cinsiyet, gelir durumu, eğitim seviyesi ve hane halkı büyüklüğü gibi faktörleri kullandığı 

görülmektedir.  
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Yaş 

Gıda israfı miktarı ile yaş arasında negatif bir ilişki olduğunu iddia eden çalışmalar olduğu gibi 

(Tucker ve Farrely, 2016; Visschers vd., 2016; Secondi vd., 2015; Pakpour vd., 2014; Melbye, 

2017), yaşlı insanların daha fazla israf ettiğine yönelik bulgular ortaya koyan çalışmalar da 

mevcuttur (Cecere vd., 2014). Koivupuro (vd. 2016) ise evde yaşayan en büyük kişinin yaşı ile ev 

genelinde gerçekleşen gıda israfı arasında anlamlı bir ilişki tespit edememiştir. Ayrıca yaş ve 

israf arasında anlamlı bir ilişki tespit edemeyen farklı çalışmalar da mevcuttur (Graham-Rowe vd, 

2015; Liao, 2018). Yine de genel bir yönelim olarak kişinin yaşlandıkça gıda israfı hususunda 

daha duyarlı bir hale geldiğini söylemek mümkündür. Bu durum, gıdaya karşı farklı tutumların 

yanı sıra, gençlere kıyasla gıda israfının etkilerini daha iyi bilmeleri ile açıklanmaktadır (Qi ve 

Roe, 2016). Ayrıca yaşlı insanların çoğu, geçmişte yaşanan ekonomik krizler ve kıtlıklar ile ilgili 

ortak deneyimleri paylaştığından, gıda israf etmek onlarda bir suçluluk hissi uyandırabilir 

(Melbye vd.,2017). 

Cinsiyet 

Cecere vd. (2014) kadınların erkeklere göre daha az gıda israf ettiğini belirtmektedir. Graham-

Rowe vd. (2015) de kadınların erkeklere göre daha az gıda israf ettiğine yönelik bulgulara 

ulaşmıştır. Ayrıca Secondi vd., (2015) araştırmaya katılan kadınların yaklaşık % 69’unun 

gıdaların yaklaşık olarak %5 veya daha azını israf etmekte iken, erkeklerde bu oranın %64 

civarında olduğunu, dolayısıyla kadınların gıda israfı hususunda erkeklere göre daha duyarlı 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kadınların erkeklere göre daha az gıda israfı yaptığına yönelik 

bulgular olmakla birlikte, erkeklerin kadınlardan daha az gıda israf ettiği sonucuna ulaşan 

çalışmalar da mevcuttur (Visschers vd., 2016; Pakpour vd., 2014). Koivupuro vd. (2012) ise aile 

içerisinde bakkaliye alışverişinden sorumlu olan kişinin kadın olması durumunda daha fazla 

gıdanın israf edildiğine yönelik bulgular ortaya koymuştur. Bu çalışmalardan hareketle cinsiyet 

ile israf edilen gıda miktarı arasındaki ilişki hakkında kesin bir hükme varılamazken, özellikle 

Koivupuro vd. (2012)’nin 380 Fin hane halkı üzerine yaptığı çalışmadan hareketle, kadınların 

pazarlamaya ilişkin daha az uyarıcıya maruz kaldıkları yerlerde yani evlerinin içinde, marketlere 

göre gıda israfı hususunda daha duyarlı olduğu söylenebilir. 
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Gelir Durumu 

Gelir ve gıda israfı arasında (Stancu vd., 2016; Gustavsson vd., 2011; Cox ve Downing, 2007; 

Liao vd., 2018) ayrıca gelir ve gıda israfının yaratacağı olumsuz sonuçlara yönelik farkındalık 

arasında (Qi ve Roe, 2016) pozitif bir ilişki tespit eden bazı araştırmaların yanı sıra, gelir ve gıda 

israfı arasında (Koivupuro vd., 2012; Visschers vd., 2016; Wenlock vd., 1980; Bolaane ve Ali, 

2004; Melbye, 2017) doğrudan bir ilişki tespit edememiş çalışmalar da mevcuttur. Yenilmemiş 

gıdayı çöpe atmak ve bunun algılanan pratik faydalara yönelik yaşatacağı kayıp hissi arasındaki 

ilişki gelir yükseldikçe kuvvetlenmektedir (Qi ve Roe, 2016). İlgili literatürün erişilebilen 

kısmından hareketle, gelir düzeyi arttıkça hane halkı düzeyinde gerçekleşen gıda israfında da artış 

olduğu fakat gelirdeki artışın aynı zamanda israf nedeniyle yaşanacak ekonomik kayba karşı 

hassasiyeti de arttırdığı söylenebilir. 

Eğitim Seviyesi 

Yapılan tarama sonucunda, gıda israfı ile eğitim durumu arasında anlamlı ilişkiler tespit 

edemeyen çalışmaların literatürde nispi bir egemenliği olduğunu söylemek mümkündür. Yine de 

gıda israfı ile eğitim durumu arasında anlamlı ilişkiler ortaya koyamayan çalışmaların yanı sıra 

(Ceccere vd., 2014; Neff vd., 2015; Kouvipuro vd., 2012), eğitim durumu arttıkça, özel bir israf 

önleme pratiği olan geri dönüşüm davranışı sergileme sıklığının da arttığına yönelik bulgular 

mevcuttur (Pakpour vd., 2014). Gıda israfı ile eğitim arasındaki ilişkilerden bahsederken, eğitim 

kavramını daha spesifik bir tarzda ele almak da mümkündür. Doğrudan gıda israfını önlemeye 

yönelik eğitimler verilen tüketicilerin gıda israfınına neden olan davranışlarında ne ölçüde bir 

değişimin gerçekleştiğini inceleyen bazı çalışmalar yapılmıştır (Van Ittersum ve Wansink, 2012; 

Williams vd., 2012). Van Ittersum ve Wansing (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 

büyük tabakların yenilmesi gereken yemek miktarına ilişkin görsel bir normu temsil eden bir 

zihinsel çapa oluşturduğu, tüketicilere büyük tabaklarda yemek yemenin nasıl gıda israfına yol 

açtığına ilişkin verilen bir eğitimin dahi onları bu davranışlardan alıkoyamadığı belirtilmektedir. 

Williams (vd. 2012) ise çalışmaya katılan 61 hane halkının 31’inin çevresel sürdürülebilirlik 

eğitimine tabi tutulduğunu ve bu grubun diğerlerine göre daha az gıda israfında bulunduğu tespit 

etmiştir. Dolayısıyla, erişilebilen literatürden hareketle, klasik anlamda sosyo-demografik bir 

değişken olarak eğitim düzeyinin gıda israfı ile ilişkilendirilmesinin güç olduğu fakat doğrudan 
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gıda israfının azaltılmasını ve çevresel sürdürülebilirliği hedefleyen spesifik eğitim 

programlarının israf edilen gıda miktarının azaltılması hususunda daha etkili olduğu söylenebilir. 

Hane Halkı Büyüklüğü 

Hane halkının büyüklüğü ve yapısı da israf edilen gıda miktarını etkilemektedir (Wenlock vd., 

1980; Koivupura vd., 2012; Parizeau vd., 2015; Tucker ve Farrelly, 2016; Prieffer vd., 2016). 

Parizeau (vd. 2015) geniş hane halklarının toplamda daha fazla gıda israfı yapmakta olduğunu, 

fakat bu gıda israfı kişi başına göre hesaplandığında daha az gıdanın boşa harcandığını sonucuna 

ulaşmıştır. Priefer (vd. 2015) de Parizeau (vd. 2015)’nin ulaştığı bulgulara benzer bulgulara 

ulaşmıştır. Kişi başı ortalama bazında en fazla gıda israfı üreten evler tek kişilik hane halklarının 

meskun olduğu ailelerdir (Priefer vd., 2015). Gıda israfı, çocuklara göre çok daha fazla gıda israf 

eden yetişkinler ve kişi başına düşen israf miktarı, küçük ailelere göre daha az olan büyük 

ailelerden oluşan bir aile kompozisyonu tarafından etkilenir (Wenlock vd., 1980). Gıda israfı 

evde yaşayan bireylerin sayısına göre, özellikle evde yaşayan genç bireylerin sayısına göre 

artmaktadır (Tucker ve Farrelly, 2016). 

Gıda İsrafına Yönelik Psikoloji Yönlü Değerlendirmeler 

Gıda israfı meselesini bireyin tutum, niyet ve davranışları gibi içsel psikolojik mekanizmalar 

vasıtasıyla açıklamaya çalışan araştırmaların genellikle Planlı Davranış Teorisinden (Ajzen, 

1991) istifade ettiği daha önce belirtilerek PDT’nin kuramsal yapısı açıklanmıştı. Dolayısıyla 

tekrara düşmemek adına bu kısımda sadece bu teoriyi kullanan başlıca araştırmalar ile ilgili 

değerlendirmeler yapılmıştır.  

Stefan  (vd. 2013)’nin 244 Rumen tüketici üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, gıda tercihlerinin 

ve gıda ile ilgili diğer faaliyetlerin yanı sıra PDT’nin belirlediği temel bilişsel yapıların hane 

halkı seviyesinde gerçekleşen gıda israfı üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Sonuçlar tüketicilerin 

planlama ve alışveriş rutinlerinin gıda israfının önemli belirleyicileri olduğu yönündedir. Gıda 

israfına karşı ahlaki tutumlar ve algılanan davranışsal kontrol, planlama ve alışveriş rutinlerini 

açıklasa da sonuçlar yalnızca tutumun, yiyecekleri boşa harcamama niyetini açıkladığını ortaya 

koymuştur. Ayrıca  Stefan (vd. 2013), yiyecekleri boşa harcamama niyetinin, gıda israf davranışı 

ile ile anlamlı bir şekilde ilişkili olmadığını bulmuştur. PBT vasıtasıyla, hane halkı düzeyinde 

gerçekleşen gıda israfını açıklamaya yönelik çalışmalar içerisinde Visscher (vd. 2016)’nin 

İsviçre’deki hane halkları üzerinde yaptığı çalışmadan da bahsetmek yerinde olacaktır. Yapılan 
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araştırmada gıda israfının öncülleri olarak, PBT’nin klasik bilişsel yapılarının yanı sıra, kişisel 

norm, bilgi, hane halkı planlama alışkanlıkları ve “iyi sağlayıcı kimliği” (good provider identity) 

belirlenmiştir. İyi sağlayıcı kimliği ise aile üyeleri ve misafirlere iyi bir hizmet sunmak amacıyla 

yeterli gıda miktarını satın alma ve hazırlama faaliyetlerine göndermede bulunur (Evans, 2011, 

2012; Graham-Rowe vd, 2014). Araştırma sonucunda elde edilen bulgular; algılanan davranışsal 

kontrol, kişisel norm, niyet ve iyi sağlayıcı kimliğinin gıda israfı üstünde anlamlı bir etki sahibi 

olduğunu ortaya koymaktadır. İlk üç faktör gıda israfını negatif yönde yordarken, iyi sağlayıcı 

kimliği pozitif yönde yordamakta yani gıda israfını arttırmaktadır. Visscher (vd. 2016) ilk üç 

faktörü gıda israfını önlemeye yönelik motivasyonlar, son faktörü ise bu tip çabaların önündeki 

engeller olarak tanımlayarak, gıda israfını engellemeye yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü 

girişimin bu iki faktörü bir arada değerlendirmesini tavsiye eder. Pakpour (vd. 2014)’nin İran’ın 

Kazvin ilinde yaklaşık 1700 hane halkı üzerinde yaptığı çalışmada, literatürde daha önce de 

uygulamaları görülmüş olan, PDT’nin genişletilmiş bir versiyonunu kullanmıştır. Bu versiyon 

PDT’nin tutum, subjektif norm, algılanan davranışsal kontrol ve niyet gibi temel yapılarının yanı 

sıra, ahlaki zorunluluk, öz-kimlik, eylem planlama ve geçmiş geri dönüşüm davranışları gibi 

değişkenler içermektedir. Araştırmanın sonucunda bütün PDT yapıları birbiri ile pozitif ve 

anlamlı biçimde ilişkili bulunmuştur. Tutum, algılanan davranışsal kontrol, niyet, ahlaki 

zorunluluk, öz-kimlik, eylem planlama ve geçmiş geri dönüşüm davranışları gibi değişkenlerin 

gıda israfını üzerinde anlamlı etkilere sahip olduğunu ve PDT’nin bu genişletilmiş versiyonunun 

gıda israfındaki varyansın yaklaşık %47’sinden sorumlu olduğu araştırma sonucunda ortaya 

konulmuş bulgulardandır. Graham-Rowe (vd. 2015) subjektif norm, tutum, algılanan davranışsal 

kontrol gibi PBT yapılarının yanı sıra öz kimlik ve beklenen pişmanlık davranışının da gıda israf 

etmemeye yönelik niyeti anlamlı biçimde açıkladığını ayrıca niyetin de davranışı anlamlı biçimde 

açıkladığı, fakat açıkladığı varyans oranı %5 civarında gerçekleştiğinden bu nedensel ilişkinin 

görece olarak düşük olarak değerlendirileceğini ortaya koymuştur (Graham-Rowe vd., 2015).   

PDT ve hane halkı düzeyinde gerçekleşen gıda israfı arasındaki ilişkileri irdeleyen çalışmalar 

arasında Liao (vd. 2018) tarafından yapılan araştırma gıda israfını açıklamak amacıyla PDT’nin 

genişletilmiş bir versiyonunu kullanması bakımından emsallerine benzese de bu çalışmayı 

emsallerinden ayıran önemli bir özellik mevcuttur. “Gıda israfının üretimi ve azaltımı ile ilgili 

önceki çalışmalarda demografik, psikolojik ve durumsal faktörlere odaklanmışken, farklı 

ülkelerin kültürlerinin etkisi göz ardı edilmiştir” (Liao, 2018: 1). PDT, farklı ülkelerin çevreci 
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davranışlarını mukayese etmek için kullanıldığında “kendine gönderme” (self-reference) olgusu 

ortaya çıkmaktadır (Albaum ve Peterson, 1984). “Buradaki temel argüman, genellikle Amerikan 

tüketicilerinden elde edilen verilerle kurgulanmış teori ve bulguların evrensel olarak 

uygulanamayabileceği, farklı ülkelerin kültürel özelliklerinin de göz önünde bulundurulmasının 

gerekli olduğudur” (Liao vd., 2018:3). Liao (vd. 2018)’in gerçekleştirmiş olduğu araştırmada, 

Konfiçyusçu kültürel değerlerin PDT’ ye ilave edilmesiyle birlikte modelin kestirimsel gücünün 

arttığı gözlenmiştir. Yine aynı çalışmada itibarı muhafaza etme ve grup uyumu gibi davranışların 

gıda israfını azaltmaya yönelik tutumu anlamlı bir şekilde etkilediği ortaya konulmuştur. Buna 

göre itibarı muhafaza etme davranışının, restorandaki garsondan bitirilemeyen yemeğin paket 

yapılmasını isteme davranışının gerçekleşmesi olasılığını anlamlı biçimde azalttığı, grup 

uyumunun ise daha küçük porsiyonlar sipariş etme davranışı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Gıda İsrafına Yönelik Sosyoloji Yönlü Değerlendirmeler 

Hane halkı düzeyinde gerçekleşen gıda israfını açıklamaya yönelik sosyolojik katkıların kuramsal 

alt yapılarına yönelik bir inceleme yapıldığında, önemli bir kısmının meseleyi sosyal pratik 

kuramları etrafında ele aldığı görünmektedir. Pratik teorisi gıda israfı ile ilgili meseleleri, 

gündelik yaşamdaki türlü etkileşimlerin etkisini ilgili fenomenden soyutlayan bireysel-psikolojik 

yönelimli perspektiflerin aksine, daha geniş bir bakış açısıyla ele alır. Pratik teorisi davranış 

değişikliği hususunda geleneksel, bireysel ve rasyonel yaklaşımların aksine bireyi analizin 

merkezinden uzaklaştırır, dikkatini pratiğin sosyal ve kollektif organizasyonuna, bireylerin dünya 

içindeki algılamaları, yorumlamaları ve eylemlerini şekilldendiren geniş ölçekli kültürel birimlere 

çevirir (Hargreaves, 2011). Bu yaklaşımda bireyler bedensel ve zihinsel olarak pratiklerin 

taşıyıcıları olarak kavramsallaştırılır (Reckwitz, 2002).  

Gıda israfını, hane halkının gıda ile ilgili pratiklerinin olumsal, materyal ve sosyal olarak 

organize edilme biçimlerinin önceden kestirilemeyen sonuçları olarak ele alan çalışmalardan en 

bilinenleri şüphesiz David Evans’a aittir. David Evans’ın 2012 yılında, Manchester’da 

gerçekleştirdiği, yaklaşık 8 ay süren ve 19 hane halkını kapsayan araştırmasında gıdanın israfa 

dönüşümünün bazı biçimlerinin ev içi pratiklerin materyal ve sosyal olarak organize 

edilmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı belirlenmiştir.  Evans (2012)’a göre hanehalkı gıda 

üretimi rutinleri ve günlük yaşamın olumsallığı, süregelen aile yemeği geleneği içinde kendini 
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gösteren bazı sosyal ilişkiler ve gıda pratiklerinin sosyo-zamansal bağlamı gıda israfının ortaya 

çıkması için uygun bir zemin hazırlar. Yine Evans tarafından İngiltere’de yapılan benzer bir 

çalışmada, “İngiliz hane halkları tarafından halihazırda israf edilen gıda miktarı ile ilgili kamusal 

tartışmalarda, tüketiciyi suçlamaya ve değişim sorumluluğunu bireyselleştirmeye yönelik bir 

eğilimin mevcut olduğunu” belirtilmektedir (Evans, 2011:429). Evans (2011), bu iç görüden 

hareketle, hane halkı gıda israfının bireysel tüketici davranışı problemi olarak 

kavramsallaştırılamayacağı bu israfı önlemeye yönelik politika ve müdahalelerin başarılı olması 

için gıdanın üretildiği sosyal ve politik koşulları hedefleyebileceğini, özellikle gıda pratiklerinin 

materyal bağlamına yönelik müdahelelerin çok önemli olacağını ifade eder (Evans, 2011). 

Örneğin ekmeğin gramajının düşürülmesi bu tip bir müdahaleye örnek teşkil edebilir. Qested (vd. 

2013)’a göre ise gıda israfı çoklu ve birbiriyle etkileşim halinde olan faaliyetlerin bir sonucudur. 

Bu davranışlar genellikle gıda israfı ile ilgisiz sebeplerden dolayı gerçekleştirilir ve hem 

alışkanlığa hem de duygusal bir bileşene işaret eder. Gıda israfını engellemeye yönelik 

faaliyetler, geri dönüşüm gibi diğer çevreci faaliyetlere göre başka insanlar tarafından daha az 

görünür olduğundan, gıda etrafında şekillenen sosyal normların israfın azaltılması hususundaki 

etkisi daha kısıtlı bir vaziyet almaktadır (Quested vd.,2013). Ganglbauer (vd. 2013)’e göre gıda 

israfı, daha geniş bağlamsal ve değersel faktörler içerisinde gömülü olan alışveriş ve yemek 

pişirme gibi  bütünleşmiş pratikler boyunca zaman ve mekâna yayılmış çoklu tüketim anlarının 

kasti olmayan bir sonucudur. Schanes (vd. 2018) gıda israfı ile ilişkili pratikleri, eleştirel bir 

literatür analizi neticesinde planlama, alışveriş, muhazafa, pişirme, yeme ve artakalanların 

yönetimi olarak belirlemiştir. Gıda israfı ile ilgili bu pratiklerden sosyolojik olarak en dikkat 

çekici ve bu yönüyle detaylandırılması gerekli olanı kanımızca daha önceki öğünlerden artakalan 

besinlerin yönetilmesidir. Özellikle Benedetta Cappelllini’nin çalışmaları bu alanda yeni 

içgörüler sağlaması bakımından mühimdir. Cappelinni ve Parsons (2012)’a göre aile bireyleri 

tarafından gerçekleştirilen artakalanları yeme ve tekrar kullanma davranışı bireylerin aile 

birliğine üyeliklerini işaret eden kolektif bir fedakarlığı içerir. Artakalanları tüketme davranışı, 

bir yandan artıkları kirlenmiş bir şeyden, masaya tekrar kabul edilebilir gıdaya dönüştüren bir 

dizi pratik setine (sınıflandırma, seçme, depolama ve yeniden kullanma) göndermede bulunurken 

bir diğer yandan aileye yüksek derecede bir kabulün işaretidir. Dolayısıyla yalnızca aile üyeleri 

ve onlardan bazıları (diğerlerine nazaran) böyle bir fedakârlığa çağırılır (Cappellini ve Parsons, 

2012). Yani aile, yalnızca aile bağlarının pekiştirildiği olağan dışı gıda tüketimi durumlarında 
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değil, aynı zamanda gündelik artakalan tüketimi esnasında da sürdürülür (Cappellini ve Parsons, 

2012).  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Bu araştırmanın amacı farklı bilimsel disiplinlerden gelen akademisyenlerin hane halkı düzeyinde 

yani ev içerisinde gerçekleştirilen gıda israfının motivasyonları ve sonuçlarını ortaya çıkarmaya 

yönelik olarak ürettikleri literatürün eleştirel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda ilgili literatür analiz edilmeye çalışılmış ve gıda israfı ile ilgili akademik akademik 

literatürün genel itibariyle sosyo-demografik, psikolojik ve sosyolojik yönelimli temalar 

vasıtasıyla vücut bulduğu ortaya konulmuştur. Literatür sosyo-demografik değişkenler 

bağlamında ele alındığında çelişkili bir görünüm arz etmektedir.Genel bir eğilim olarak, 

erkeklerin kadınlara, gençlerin yaşlılara, gıda israfına yönelik özel bir eğitim almış kişilerin bu 

eğitimi almamış kişilere, yüksek gelirli ailelerin düşük gelirli ailelere, kalabalık ailelerin az 

nüfuslu ailelere kıyasla daha az gıda israfı yaptığına dair bulgular olsa da bu bulguların aksini 

ihtiva eden çalışmaların sayısı da az değildir. Her ne kadar sosyo-demografik faktörlerin gıda 

israfının oluşumuna ilişkin kestirimsel bir güç sağlayacağı beklense de, bu konudaki ampirik 

kanıtlar çok açık olmadığından herhangi bir sosyo-demografik faktörü veya faktörleri, gıda israfı 

için açıklayıcı değişken veya değişkenler olarak öne çıkarmak pek mümkün değildir (Schanes 

vd., 2018). 

Literatürün psikolojik yönelimli teması içerisinde israf olgusunu açıklamak için kendisine en sık 

başvurulan teorinin Planlı Davranış Teorisi olduğu göze çarpmıştır. Bununla birlikte PDT’nin 

tutum, algılanan davranışsal kontrol ve sübjektif normlar gibi temel bilişsel yapılarının gerek gıda 

israfında bulunmamaya yönelik motivasyona işaret eden niyet, gerekse gıda israfına sebebiyet 

veren davranışların bizatihi kendisini açıklama hususunda yetersiz kaldığı da aşikardır. Örneğin 

Stefan (vd. 2013)’ün çalışması incelendiği takdirde görülecektir ki, PDT’nin ortaya attığı bilişsel 

yapıların yalnızca bir kısmı gıda israf etmemeye yönelik niyeti açıklamakta, niyet ve davranış 

arasında ise anlamlı bir ilişki dahi bulunmamaktadır. Graham-Rowe (vd. 2015)’nin yaptğı 

araştırmada ise tutum, subjektif norm ve algılanan davranışsal kontrol değişkenlerinin gıda israf 

etmeme niyetini pozitif yönde etkilediği görülse de, niyet ve algılanan davranışsal kontrol israf 

davranışındaki varyansın yalnızca yaklaşık %7’sini açıklayabilmiştir. Yani  gıda israf etmeme 
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niyeti ile gıda israf etmemeye yönelik davranışlar arasındaki ilişki çoğu zaman zayıf, bazı 

durumlarda ise anlamsızdır.  

Kişilerin bireysel olarak geliştirdikleri tutum, norm ve algılanan davranışsal kontrol gibi bilişsel 

yapıların gıda israfına neden olan veyahut gıda israfını engellemeye yönelik davranışlar 

üzerindeki etkisini gündelik yaşam deneyimleri ve pratiklerinden tecrit eden kuramların içine 

düştükleri büyük bir açmaz vardır. Bu açmaz, ilgili davranışların öncülleri olarak tespit ettikleri 

faktörlerin davranış üstünde oldukça sınırlı bir etkiye sahip olmasıdır. Bu durum tabiatıyla, 

kuramsal bir arka plan olarak sosyoloji temelli pratik teorisini benimseyen ve çoğunlukla da 

araştırma yöntemi olarak nitel modeller tercih eden çalışmaların meseleyle ilgili daha  bütüncül 

bir yaklaşım sunabilmesinin de önünü açmıştır. İlgili literatürde hem bu kuramı kullanan hem de 

doğrudan pratik teorisinin kullanılmış olduğu ifade edilmese de meseleyi gündelik hayatın 

olumsal pratikleri üstünden temellendirmeye çalışan pek çok araştırma mevcuttur. Özetle, gıda 

israfına neden olduğu ve onu engellemeye katkı sağladığı düşünülen davranışların 

sergilenmesinde bireylerin özgün bilişsel melekeleri yahut duygu durumlarından ziyade, rutinize 

olmuş pratiğin bizzat kendisi etki sahibidir. Pratik teorisi, davranış değişimini açıklamaya yönelik 

geleneksel, bireyselci ve rasyonel teorilerin aksine, dikkatini pratiğin toplumsal ve kolektif 

organizasyonuna, bireylerin algılarını, yorumlarını ve eylemlerini şekillendiren yaygın kültürel 

birimlere çevirir. Bu açıdan davranış değişimini açıklamaya yönelik daha bütüncül ve sağlam 

temelli bir bakış açısı sunar. Bu teorik yönelim, bireylerin tutumlarının ve değerlerinin üstünde ve 

ötesinde gündelik pratiklerin daha sağlam zeminine tutunmaktadır (Hargreaves, 2011). 

Bu araştırmadan hareketle özellikle alandaki teorisyenlere bir takım tavsiyelerde bulunmak 

mümkün gözükmektedir. Hane halkı seviyesinde gerçekleşen gıda israfı, bu israfa neden olan 

davranışların sebepleri, sonuçları ve israfı engellemeye yönelik olarak geliştirilen davranışların 

sosyal psikoloji alanından ödünç alınan bir takım davranışsal kuramlar vasıtasıyla açıklanması bir 

takım açmazlara sebep olabilir. Bu sıkıntıların en önemlilerinden biri niyet, değer, tutum, 

algılanan kontrol gibi gizil yapıların davranış üzerindeki etkisinin müphem tabiatıdır. Ayrıca 

sosyal bilimler alanında iyi bililen tutum/ niyet/ değer ve davranış arasındaki kopukluk olgunun 

izahını zorlaştırmaktadır. Gıda israfı meselesini doğrudan tüketicinin omuzlarına yüklemektense, 

bu tip bir israfı gündelik yaşamın olumsallığı içerisinde gerçekleştirilen zamansal ve mekansal 

düzenlemelerin kasti olmayan bir etkisi olarak kavrayan pratik teorisini kullanmak meseleyle 

ilgili daha geniş bir ufuk sunabilir. Gıda israfını izah etmeye çalışırken gündelik hayatın doğasını 
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yansıtan rutinize pratiklerin esas alındığı pratik teorisi aracılığıyla (bkz. Warde, 2005; Reckwitz, 

2002; Hargreaves, 2011; Harkier vd., 2011; Røpke, 2009; Shove vd., 2012; ) bu israfın  nasıl 

üretildiği ve yeniden üretildiğine yönelik yeni ilham ve içgörüler sağlanabilir. Ayrıca gıda israfı 

sosyal fenomenlerin teşekkül edişinin izahında insan olmayan ögelere yani materyaliteye 

atfedilen faillikle insani aktörlere atfedilen failliği ontolojik olarak eşit bir konumda 

değerlendiren Eyleyen-Ağ kuramı (bkz. Latour, 2005; Law, 2009; Callon, 1986; Mol, 2010) veya 

materyal ve sembolik özellikteki pek çok heterojen bileşenin belli bir süre için bir araya nasıl 

geldiğini teorize eden Assemblage (Düzenleme) Teorisi (bkz. Deleuze ve Guattari, 1987; 

DeLanda, 2016; Canniford ve Shankar, 2013; Torlak vd., 2018) gibi materyal-semiotik teorilerle 

de kavramsallaştırılabilir. Araştırmanın kısıtlarından biri hanehalkı düzeyinde gerçekleşen gıda 

israfı ile ilgili yerli literatürü analize dahil etmemiş olmasıdır. Konu ile ilgili birkaç devlet 

kurumunun yayınladığı rapor niteliğindeki çalışmalar dışında bu çalışmanın amacı bağlamında 

eser bulmak güçtür. Fakat bundan sonraki araştırmacılar bu araştırmanın amacının bağlamı 

dışında kalsa bile gıda israfı ile alakalı Türkçe çalışmaları bir mukayese amacıyla derleyebilirler. 
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Y KUŞAĞININ ALIŞVERİŞ YÖNELİMİ 

SHOPPING ORIENTATION of Y GENERATION 

Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU
1
  

Onur ÇELİK
2
 

Özet 

Her dönem için “yeni nesil” kavramı kullanılmaktadır. Bu kavram her neslin sosyal yaşamı, 

tüketimi, alışkanlıkları ve dünya görüşü farklılığından kaynaklıdır. Nesillerin dikkat çekici olarak 

bölündüğü dönemler için çeşitli şekilde adlandırılan kuşak tanımları (sessiz, baby bommers, X, Y 

ve Z kuşakları) kullanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem ise daha çok Y kuşağının hâkim 

olduğu dönemdir. Son 50 yılda dünya genelindeki nüfusun hızlı artışı, Y kuşağının büyük ölçüde 

artmasına ve bu durum da Y kuşağının dünyanın en büyük nüfus payına sahip olmasına neden 

olmuştur. Buna karşılık, dünya nüfusu yaklaşık %21 X kuşağı ve %18’de Baby Boomers'lardan 

oluşmaktadır (http://www.generationy.com). 1981-1997 arasında doğanların toplam nüfus 

içindeki payı %27’dir (http://www.atkearney.co.uk). Y kuşağının nüfus içerisindeki payının bu 

derece yüksek olması pazarlama açısından da ayrı bir yer elde etmesine sebebiyet vermektedir.  

Bu araştırma Y kuşağının alışveriş yönelimine etki eden faktörleri, faktörlerin kuşak içinde 

sosyo-demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koyabilmek 

amacıyla yapılmıştır.  Kadınların erkeklere göre popüler tüketim, rekreasyonel ve özgüvenli 

alışveriş eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Gelir düzeyinde de marka sadakati ve popüler 

tüketimde farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Y kuşağı, Alışveriş Yönelimi, Tüketici Davranışları, Yeni Nesil, Adana 

Keywords: Y Generation, Shopping Orientation Consumer Behavior, New Generation, Adana 

Province 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Dünya varoluşundan beri birçok miladi olaya sahne olmuştur. Bu olayların yaşandığı dönemler 

kendi içinde benzer özellik ve davranışlar ortaya çıkarmıştır. Her bir dönem için “yeni nesil” 

kavramı kullanılmıştır. Bu kavram her neslin sosyal yaşamı, tüketimi, alışkanlıkları ve dünya 

görüşü farklılığından kaynaklıdır. Nesillerin dikkat çekici olarak bölündüğü dönemler için çeşitli 

şekilde adlandırılan kuşak tanımları (sessiz, baby bommers, X, Y ve Z kuşakları) 

kullanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem ise daha çok Y kuşağının hâkim olduğu 

dönemdir. Son 50 yılda dünya genelindeki nüfusun hızlı artışı, Y kuşağının büyük ölçüde 

artmasına ve bu durum da Y kuşağının dünyanın en büyük nüfus payına sahip olmasına neden 

olmuştur. Buna karşılık, dünya nüfusu yaklaşık %21 X kuşağı ve %18’de Baby Boomers'lardan 

oluşmaktadır (http://www.generationy.com). 1981-1997 arasında doğanların toplam nüfus 

içindeki payı %27’dir (http://www.atkearney.co.uk). Y kuşağının nüfus içerisindeki payının bu 

derece yüksek olması pazarlama açısından da ayrı bir yer elde etmesine sebebiyet vermektedir.  

Bu araştırma Y kuşağının alışveriş yönelimine etki eden faktörleri, faktörlerin kuşak içinde 

sosyo-demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koyabilmek 

amacıyla yapılmıştır.  Çalışmanın verileri, kadınların erkeklere göre popüler tüketim, 

rekreasyonel ve özgüvenli alışveriş eğiliminde olduğunu göstermektedir. Gelir düzeyi grupları 

arasında da marka sadakati ve popüler tüketimde farklılıklar ortaya çıkmıştır, geliri 3000 TL’den 

yüksek olan kişilerin popüler kültür ve marka sadakati alışveriş eğiliminde olduğu; ayrıca, yarı 

zamanlı çalışanların rekreasyonel; üniversite ve üzeri eğitimde olanların da rekreasyonel ve 

popüler kültür eğilimi ile alışveriş yaptığı belirlenmiştir. 

Literatür Analizi (Kavramsal / Kuramsal Çerçeve) 

Kuşak, aynı zaman aralığında doğmuş, yaşadıkları zamanın sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal 

olayları ve hâkim değerlerinden etkilenmiş kişi ve topluluklar olarak tanımlanmaktadır (Altuntuğ, 

2012). Kuşakların; Sessiz Kuşak (1925-5), Babyboomers Kuşağı (6-1964), X Kuşağı (1965-

1979), Y Kuşağı (1980-200) ve Z Kuşağı (200-2020) olarak genel kabul görmüş bir 

sınıflandırması mevcuttur (Adıgüzel vd., 2014). 

Her kuşağın tüketim biçimleri hakkında çalışmalara rastlansa da mevcut nüfusun önemli bir 

kısmını oluşturan Y kuşağı ile ilgili çalışmalar ağırlıktadır. Ülkelerde bu kuşakların ayırt edici 
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özelliklerini ve de kendi koşullarında kuşaklar için geçerli yıl aralıklarını tespit etmeye yönelik 

çalışmaların (Örn; Howe ve Strauss,1992; Washburn, 2000;  Pekala, 2001; Alwin, 2002; Reeves 

ve Oh, 2008; Coşkun, 2004; Burke, 2005; Giancola, 2006; Tufur, 2011; Eriş vd., 2013; 

Yüksekbilgili, 2013 ve 2015; Sekam, 2014; Gürbüz, 2015; Ekşili ve Antalyalı, 2017) yanı sıra 

insan kaynağı perspektifinden kuşakların iş yaşamı ile ilgili çalışmalar ağırlıklı olarak yapılmıştır 

(Örn; Smola ve Sutton, 2002; Macky vd., 2008; Crampton ve Hodge, 2007; Duvendack, 2010; 

Zemke vd., 2013;; Yelkıkalan ve Altın, 2010; Toruntay, 2011; Akdemir vd., 2012; Ayhun, 2013;  

Aydın ve Başol, 2014; Adıgüzel vd., 2014; Demirkaya vd., 2015; Karabekir vd., 2016). 

Kuşakların ürün grubu ya da ürün bazında satın alma davranışlarını belirlemeye yönelik 

çalışmalar da yapılmaktadır. Ancak insan kaynakları çalışmalarına nazaran daha az sayıda 

çalışmaya rastlanmaktadır. Martin ve Turley (2004) Y kuşak tüketicilerin alışveriş merkezine ve 

tüketim motivasyonuna yönelik tutumlarını ele almışlardır. Jang vd. (2011) ABD’de 17-30 yaş 

arasındaki üniversite öğrencilerinin yeşil restoran tercihlerine yönelik algıları ve tutumlarını; 

Nusair (2011) Y kuşağının internet üzerinden otel tercihlerini ve bu hizmeti sunan e-satış 

işletmelerine olan sadakati; Muller (2016) Y kuşağının alkol tüketimi ve bunu etkileyen güdüleri; 

Chuah vd. (2017) Y kuşağının mobil internet servis sağlayıcılarına yönelik tutum ve inançlarını 

ele almışlardır. Türkiye’de de Altuntuğ (2012) kuşakları dönemsel olarak incelemiş ve her 

dönemin özelliklerini, birbirinden ayıran önemli geçiş olaylarını satın alma davranışı açısından 

ele almıştır. Yaşa ve Bozyiğit (2012) Y kuşağı olarak öğrencilerin cinsiyet ve gelir özellikleri ile 

iletişim aracı olarak kullandıkları cep telefonlarının ve tercih ettikleri GSM operatörlerinin 

ilişkilerini; Okan ve Yalman (2013) X ve Y kuşağının tartışmalı reklamlara bakışı ve 

değerlendirmelerini; Kuyucu (2014) Y kuşağının Facebook özelinde sosyal medya kullanım 

alışkanlığını; Akten 2016’da Y ve Z kuşağının turizm algısı, tercihi, tatil sıklığı, beklentilerini ve 

bu kuşaklar arasındaki farklılıkları; Bilgihan (2016) Y kuşağın otel rezervasyon web sitelerine 

sadakatini ve bunun nasıl geliştirdiğini; Onurlubaş ve Öztürk (2018a) Instagram’da kullanılan 

yöntemlerin Y kuşağının satın alma davranışı üzerindeki etkisini; Onurlubaş ve Öztürk (2018b) Y 

kuşağının spor ayakkabı satın alırken ayakkabı üstünde yer alan logolarla ilgili görüşlerini 

incelemişlerdir. Karahisar (2013) Y ve Z kuşağının dijital yaşamlarına ilişkin çalışmaları 

derlemiştir. 

Bu çalışma bir ürün grubu veya ürüne odaklanmadan Y kuşağının alışveriş eğilimini belirlemeye 

yönelik yapılmıştır.  Ayrıca katılımcıları yaşam tarzına ilişkin veriler de derlenmiştir. Araştırma 
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alanının Adana ile sınırlı olması bir kısıt olsa da Y kuşağı ile ilgili çalışan araştırıcılara ve ilgili 

paydaşlara sahadan yeni bir bilgi sunarak katkı sağlayacaktır. Y kuşağı ile ilgili yapılan 

çalışmaların bir ürün grubu ya da ürün bazında olması, bu çalışmanın genel bir bakış açısı 

sağlamasının yanı sıra alışveriş yönelimini belirlemesi açısından benzer çalışmalardan 

farklılaşmaktadır.  

Tasarım ve Yöntem 

Çalışma uygulamalı bir araştırmadır. Araştırmanın ana materyalini, Y kuşağı için kabul edilen 

temel ortak özelliklerinden oluşturulan ölçek soruları, araştırmacı tarafından geliştirilen 

tüketimlerine ilişkin bilgi formundan oluşan anket verileri oluşturmaktadır. Ayrıca, Brosdahl ve 

Carpenter'ın (2011) kullandığı, Unurlu’nun (2016) aktardığı alışveriş yönelimi ve alışveriş 

memnuniyet ölçeklerinden alışveriş yönelim ölçeği kullanılmıştır. Araştırma evrenini Adana 

şehir merkezinde yaşayan 1980-2000 doğumlu kişiler oluşturmaktadır. 

Çalışmada olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Örnekleme çerçevesinin belirlenmesinin zor ya da imkânsız olduğu durumlarda 

rassal olmayan örnekleme tercih edilir (Nakip, 2006). Doğru sonuçlara ulaşmak uygun örnek 

hacminin belirlenmesi ile mümkündür. Pazarlama araştırmalarında araştırma türüne göre kabul 

görmüş ve uygulanan örnek hacimleri belirlenmiştir. Bu tür pazar testi, tüketici testi çalışmaları 

için de 300-500 cevaplayıcı arasında örnek hacminin kullanılmasının uygun olduğu 

belirtilmektedir (Malhotra ve Birks, 2000; aktaran: Gegez, 2010). Ayrıca ana kitle 100 binden 

büyük ve ana kitleye ilişkin bilgi mevcut olduğunda araştırmacılar amaç ve araştırma sürecini 

dikkate alarak örnek hacmine karar verebilir ve seçilen örnek hacminin % kaç ile hata payı ile 

ana kitleyi temsil ettiği bulunabilir. Adana il nüfus müdürlüğü ve TÜİK kayıtlarına göre 2016 

yılında Adana merkez ilçelerde 20-40 yaş arasında yaklaşık nüfusun 683 bindir (TÜİK, 

2018;https://www.endeksa.com/tr/analiz/adana/demografi#yas).  

Örnek büyüklüğü %95 önem düzeyinde ana kitleden en fazla %5,6 sapma gösterecektir. Bu 

çalışmada da bu sınırlar içinde 2018 haziran ayında 17-37 yaş grubunda bulunan 300 kişi ile 

anket yapılmıştır. Sonuçlar, temel tanımlayıcı istatistikler ve değişkenler ile elde edilen faktörler 

arasında ilişkilerle değerlendirilmiştir.  
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Bulgular ve Tartışma 

Çalışmaya katılanların %50.7’si kadın ve %49.3’ü ise erkektir; % 57’si 17-30 yaş, %43’ü 31-37 

yaş aralığındadır. Eğitim düzeyinde ağırlık lise seviyesinde olup lisans ve lisansüstü eğitim 

düzeyi %23’tür. Gelir seviyesi açısından da katılımcıların %85,3’ü 3000 TL ve altında bir gelire 

sahiptir. Katılımcıların %7,7’si yarı zamanlı çalışırken; tam zamanlı çalışan ve işsiz yaklaşık eşit 

seviyelerdedir (%45,7-%46,7). Mesleki dağılım ise ev hanımı ve serbest meslekte 

yoğunlaşmaktadır (%51).  

Örneklemdeki Y kuşağının okuma alışkanlığı çok düşük (kitap okumayanlar %63,3 ve gazete 

okumayanlar %86,7) iken TV izleme oranı yüksektir (%99,3). İzleyicilerin günlük ortalama TV 

karşında vakit geçirme süresinde 5 saat ve üzerinde olanların oranı %23,3 ile en büyük kitleyi 

kapsamaktadır. TV kitlesel iletişim aracı olarak öne çıkmaktadır ve bu da pazarlama 

uygulayıcılarının dikkate almaları gereken önemli bir çıktıdır. Katılımcılar serbest zamanlarının 

%41’ini TV izleyeme ayırırken, sadece %14’ü düzenli spor yapmaktadır. Katılımcıların %52’si 

kırsal tatili tercih etmektedirler.  Çalışmaya katılan Y kuşağının sigara ve alkol kullanımında 

sigara %53,3; alkol ise %26,3 seviyelerindedir.  

Teknolojiye yatkınlıkları ile bilinen Y kuşağı yapılan çalışmada, şaşırtıcı bir sonuç ile, internet 

üzerinden alışveriş yapma oranı sadece %30,7 olarak elde edilmiştir. Zira, Twentify (2018) 

araştırmasına göre en fazla internet alışverişi yapılan giyim, elektronik eşya, yemek, kitap, 

seyahat ve kişisel bakım/kozmetik alışverişinde 18-34 yaş aralığının %40-65 arasında en yüksek 

orana sahip yaş grubu olduğu belirlenmiştir.   

Ayrıca, Y kuşağındaki tüketicilerin alışveriş eğilimlerini belirlemek için alışveriş yönelim eğilimi 

ölçeği uygulanmış, açıklayıcı faktör analizi ile sonuçlar değerlendirilmiştir. Analiz sonucu 

varyansın %72,96’sını açıklayan 6 faktör elde edilmiştir. Rekreasyonel alışveriş eğilimi olarak 

adlandırılan ve tüketicilerin alışverişi zevk, eğlence olarak gördüğü faktör en yüksek varyansa  

(%31,01) sahip faktör olmuştur (Tablo 1).  
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Tablo 1. Faktör Analizi Özet Tablosu 

Faktörler Özdeğer Varyans 

(%) 

Birikimli 

varyans (%) 

Rekreasyonel alışveriş eğilimi(RAVE) 9,61 31,01 31,01 

Karar Karmaşası(KK) 4,13 13,33 44,34 

Marka sadakati(MAS) 2,95 9,53 53,87 

Alışverişte Özgüven/fiyat bilinci(AVÖF) 2,30 7,41 61,27 

Alışveriş antipatisi(AVE) 2,16 6,96 68,23 

Popüler kültür(PK) 1,47 4,73 72,96 

 Not: Kaiser Mayer Olkin (KMO) Örneklem Hacminin Yeterlililik Oranı = 0,861 > 0,70 ve 

Bartlett Küresellik Testi Oranı= ,000 < 0,05 (Hair vd., 1992). 

Elde edilen faktörleri oluşturan önermelerin ortalamaları bağımlı değişken alınarak hipotez 

testleri yapılmıştır. Bağımlı değişkenlerin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığı test 

edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğunu belirlemek için en yaygın kullanılan 

Kolmogorow-Smirnov ve Shapiro – Wilkis (Hair vd., 1992) kullanılmıştır. Normallik testi < 0,05 

olduğu için normallik hipotezi ret edilmiştir. Bu nedenle non-parametrik (Kruskal-Wallis ve 

Mann Withney U) testler yapılmıştır.  

Tüketicilerin bu 6 faktörle olan farklılıkları cinsiyet Mann Withney U; eğitim, yaş, gelir ve 

çalışma durumu Kruskal Wallis ile test edilmiştir. Test sonuçlarına göre Rekreasyonel alışveriş 

eğilimi (RAVE) ile çalışma durumu, eğitim ve cinsiyet arasında anlamlı fark (%99 güven 

aralığında) vardır.  Popüler kültür (PK) ile cinsiyet, gelir ve eğitim arasında; Marka sadakati 

(MAS) ile gelir arasında ve de Alışverişte Özgüven/fiyat bilinci (AVÖF) ile cinsiyet arasında fark 

%99 güven aralığında anlamlı olarak bulunmuştur. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 

Elde edilen sonuçlara göre Y kuşağı tüketicilerinin alışverişlerini rekreasyonel yapma eğilimi 

oldukça yüksek çıkmıştır. Bu sonuç literatürdeki diğer çalışmalar ile de bağdaşmaktadır. Nitekim 

Bakewell ve Mitchell (2006) çalışmalarında Y kuşağının bir alışveriş mağazasında eğlenceli vakit 

geçirmesinin, alışveriş yapmasından daha önemli olduğuna vurgu yapmışlardır. Ayrıca Gilboa ve 

Vilnai-Yavetz (2010) ise Y kuşağının AVM’lerde vakit geçirme eğiliminin diğer tüm kuşaklara 

kıyasla daha fazla olduğuna değinerek alışveriş sürecindeki eğlence unsurunun önemine vurgu 

yapmıştır.  Bu çıkarımlara göre işletmelerin ürün veya hizmetlerini satarken keyif ve eğlence 

unsurlarına özellikle dikkat etmeleri, Y kuşağın tüketicileri çekmelerinde faydalı sağlayacaktır. 

Nitekim Aydın (2011) çalışmasında rekreasyonel alışveriş yönelimi açısından mini tiyatrolar, 
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gösteriler, eğlence unsurlarını içerecek diğer etkinliklerin arttırılmasının etkili olacağından 

bahsetmektedir.  

Faktör analizi ile elde edilmiş bir diğer sonuca göre ise Y kuşağının alışveriş eğilimlerinde marka 

sadakatinin oldukça düşük olduğu görülmüştür. Benzer şekilde Jain ve Pant (2012) 

çalışmalarında Y kuşağı tüketicilerin markalara karşı sadık olmalarına ikna etmenin oldukça zor 

olduğunu, markalar arasında düzenli geçişlerin Y kuşağının tipik özelliği olduğuna 

değinmişlerdir. İşletmelerin marka geçişleri yapma eğiliminde olan Y kuşağı tüketicilerini 

kendilerini seçmeleri konusunda her an uyanık ve aktif olmaları gereklidir.  

Çalışmada literatür ile bağdaşmayan sonuç internet üzerinden alışveriş yapma oranında gelmiştir. 

Çalışmada internet üzerinden alışveriş yapma oranı sadece %30,7 olarak elde edilmiştir. Oysaki 

literatürdeki çalışmalar göstermektedir ki Y kuşağının teknoloji ve internet üzerinden alışverişle 

arası oldukça yüksektir. .Nitekim Y kuşağının online alışveriş yapma eğilimini Dhanapal, vd 

(2015) Malezya’da yaptıkları çalışmada %81, 2; Aziz ve Wahid (2018) yine Malezya’da 

gerçekleştirdikleri çalışmada  %60,4; Fox ve Madden (2006) ABD’deki çalışmalarında %68 

olarak belirtmişlerdir. 

Çalışmadaki bir diğer öne çıkan sonuç Y kuşağı tüketicilerinin TV izleme oranının çok yüksek 

olmasıdır (%99,3). Bu sonuca göre işletmelerin Y kuşağına ulaşmaları için TV ortamında 

bulunmalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu durum işletmelerin özellikle tutundurma çabaları için 

mecra seçiminde önemli bir karar alma değişkeni konumuna getirecektir. Ayrıca, popüler kültür 

faktörünün gelir, cinsiyet ve eğitim değişkenleriyle anlamlı farklılık göstermesi kitlesel reklam 

aracı olarak TV önemini destekleyici olarak bulunmuştur.  
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PAZARLAMA KONULU YÜKSEK LİSANS TEZİ YAZARLARININ 

TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK KADROLARDA İSTİHDAMI 
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Özet 

Dünyada ve Türkiye’de pazarlama alanında her yıl binlerce yüksek lisans mezununun iş hayatına 

katılması, bu alana verilen önemin bir göstergesidir.  Bu araştırma kapsamında, Türkiye’deki 

üniversitelerde yüksek lisans yapan ve pazarlama alanında yüksek lisans tezi hazırlayan 

öğrencilerin, eğitim sonrasında Türkiye’deki üniversitelerin akademik kadrolarında çalışma 

oranlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Betimsel tasarımla hazırlanan araştırma sürecinde, YÖK 

Ulusal Tez Merkezi veri tabanından alınan ve 2008-2018 yılları arasında pazarlama alanında 

hazırlanan 1050 yüksek lisans tezi incelenmiştir. Ardından bu tezlerin yazarları YÖK Akademik 

platformunda aranarak, yazarların Türkiye’deki herhangi bir üniversitenin akademik kadrosunda 

yer alıp almadığı araştırılmıştır. Araştırma bulguları, mezunların %20,67’sinin Türkiye’deki 

üniversitelerin akademik kadrolarında çalıştıklarını göstermektedir. Araştırmanın bir diğer 

bulgusu, pazarlama konulu tezlerin alanla doğrudan ilişkili bilim dallarının haricinde çok sayıda 

alan dışı enstitü, anabilim dalı ve bilim dalında da yazıldığı sonucudur.  

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Yüksek Lisans, Akademi, İstihdam. 

Abstract 

It is an indicator of given importance to marketing field that participating in working life of 

thousands of master’s degree people in marketing field every year in the world and Turkey. 

Within the scope of this research, it is aimed to determine the proportion of master’s degree 
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students’, who written a master’s thesis on marketing, working as academic staff in universities 

in Turkey after master’s education. In descriptively designed research process, 1050 master’s 

theses written in marketing field between 2008-2018 and retrieved from YÖK National Thesis 

Center were investigated. Later, it is researched that whether writers of these theses are academic 

staff at any university in Turkey by searching these writers in YÖK Academic platform. Research 

findings demonstrated that 20,67% of master’s degree people written thesis on marketing are 

working as academic staff at universities in Turkey. Another interesting result of the study is that, 

besides thesis written under in-field institutes, departments, and disciplines related to Marketing, 

there are a large number of marketing thesis written under out-of-field institutes, departments, 

and disciplines. 

Keywords: Marketing, Master Degree, Academy, Employment. 

Giriş 

Türkiye’de 3 Mart 1924 tarihinde yürürlüğe giren Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte eğitim ve 

öğretim hayatı gelişerek ilerleyişini sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaokul mezunu 

olmak ciddi bir öneme sahipken, günümüzde lisans eğitimi bile olağan hale gelmiştir. Gelişen ve 

ilerleyen dünyadaki eğitime ayak uydurmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için 

kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’deki üniversiteler her yıl binlerce mezun vermekte ve 

buna paralel olarak da eğitim seviyesi her geçen gün artmaktadır. Lisans eğitimini tamamlayan 

gençlerden bazıları sektöre güç katarken, bazıları lisansüstü eğitimlerine devam etmeyi seçmekte 

ve akademik kariyer planlamaktadır. Türkiye’de lisansüstü eğitim için üniversitelere bağlı 

enstitüler hizmet vermektedir. Lisansüstü eğitim yüksek lisans ve doktora eğitimi olmak üzere iki 

aşamada yapılmaktadır. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan bireylerin, ilgili diğer şartları da 

sağlamaları halinde üniversiteler tarafından açılan akademik kadro ilanlarına başvurup 

atanabilmeleri lisans mezunlarına oranla kolaylaşmaktadır.  Akademik hayata devam etmeyi arzu 

eden bireyler, bu ilanlara başvurarak akademik kadrolarda istihdam edilebilmekte ve/veya 

doktora eğitimine devam ederek akademik unvanını yükseltebilmektedir.  

Ülkemizde neredeyse her üniversitede pazarlama eğitimi veren ön lisans ve lisans bölümleri 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra pazarlama eğitimi veren yüksek lisans ve doktora programlarının 

sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de lisansüstü pazarlama programları üniversitelerin 

sosyal bilimler enstitülerine bağlı bir anabilim dalı olarak kurulabildiği gibi, işletme anabilim 
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dalına bağlı bir bilim dalı olarak da açılabilmektedir. Ancak son yıllarda artan disiplinler arası 

bölümler ve alanlar, pazarlama eğitiminin pazarlama ve ilgili bilim dalları dışında da verilme 

oranını artırmıştır. Spor Yönetimi Bilimleri ABD (Anabilim Dalı), İç Mekân Tasarımı BD (Bilim 

Dalı), İletişim ve Tasarım Ana Sanat Dalı,  Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD, Giyim 

Endüstrisi ve Giyim Sanatları ABD, hatta Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Şehir ve Bölge 

Planlama ABD gibi birçok farklı alanda pazarlama dersleri verilmekte, üstelik pazarlama konulu 

tezler yazılmaktadır. Pazarlama eğitiminin öneminin diğer bilim dalları tarafından da dikkate 

alınması ve gelişen dünyanın dinamiklerine ayak uydurulması bakımından bu çalışmalar 

değerlidir. Ancak, bilim dallarının kendi sınırları dışına ne derece çıkabileceği de incelenmesi ve 

değerlendirilmesi gereken bir konudur. Örneğin, pazarlama alanının inşaat sektörüne girmesi ya 

da inşaat mühendisliği alanında pazarlama dersleri verilmesi doğaldır. Ancak, bir pazarlama 

tezinin inşaat mühendisliği alanında yazılması bilim alanının sınırlarının zorlanması anlamına 

geleceği gibi, inşaat mühendisliği alanında da pazarlama alanında tez hazırlanması incelenmesi 

gereken ciddi bir konudur. Ne yazık ki bu hususta YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde çok sayıda 

örnek bulunmaktadır. Bu çalışmada bu konu ile ilgili bazı örneklere yer verilmiştir.  

Uygulamalı ve betimsel tasarım şeklinde yapılan bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki 

üniversitelerde pazarlama alanında hazırlanan yüksek lisans tezlerini anabilim dalı-bilim dalı 

kapsamında değerlendirmek ve pazarlama alanında yüksek lisans tezi hazırlayan öğrencilerin 

akademik hayata devam etme oranlarını üniversiteler, birimler, bölümler ve unvanlar bağlamında 

incelemektir. Araştırmanın yöntem bölümünde araştırma tasarımı ayrıntılı olarak anlatılmıştır.  

Kavramsal Çerçeve 

Lisansüstü Eğitim ve Pazarlama 

Erdoğan ve arkadaşlarının çalışmalarında ifade ettiği gibi, pazarlama kavramı akademik 

literatürde 1950’li yıllarda tartışılmaya başlanmakla birlikte, bu kavram insanlığın varlığıyla eş 

zaman¬lı olarak günümüze kadar gelmiştir. Pazarlama tarihi üze¬rine yapılan çalışmalarda da 

pazarlama kavramının insanlık tarihi ka¬dar eski olduğu ifade edilmektedir (Erdoğan vd., 2011: 

s.23). Bu noktadan hareketle, pazarlama kavramının insanlık tarihi ile eşdeğer olmasına rağmen, 

bilimsel anlamda 1950’li yıllarda dikkate alınmaya başlandığı söylenebilir. Ancak başta ABD, 

Almanya ve İngiltere olmak üzere 20. yüzyılın henüz başında pazarlama alanına ilişkin temel 

çalışmalara başlandığı görülmektedir.  
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Dünyada akademik anlamda pazarlamanın tarihinin 1902 yılında Michigan, California, Illinois ve 

New York Üniversitelerinde verilen pazarlama dersleri ile başladığı kabul edilmektedir. Bu 

tarihten önce pazarlama terimi ders isimlerinde yer almamakta ve pazarlama ile ilgili yazılan 

kitap ve dergilerde ticaret ve dağıtım gibi kelimeler pazarlama ile eş anlamlı olarak kabul 

edilmekteydi. Aynı yıl İngiltere’de Birmingham Üniversitesi'nde kurulan Ticaret Programı 

altında William James Ashley’in yönetiminde pazarlama eğitimi verilmeye başlanmıştır. Ancak 

İngiltere’nin ilk dönem pazarlama bilimine katkıları ABD ve Almanya’nın gerisinde kalmıştır. 

Ayrıca ABD’nin pazarlama biliminde öncü ülke olduğu; Kanada, Japonya, Danimarka ve İsveç 

gibi ülkelerin ABD eğitim sistemini takip ettiği söylenebilir (Jones ve Tadajewski: 2015, s.2). 

Örneğin, bu ülkelerden Danimarka’da ABD’yi takip eden biçimde 1920’li yılların sonlarına 

doğru pazarlama eğitiminin gelişmeye başladığı görülmektedir (Kloppenborg ve Pedersen: 2013, 

s.187). 

Pazarlama eğitimi tarihinde önemli bir yere sahip olan bilim insanlarından biri olan Robert 

Bartels, 1906-1911 yılları arasında pazarlamanın doğası ve kapsamı, kredi yönetimi, uluslararası 

pazarlama, karşılaştırmalı pazarlama, makro pazarlama ve pazarlama eğitimi gibi pazarlamanın 

pek çok alt dalında çalışmalar yapmıştır. Bartels’ın çalışmaları, o döneme kadar yapılan hiçbir 

çalışmada pazarlamanın alt disiplinlerine değinilmediği ve pazarlamanın geçmişi hakkında 

detaylı bilgi verilmediği için büyük bir öneme sahiptir (Shaw ve Tamilia: 2001, s.156).  

1920-1940 yılları arası pazarlama biliminin alt yapısının oluşturulmaya çalışıldığı bir dönem 

olarak değerlendirilebilir. Günümüzde pazarlama alanının en değerli dergileri arasında kabul 

edilen Journal of Retailing (1925) ve Journal of Marketing (1936) bu dönemde yayınlanmaya 

başlamıştır. Pazarlama alanındaki bilgi birikiminin hızla artmasına ve dünya çapında 

paylaşılmasına yardımcı olan bu dergiler, pazarlama eğitiminin de gelişimine destek olmuştur. 

Yine bu dönemde, dünya çapında pazarlama alanına ilişkin en önemli dernek olarak kabul edilen 

American Marketing Association (AMA), 1937 yılında eğitim ve iş dünyasından çeşitli örgütlerin 

katılımıyla kurulmuştur. 1940-1960 yılları arasında pazarlama, ekonomiden bağımsız bir 

disipline dönüşmüştür. Bu dönemde pazarlama ile ilgili teorik bilgiler anlamlı bir biçimde artış 

göstermiştir (Taşçıoğlu ve Yener: 2018, s.232). 
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Türkiye’de pazarlama alanındaki akademik çalışmalar dünyayla hemen hemen aynı zamanda 

başlamıştır. 2016 yılında Prof. Dr. Muazzez Babacan editörlüğünde yayınlanan Türkiye’de 

Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi adlı kitapta, 1954 yılında işletme fonksiyonlarının 

işlenmeye başlandığı ve Organizasyon – Yönetim, Pazarlama, Finansman ve Üretim alanlarında 

da yayınların akademiye kazandırıldığı ifade edilmektedir. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi 

İşletme Fakültesi’nin kurulmuş olması pazarlama biliminin gelişimi bakımından önemlidir 

(Babacan: 2016).  

Pazarlama alanında ilk yayın 1954 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından 

yapılmıştır. İlk pazarlama kitabı ise Türkçeye “pazarlama” terimini kazandıran Prof. Dr. Mehmet 

Oluç tarafından 1957 yılında yayınlanmıştır. Pazarlama alanında yayınlanan ikinci kitap 1958 

yılında Necmi Çelikel tarafından yazılan Reklam Sanatı kitabıdır. 1968 – 1975 yılları arasında 

Türkiye’de pazarlama alanıyla ilgili yapılan çalışmaların arttığı gözlemlenmiştir (Tuncer: 2016, 

s.29). 

Türkiye’de işletme eğitimi gibi pazarlama eğitimi de önceleri iktisat bölümlerinde ders olarak 

veriliyordu. Pazarlama eğitiminin gelişmesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ndeki 

pazarlama derslerinin çeşitlenmesinin öncülük ettiği söylenebilir. 1970’lerin başında İstanbul 

Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin Pazarlama Enstitüsü’nü kurmasıyla birlikte pazarlama eğitimi 

seminerler aracılığıyla verilmeye başlanmıştır. Aynı yılın sonlarında pazarlama eğitimi, Genel 

Bilgiler, Uluslararası Pazarlama, Dağıtım Kanalları, Reklamcılık, Fiziksel Dağıtım, Tüketici 

Davranışları gibi dersler açılarak içerik bakımından zenginleştirilmiştir. 1982 yılında ilgili 

Yükseköğrenim Kanununun yürürlüğe girmesiyle Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD 

kurulmuştur (Tuncer: 2016, s.28-30). Bu tarihten sonra pazarlama alanı gelişimine hızla devam 

etmiştir. Türkiye’de bu alanda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları açılarak 

pazarlama biliminin gelişimi desteklenmiştir. Bununla birlikte, bu programları tercih eden 

öğrencilerin yetiştirilmesinde ve ülke ekonomisine kazandırılmasında gerekli akademik 

personelin sayısı ve niteliği de önemli hale gelmiştir.  

Türkiye’deki Üniversitelerde Pazarlama Eğitimi Konusunda Yapılan Bazı Araştırmalar 

Türkiye’de pazarlama bilimi üzerine yapılan geniş kapsamlı araştırmaların bir kısmı da 

üniversitelerde verilen pazarlama eğitiminin öğrenciler üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik 

olmuştur. Ancak bu çalışmaların çoğunlukla ön lisans düzeyindeki pazarlama programlarını 
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kapsadığı görülmektedir. Bu çalışmalardan birinde Akkol ve arkadaşlarının “Üniversiteler 

açısından konuya baktığımızda pazarlama bölümlerinin müfredatında etik, sosyal sorumluluk ve 

pazarlama ahlakı konularına önem verilmesi yararlı olacaktır. Bu noktada İnsan Kaynaklarının 

Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında, 2010-2011 öğretim yılından 

itibaren meslek etiği dersinin seçmeli ders olarak pazarlama bölümü müfredatında yer alması 

olumlu bir adımdır. Meslek yüksekokullarındaki pazarlama bölümlerinin öğrencilerine ve lisede 

okuyan öğrencilere pazarlamanın “tencere tava satmaktan” ibaret bir meslek olmadığına dair 

tanıtıcı seminerler, toplantılar, etkinlikler düzenlenmesi mesleğin imajını daha olumlu hale 

getirmede faydalı olabilecektir. Ayrıca üniversitelerde mesleki eğitime önem verilmesi, meslek 

yüksekokullarının cazip hale getirilmesi, fiziki koşullarının geliştirilmesinin yararlı olacağı 

düşünülmektedir” ifadeleri pazarlama eğitiminin gelişimi ve pazarlama mesleğinin imajı 

açısından son derece önemlidir (Akkol vd., 2014: s.152).  Başka bir çalışmada ise, pazarlama 

eğitimi verilen birimlerin ileriye dönük bazı yeniden yapılandırma faaliyetlerine girmesi gerektiği 

vurgulanarak; müfredatın sorgulanması ve modern pazarların gereklerine göre düzenlenmesi, 

yeni derslerin tanımlanarak bazı eski derslerin yerine geçirilmesi, ders içerik ve kapsamlarının 

geliştirilmesi, ders işleme teknik ve teknolojilerinin gözden geçirilmesi, ölçme ve 

değerlendirmeye dönük modern ve pedagojik nitelikte yeni uygulamaların değerlendirilmesinin 

gerekliliğinden bahsedilmektedir (Özsoy ve Gelibolu, 2010: s.416).  

Akkol ve arkadaşları çalışmalarında üniversiteye giriş aşamasında pazarlama bölümünü ilk 

tercihleri arasında yazan ve bölümü idealindeki meslek olması ile iş bulma olanağından ötürü 

tercih eden öğrencilerin meslek imajı algılamasının daha olumlu olduğunu tespit etmiştir. 

Pazarlama bölümünün daha çok üniversite sınavına 2. ve 3. girişte tercih edilen bir bölüm 

olduğunun ortaya konduğu çalışmada, ilk girişte tercih eden öğrenci oranının düşük olmasının 

nedeni olarak mesleğin cazip bulunmaması ve meslekle ilgili algılamanın olumsuzluğu 

gösterilmektedir. Araştırmanın sonucunda, öncelikle meslek imajının olumlu hale getirilmesi için 

tüm paydaşların eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerektiği vurgulanmıştır (Akkol vd., 2014: 

s.152). Babacan (1999) tarafından yürütülen başka bir çalışmada, meslek yüksekokullarında 

verilmekte olan pazarlama eğitiminin gelişimi için bazı önerilerde bulunulmuştur. Bu bağlamda, 

pazarlama programı ders programları incelenmiş; öğrenciler ve pazarlama yöneticileri ile 

görüşülerek bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışma sonucunda, derslerin daha çok teorik olması, 

programlarda hazırlık sınıflarının bulunmaması ve staj eğitiminin olmaması gibi olumsuzlukların 
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ortadan kaldırılmasının pazarlama eğitimini daha verimli hale getirebileceği tespitinde 

bulunulmuştur (Babacan: 1999, s.331-339). Babacan’ın çalışmasının üzerinden 20 yıl geçmiş 

olmasına rağmen, ifade ettiği sorunların ne yazık ki günümüzde de devam ettiği açıkça 

gözlenmektedir. Bir başka çalışmada Ecer ve arkadaşları (2002) işletmelerin, üniversitelerin ilgili 

bölümlerinde okutulan pazarlama derslerinden ve ders içeriklerinden beklentilerini araştırmıştır. 

Pazarlama alanında üniversite-sanayi işbirliğine katkı sunan bu çalışma sonucunda, öğrencilerin 

mezun olduktan sonra daha kolay istihdam edilmesini sağlayacak dersler hakkında öneriler 

getirilmiştir. (Ecer vd: 2002, s.293-311) 

Bu çalışmaların dışında, pazarlama tarihinin kronolojik sırayla incelenmesi ve pazarlama 

biliminin gelişimine katkıda bulunan akademisyenlerin pazarlama tarihindeki yerlerinin ortaya 

konması (Karabıyık vd.:2010, s.368-385); Türkiye’de pazarlama alanında yapılan tezlerin içerik 

analizi (Bozyiğit ve Yaşa: 2012, s.56-74); pazarlama alanındaki araştırma konularının içeriğinin 

zaman içerisindeki değişimi (Nasır ve Nasır: 2005, s.311-324); uluslararası pazarlama alanında 

yayınlanan makalelerin içerik analizi (Özkan: 2005, s.279-310); Türkiye’de yapılan pazarlama 

çalışmalarının, pazarlama okullarına ve yaklaşımlarına göre incelenmesi (İnan Atılgan vd. :2010, 

s.94-108); ulusal pazarlama kongrelerinde sunulan bildiri konularının ve en çok kullanılan analiz 

yöntemlerinin belirlenmesi (Tektaş vd.:2014, s.110-130); Türkiye Pazarlama Akademisi’nin üye 

profilinin ortaya konması (Erdoğan ve Uzkurt: 2007, s.37-53) ve yüksek lisans programının 

pazarlama anlayışına uygun olup olmadığının incelenmesi (Köktürk:2001,s.89-95) konularında 

yapılan araştırmalar da bulunmaktadır.   

Yukarıda yer alan çalışmalarda da görüldüğü gibi, Türkiye’de pazarlama alanı henüz büyüme 

çağında olan ve ciddi yapısal sorunları bulunan bir alandır. Bu araştırmada temel hedef, 

pazarlama alanında yüksek lisans tezi hazırlayan öğrencilerin üniversitelerin akademik 

kadrolarında istihdam edilme oranlarının belirlenmesi olmakla birlikte; çalışma kapsamında 

pazarlama alanında tezlerin hazırlandığı enstitüler, anabilim dalları ve bilim dallarının hem alan 

hem de isim bakımından farklılık göstermesi sorununa da değinilecektir. Literatür çalışması 

esnasında bu konuda yapılmış doğrudan bir çalışmaya rastlanmadığı için, bu bölümde benzer 

çalışma örnekleri sunulamamıştır.  
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Yöntem ve Bulgular 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerde pazarlama konusunda hazırlanan yüksek 

lisans tezlerini, bulundukları anabilim dalı-bilim dalı kapsamında değerlendirmek ve bu konuda 

yüksek lisans tezi hazırlayan öğrencilerin Türkiye’deki bir üniversitenin akademik kadrolarında 

istihdam edilme oranlarını üniversite, birim, bölüm ve unvan bakımından incelemektir. Bu 

bağlamda, pazarlama alanıyla doğrudan ilişkili enstitü, anabilim dalı ve bilim dallarında yazılan 

pazarlama konulu tezlerin yanı sıra, farklı enstitü, anabilim dalı ve bilim dallarında yazılan 

pazarlama konulu tezler de araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Bunun temel nedeni, sadece 

pazarlama yüksek lisans programlarında değil, tüm bölümlerde yazılmış pazarlama tezleri ile 

akademik kadrolara kabul edilme arasında bir bağlantı kurulmak istenmesidir.  Dolayısıyla bu 

bağlantı, bölüm bazında değil tez konusu bazında kurulmaya çalışılmıştır.  

Araştırmanın Ana Kitlesi, Örneklemi ve Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmanın amacına ulaşmak için son 11 yılda (2008-2018 yılları arasında) Türkiye’deki 

üniversitelerin yüksek lisans programlarında pazarlama disiplini kapsamına giren konularda tez 

hazırlayan yazarlar ana kitle olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi ise bu kapsamda 

hazırlanan tezleri YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanına ulaşmış ve yapılan tarama sonucunda 

tez sonuçlarına ulaşılabilen yazarlardan oluşmaktadır. Son 11 yılın değerlendirmeye alınmasının 

temel nedeni, 2008 yılı öncesi tarihler incelendiğinde, Türkiye’de yüksek lisans programlarının 

ve mezunlarının sayısının nispeten az olması ve 2006 yılından itibaren üniversite sayısının hızla 

artmasıyla, mezunların akademide çalışma sayısında da yükseliş olduğunun gözlenmesidir. 

Ayrıca, son 11 yılın dikkate alınması ile öğrencilerin yüksek lisansı tamamladıktan kısa bir süre 

sonra akademik bir unvanla Türkiye’deki bir üniversitede hangi oranda çalıştığının daha net bir 

biçimde ortaya konacağı düşünülmüştür.  

Uygulamalı ve betimsel tasarım türünde hazırlanan bu araştırma kapsamında, YÖK Ulusal Tez 

Merkezi veri tabanından içinde “pazarlama” kelimesi geçen yüksek lisans tezleri taranmıştır. 

Taramanın 2008-2018 yılları ile sınırlanması sonucunda, pazarlama anahtar kelimesi ile veri 

tabanında 1367 adet yüksek lisans tezine erişim sağlanmıştır. İçeriğinde pazarlama kelimesi 

geçmesine rağmen, yapılan tez isimlerinin incelenmesi sonucunda pazarlama alanı ile ilgili 

olmadığı anlaşılan tezler kapsam dışı bırakıldıktan sonra kalan 1050 adet tez incelemeye 
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alınmıştır. Bu aşamada en önemli hususlardan biri, taramanın herhangi bir anabilim dalı ya da 

bilim dalı temelli değil, anahtar kelime temelli yapılmış olmasıdır. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri 

tabanında bulunan detaylı tarama bölümünün dizin kısmına “pazarlama” anahtar kelimesi 

yazılmış, tez türü olarak “yüksek lisans” seçilmiş; tez yılı olarak da 2008 ve 2018 yılları arası 

girilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada ilgili kriterlere sahip olan tüm yüksek lisans tezlerinin 

örneklem kapsamına alındığına dair bir iddiada bulunulmamaktadır. Tarama sonucunda veri 

tabanının sunmuş olduğu kayıtlar temel alınmakta ve bu kayıtların sunumunda ortaya çıkabilecek 

aksaklıklar göz ardı edilmektedir. Zira farklı şekilde yapılan taramalarda veri tabanının farklı 

sonuçlar sunduğu görülmüştür. Örneğin, veri tabanında anabilim dalı temelli bir araştırma için 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama anabilim dalı, yüksek lisans tezi, pazarlama anahtar kelimesi ve 

2008-2018 yılları arası seçilerek tarama yapıldığında, sonuç olarak sadece altı tez sunulmaktadır. 

Benzer şekilde aynı tarama Pazarlama anabilim dalı için yapıldığında, veri tabanı tarafından 33 

tez sunulmaktadır. Bu örneklerdeki sonuçları azlığı, veri tabanında bazı aksaklıklar olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle, enstitü, anabilim dalı ve bilim dalı temelli bir inceleme 

yapılamamıştır. Ayrıca, veri tabanında detaylı taramanın yapıldığı kısımda yer alan “Konu” 

seçeneğinin içerisinde “pazarlama” konusunun yer almaması da konu temelli tarama 

yapılamamasına neden olmuştur. Bu nedenlerle, daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabileceği 

düşüncesiyle “pazarlama” anahtar kelimesi temel alınarak tarama yapılmış; ardından ortaya çıkan 

sonuçlar tek tek incelenerek, içerisinde pazarlama disiplinine yönelik konuların yer aldığı tezler 

araştırma kapsamına alınmıştır.  

Araştırma kapsamında ulaşılan tezlerin isimleri, yazarları, üniversiteleri, enstitüleri, anabilim 

dalları ve bilim dalları Excel formatında kayıt altına alınmıştır. Ardından, her bir tez yazarının 

YÖK Akademik platformunda bulunup bulunmadığı üniversite ve anabilim dalı temel alınarak 

incelenmiş ve yazarların akademik bir unvanla Türkiye’deki üniversitelerde çalışıp çalışmadığı 

tespit edilmiştir. Böylelikle çalışma oranları üniversite, birim, bölüm ve unvan bazında 

belirlenerek tablolara eklenmiştir.  

Araştırmanın Bulguları 

Tablo 1’de üniversitelere göre tez dağılımları görülmektedir. Tabloya göre en fazla yüksek lisans 

tezi yazılan üniversite 103 adet ile Marmara Üniversitesi’dir. Marmara Üniversitesi’ni 68 adet tez 
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ile Bahçeşehir Üniversitesi izlemektedir. Pazarlama konusunda yazılan yüksek lisans tezi sayısı 

bir olan 10 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler tabloda detaylı olarak gösterilmektedir.   

Tablo 1. Örneklem Kapsamında Türkiye’deki Üniversitelerde Pazarlama Konulu 

Tamamlanan Tez Sayısı (2008-2018) 

ÜNİVERSİTE  
TEZ 

SAYISI 
ÜNİVERSİTE 

TEZ 

SAYISI 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 11 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 9 

ADNAN MENDERES ÜNİVESİTESİ 12 
İSTANBUL AYDIN 

ÜNİVERSİTESİ 
18 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 3 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 5 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  14 
İSTANBUL TEKNİK 

ÜNİVERSİTESİ 
10 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2 
İSTANBUL TİCARET 

ÜNİVERSİTESİ 
28 

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2 
İSTANBUL KÜLTÜR 

ÜNİVERSİTESİ 
6 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 21 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 20 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 6 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2 

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. 1 
İZMİR KATİP ÇELEBİ 

ÜNİVERSİTESİ 
6 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ  2 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 6 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 8 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 6 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 19 
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ 

İMAM ÜNİ. 
4 

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 68 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 4 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  22 
KARADENİZ TEKNİK 

ÜNİVERSİTESİ 
12 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 3 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY 

ÜNİ. 
5 

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 41 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. 1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 3 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 6 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 8 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 1 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 15 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 6 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 7 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 1 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 15 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 103 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5 
MEHMET AKİF ERSOY 

ÜNİVERSİTESİ 
4 

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 9 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 3 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. 9 
MUĞLA SITKI KOÇMAN 

ÜNİVERSİTESİ 
20 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 8 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 4 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 6 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34 
NECMETTİN ERBAKAN 

ÜNİVESİTESİ 
4 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 19 
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ 

ÜNİ. 
4 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. 14 
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DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 7 

EGE ÜNİVERSİTESİ 29 
NUH NACİ YAZGAN 

ÜNİVERSİTESİ 
6 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 9 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. 6 OKAN ÜNİVERSİTESİ 9 

FATİH ÜNİVERSİTESİ* 2 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 7 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 11 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 19 

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 10 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 29 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 52 
SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ 
22 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 10 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 11 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 6 
TÜRK HAVA KURUMU 

ÜNİVERSİTESİ 
8 

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 TOROS ÜNİVERSİTESİ 3 

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ * 13 UFUK ÜNİVERSİTESİ 1 

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2 

GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1 

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 9 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 9 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 4 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 16 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 10 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 3 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 5  

TOPLAM 101  1050 

*: Kapatılan Üniversiteler Not: Koyu karakterle yazılan üniversiteler vakıf üniversitesi statüsündedir. 

 

Tablo 2’de Türkiye’deki üniversitelerde son 11 yılda yüksek lisansını tamamlayan mezunların, 

yine Türkiye’deki üniversitelerin akademik kadrolarında istihdam edilme sayıları ve oranları 

görülmektedir. Buna göre, pazarlama alanında en fazla yüksek lisans tezinin bulunduğu Marmara 

Üniversitesi’nde bu mezunların %20’sinin YÖK Akademik platformunda yer aldığı; dolayısıyla 

akademisyen olarak çalışma hayatına devam ettiği görülmektedir. Öte yandan, incelenen 1050 

yüksek lisans tezinin 333 tanesinin (%31,7) vakıf üniversitelerinde hazırlandığı hesaplanmıştır.  

Tablo 2. Türkiye’deki Üniversitelerde Pazarlama Konulu Yüksek Lisans Tezi Yapanların (2008-

2018) Türkiye’deki Akademik Kadrolarda İstihdam Sayısı ve Oranı  

ÜNİVERSİTE 
Mezun 

Sayısı 

Çalışan 

Sayısı 

Çalışan 

% 
ÜNİVERSİTE 

Mezun 

Sayısı 

Çalışan 

Sayısı 

Çalışan 

% 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 103 21 20 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 9 1 11 

BAHÇEŞEHİR 

ÜNİVERSİTESİ 
68 1 1 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 9 1 11 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 52 15 29 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 8 2 25 

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 41 4 10 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 8 2 25 

DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 34 6 18 
KTO KARATAY 

ÜNİVERSİTESİ 
7 1 14 

EGE ÜNİVERSİTESİ 29 6 21 
PAMUKKALE 

ÜNİVERSİTESİ 
7 4 57 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 29 12 41 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ 

ÜNİ. 
6 1 17 
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İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 28 3 11 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. 6 1 17 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  22 9 41 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 6 2 33 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 22 8 36 NAMIK KEMAL ÜNİ. 6 1 17 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 21 10 48 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5 2 40 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 20 5 25 
CUMHURİYET 

ÜNİVERSİTESİ 
5 3 60 

MUĞLA SITKI KOÇMAN 

ÜNİ. 
20 9 45 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 5 1 20 

DUMLUPINAR 

ÜNİVERSİTESİ 
19 6 32 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5 1 20 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 19 10 53 
KARAMANOĞLU 

MEHMETBEY ÜNİ. 
5 4 80 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 16 1 6 
KASTAMONU 

ÜNİVERSİTESİ 
5 1 20 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 15 5 33 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 4 1 25 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 15 1 7 
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ 

İMAM ÜNİ. 
4 1 25 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  14 3 21 
NECMETTİN ERBAKAN 

ÜNİVESİTESİ 
4 1 25 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR 

ÜNİ. 
14 2 14 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ 

VELİ ÜNİ. 
4 1 25 

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ * 13 2 15 
AFYON KOCATEPE 

ÜNİVERSİTESİ 
3 2 67 

ADNAN MENDERES ÜNİ. 12 2 17 
CELAL BAYAR 

ÜNİVERSİTESİ 
3 1 33 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. 12 4 33 
HASAN KALYONCU 

ÜNİVERSİTESİ 
3 1 33 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. 11 2 18 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2 2 100 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 11 4 36 
KIRKLARELİ 

ÜNİVERSİTESİ 
2 1 50 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 11 6 55 
MUSTAFA KEMAL 

ÜNİVERSİTESİ 
2 1 50 

GALATASARAY 

ÜNİVERSİTESİ 
10 1 10 

ONDOKUZ MAYIS 

ÜNİVERSİTESİ 
2 1 50 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 10 1 10 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2 1 50 

YILDIZ TEKNİK 

ÜNİVERSİTESİ 
10 1 10 

BÜLENT ECEVİT 

ÜNİVERSİTESİ 
1 1 100 

ÇANAKKALE ONSEKİZ 

MART ÜNİ. 
9 8 89 

KİLİS 7 ARALIK 

ÜNİVERSİTESİ 
1 1 100 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 9 5 56 TOPLAM 858 217  

GENEL TOPLAM  1050 217 20,67 

* Kapatılan Üniversite Not: Koyu karakterli üniversiteler vakıf üniversitesi statüsündedir.  

 

Tablo 2 incelendiğinde, Marmara Üniversitesini 68 adet tez ile takip eden Bahçeşehir 

Üniversitesi’nde tez yazarlarından sadece %1’inin Türkiye’deki bir üniversitede akademik alanda 

istihdam edildiği görülmektedir. Mevcut örneklem içerisinde, Gazi Üniversitesi pazarlama 

konusunda Bahçeşehir Üniversitesi’nden daha az yüksek lisans tezi üretmesine rağmen, 

yazarların %29’u akademik alanda istihdam edilmiştir. Düzce Üniversitesi, Bülent Ecevit 

Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi pazarlama konusuyla ilgili yüksek lisans tez sayısı en 
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az olan üniversiteler olmasına rağmen, yazarların akademisyen olarak istihdam oranı (%100) en 

yüksek üniversitelerdir.  

Tablo 2’de dikkat çeken diğer bir husus ise mevcut örneklem dahilinde pazarlama konusunda 

yüksek lisans tezi hazırlamış ve akademisyen olarak kariyerlerine devam eden öğretim 

elemanlarının büyük oranda devlet üniversitelerinde yüksek lisans yapmış olmalarıdır (%92,6). 

Vakıf üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin akademik kadrolarda istihdam edilme oranı, 

devlet üniversitelerine kıyasla çok daha düşüktür (%7,4).  

Tablo 2’de yer alan toplam mezun sayısı, akademik alanda istihdam edilen mezunu bulunmayan 

üniversiteler kapsam dışında tutulduğu için 858 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte çalışan / 

mezun oranı toplam mezun sayısı olan 1050 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. Buna göre, tüm 

mezunların akademide istihdam oranı %20,67’dir. Bu bulgu, pazarlama alanında yüksek lisans 

tezi hazırlayan bireylerin akademide istihdam edilme oranının 1/5 gibi önemli bir rakam 

olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.  

Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da araştırmanın amacında ifade edilen çalışma kapsamında 

incelenen yüksek lisans tezlerinin yazarlarının istihdam edildikleri üniversiteler, birimler, 

bölümler ve çalıştıkları unvanlar yer almaktadır.  

Tablo 3’te görüldüğü gibi, araştırma kapsamında incelenen pazarlama konulu yüksek lisans 

tezlerinin yazarları Türkiye’nin 99 farklı üniversitesinin akademik kadrolarında istihdam 

edilmiştir. Bu üniversiteler içerisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (10 kişi), Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi (8) ve Selçuk Üniversitesi (8) en çok istihdamın gerçekleştiği üniversiteler 

olarak başı çekmektedir. 

Tablo 3. Araştırma Kapsamında İncelenen Tez Yazarlarının Çalıştığı Üniversiteler 

ÜNİVERSİTE SAYI ÜNİVERSİTE SAYI 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. 4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1 

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 1 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. 1 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2 İZMİR KATİP ÇELEBİ 

ÜNİVERSİTESİ 

2 

AFYON KOCATEPE 

ÜNİVERSİTESİ 

3 İZMİR KAVRAM MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

2 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 1 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ 

İMAM ÜNİ. 

2 

ALANYA ALAADDİN 

KEYKUBAT ÜNİ. 

1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1 

ALANYA HAMDULLAH EMİN 1 KARADENİZ TEKNİK 1 
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PAŞA ÜNİ. ÜNİVERSİTESİ 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1 KARAMANOĞLU MEHMETBEY 

ÜNİ. 

2 

ANKARA HACI BAYRAM VELİ 

ÜNİ. 

1 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 4 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER 

ÜNİ. 

1 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 5 

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1 KIRŞEHİR AHİ EVRAN 

ÜNİVERSİTESİ 

1 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 1 KÜTAHYA DUMLUPINAR 

ÜNİVERSİTESİ 

3 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. 1 MANİSA CELÂL BAYAR 

ÜNİVERSİTESİ 

2 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 1 MARDİN ARTUKLU 

ÜNİVERSİTESİ 

1 

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 4 

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ 

ÜNİVERSİTESİ 

1 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 1 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2 MUĞLA SITKI KOÇMAN 

ÜNİVERSİTESİ 

8 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİ. 

10 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2 

ÇANKIRI KARATEKİN 

ÜNİVERSİTESİ 

2 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 3 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2 NECMETTİN ERBAKAN 

ÜNİVERSİTESİ 

4 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 1 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. 3 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 3 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1 

EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ORDU ÜNİVERSİTESİ 1 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 1 

ERZURUM TEKNİK 

ÜNİVERSİTESİ 

1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 8 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ 

ÜNİVERSİTESİ 

2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 

ÜNİVERSİTESİ 

2 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2 SAKARYA UYGULAMALI 

BİLİMLER ÜNİ. 

4 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 6 

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 4 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 4 SİVAS CUMHURİYET 

ÜNİVERSİTESİ 

4 

GİRNE AMERİKAN 

ÜNİVERSİTESİ 

1 SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ 

4 

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 2 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 3 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL 

ÜNİVERSİTESİ 

2 

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 1 TOKAT GAZİOSMANPAŞA 

ÜNİVERSİTESİ 

1 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 3 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5 

ISPARTA UYGULAMALI 

BİLİMLER ÜNİ. 

1 TÜRK HAVA KURUMU 

ÜNİVERSİTESİ 

1 
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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 3 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1 

İSTANBUL AYDIN 

ÜNİVERSİTESİ 

1 VAN YÜZÜNCÜ YIL 

ÜNİVERSİTESİ 

1 

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 YALOVA ÜNİVERSİTES 2 

İSTANBUL ESENYURT 

ÜNİVERSİTESİ 

3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 

İSTANBUL GELİŞİM 

ÜNİVERSİTESİ 

4 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2 

İSTANBUL MEDİPOL 

ÜNİVERSİTESİ 

2 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 1 

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 3 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT 

ÜNİ. 

1 

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 TOPLAM  217 

 

Tablo 4’te araştırma kapsamında incelenen tez yazarlarının Türkiye’deki üniversitelerde 

çalıştıkları birimler görülmektedir. Tabloya göre, örneklem kapsamındaki tez yazarları 

üniversitelerin 34 farklı biriminde çalışmaktadır.  

Tablo 4. Araştırma Kapsamında İncelenen Tez Yazarlarının Üniversitelerde Çalıştıkları 

Birimler 

BİRİM  SAYI BİRİM  SAYI 

Bankacılık ve sigortacılık 

yüksekokulu 

1 Rektörlük 1 

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu 1 Sağlık bilimleri fakültesi 1 

Denizcilik fakültesi 1 Sanat ve sosyal bilimler fakültesi 1 

Erciş işletme fakültesi 1 Sanat ve tasarım fakültesi 2 

Fen-edebiyat fakültesi 1 Siyasal bilgiler fakültesi 1 

Güzel sanatlar fakültesi 1 Sosyal ve beşeri bilimler fakültesi 2 

Güzel sanatlar tasarım ve mimarlık 

fak. 

1 Spor bilimleri fakültesi 2 

Hava ulaştırma fakültesi 1 Turizm fakültesi 21 

İktisadi idari ve sosyal bilimler 

fakültesi 

2 Turizm işletmeciliği ve otelcilik y.o. 2 

İktisadi ve idari bilimler fakültesi 30 Turizm ve otel işletmeciliği 

yüksekokulu 

2 

İletişim fakültesi 15 Turizm ve otelcilik yüksekokulu 1 

İşletme fakültesi 8 Uygulamalı bilimler fakültesi 2 

İşletme ve yönetim bilimleri 

fakültesi 

2 Uygulamalı bilimler yüksekokulu 11 

Meslek yüksekokulu 94 Uygulamalı sosyal bilimler 

yüksekokulu 

1 

Mimarlık fakültesi 1 Yönetim bilimleri fakültesi 1 

Mühendislik fakültesi 1 Ziraat fakültesi 3 

Orman fakültesi 1 Bankacılık ve sigortacılık 

yüksekokulu 

1 

TOPLAM 217 
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Tablo 4’te görüldüğü gibi, en çok istihdamın gerçekleştiği birimler meslek yüksekokulları (94 

kişi), İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri (30) ve Turizm Fakülteleri (21) şeklinde 

sıralanmaktadır. 

Tablo 5’te araştırma kapsamında incelenen yüksek lisans tezlerinin yazarlarının Türkiye’deki 

üniversitelerde çalıştıkları bölümler görülmektedir. Buna göre, yazarlar üniversitelerin 68 farklı 

bölümünün akademik kadrolarında istihdam edilmiştir. En çok istihdamın gerçekleştiği bölümler 

sırasıyla işletme (30 kişi), Yönetim ve Organizasyon (24 kişi) ve Pazarlama ve Reklamcılık (14) 

bölümleridir. Öte yandan, pazarlama alanıyla doğrudan ilişkili olmayan Endüstri Mühendisliği, 

Gıda İşleme, Güverte, Havacılık Yönetimi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Orman Endüstri 

Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Tapu Kadastro gibi bölümlerin akademik kadrolarında 

da bu kişilerin istihdam edildiği görülmektedir. Bununla birlikte incelenen yüksek lisans tezi 

yazarlarının pazarlama alanı ile doğrudan ilişkili olan dış ticaret, pazarlama ve dış ticaret, halkla 

ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerinde de istihdam edildikleri 

görülmektedir.  

Tablo 5. Araştırma Kapsamında İncelenen Tez Yazarlarının Üniversitelerde Çalıştıkları 

Bölümler 

Bölüm Sayı Bölüm Sayı 

Antrenörlük eğitimi bölümü 2 Pazarlama ve reklamcılık bölümü 14 

Bankacılık ve sigortacılık bölümü 3 Pilotaj bölümü 1 

Bilgi ve belge yönetimi bölümü 1 Reklam tasarımı ve iletişimi bölümü 1 

Büro hizmetleri ve sekreterlik bölümü 6 Reklamcılık ve halkla ilişkiler bölümü 1 

Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü 1 Rekreasyon yönetimi bölümü 1 

Dış ticaret bölümü 3 Sağlık yönetimi bölümü 1 

Ekonomi ve finans bölümü 1 Sermaye piyasası bölümü 1 

El sanatları bölümü 1 Seyahat işletmeciliği bölümü 1 

Endüstri mühendisliği bölümü 1 Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği 

bölümü 

2 

Endüstri ürünleri tasarımı bölümü 1 Seyahat-turizm ve eğlence hizmetleri 

bölümü 

6 

Finans bankacılık ve sigortacılık bölümü 5 Sigortacılık ve risk yönetimi bölümü 1 

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü 5 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü 1 

Gıda işleme bölümü 1 Spor bilimleri bölümü 1 

Görsel iletişim tasarımı bölümü 3 Strateji bilimi bölümü 1 

Görsel-işitsel teknikler ve medya 

yapımcılığı bölümü 

1 Şehir ve bölge planlama bölümü 1 

Güverte bölümü 1 Tapu kadastro bölümü 1 

Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü 4 Tarım ekonomisi bölümü 3 

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü 12 Tasarım bölümü 1 

Havacılık yönetimi bölümü 1 Tıbbi hizmetler ve teknikler bölümü 4 

İktisadi ve idari programlar bölümü 1 Toptan ve perakende satış bölümü 1 

İletişim tasarımı ve yönetimi bölümü 1 Turizm işletmeciliği bölümü 11 
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İstatistik bölümü 1 Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü 2 

İşletme bölümü 30 Turizm rehberliği bölümü 4 

Konaklama işletmeciliği bölümü 4 Turizm ve otel işletmeciliği bölümü 2 

Konaklama ve turizm işletmeciliği bölümü 1 Ulaştırma hizmetleri bölümü 4 

Medya ve iletişim bölümü 1 Uluslararası işletmecilik bölümü 1 

Medya ve iletişim bölümü/medya ve 

iletişim 

1 Uluslararası işletmecilik ve ticaret bölümü 1 

Moda tasarımı bölümü 1 Uluslararası işletmecilik ve ticaret bölümü 1 

Muhasebe bilgi sistemleri bölümü 1 Uluslararası ticaret bölümü 1 

Muhasebe ve vergi bölümü 3 Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü 2 

Mülkiyet koruma ve güvenlik bölümü 2 Uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi 

bölümü 

1 

Orman endüstrisi mühendisliği bölümü 1 Yönetim bilişim sistemleri bölümü 3 

Otel yöneticiliği bölümü 1 Yönetim ve organizasyon bölümü 24 

Otel, lokanta ve ikram hizmetleri bölümü 10 Bilinmeyen 3 

Pazarlama ve dış ticaret bölümü 1 TOPLAM  217 

 

Tablo 6’da araştırma kapsamında incelenen tez yazarlarının Türkiye’deki üniversitelerde çalıştığı 

unvanlar görülmektedir. Buna göre, en yüksek orana sahip unvan %43,32 ile öğretim görevlisidir. 

Bu unvanı, araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi takip etmektedir. Unvanlar arasında 

doçent sayısının düşük olması ve hiç profesör unvanlı istihdamın bulunmaması incelenen tezlerin 

2008-2018 yılları arasını kapsamasından dolayıdır. Bununla birlikte, incelenen yüksek lisans tez 

yazarları içerisinde, doktora eğitimini tamamlayanların da azımsanmayacak oranda olduğu 

görülmektedir (Doktor Öğretim Üyesi).   

Tablo 6. Araştırma Kapsamında İncelenen Tez Yazarlarının Üniversitelerde Hangi 

Unvanla Çalıştığı 

ÜNVAN SAYI % 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 94 43,32 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 63 29,03 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 59 27,19 

DOÇENT 1 0,46 

TOPLAM 217 100 

 

Tablo 7 ve Tablo 8’de araştırma kapsamında incelenen pazarlama ile ilgili tezlerin yazıldığı 

yüksek lisans programlarının yer aldığı enstitü ve anabilim dalları görülmektedir.  
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Tablo 7. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin (2008-2018) Yer Aldığı Anabilim 

Dalları (Sosyal Bilimler Enstitüsü)  

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yön. ABD İşletme (İngilizce) ABD 
Sağlık Kurumları Yöneticiliği 

ABD 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ABD İşletme ABD 
Sağlık Kurumları Yönetimi 

ABD 

Ekonometri ABD İşletme Eğitimi ABD Sanat ve Tasarım ABD 

Gayrimenkul Geliştirme ABD İşletme Yönetimi ABD Sanat Yönetimi ABD 

Gazetecilik ABD Kamu Yönetimi ABD Sigortacılık ABD 

Genel Gazetecilik ABD 
Küresel Pazarlama ve Marka 

Yön. ABD 
Spor Yönetim Bilimleri ABD 

Genel İşletmecilik ABD Lojistik Yönetimi ABD Turizm ABD 

Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları ABD 
Medya ve İletişim Sistemleri 

ABD 
Turizm İşletmeciliği ABD 

Grafik Ana Sanat Dalı 
Medya ve Kültürel Çalışmalar 

ABD 

Turizm İşletmeciliği Eğitimi 

ABD 

Halkla İlişkiler ABD Nöropazarlama ABD 
Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik ABD 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD Pazarlama ABD Uluslararası Ticaret ABD 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Pazarlama İletişimi ABD 
Uluslararası Ticaret ve 

Finansman ABD 

İç Mimari Tasarım ABD 
Radyo Televizyon ve Sinema 

ABD 

Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik ABD 

İktisat ABD Reklamcılık ABD 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

ABD 

İletişim ABD 
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 

ABD 

Uluslararası Ticaret ve 

Pazarlama ABD 

İletişim Bilimleri ABD 
Reklamcılık ve Marka İletişimi 

ABD 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 

ABD 

İletişim Sanatları ABD 
Reklamcılık ve Marka  İletişimi 

Yön. ABD 

Yönetim Bilişim Sistemleri 

ABD 

İletişim Tasarımı ABD Rekreasyon Yönetimi ABD 

 
İletişim ve Tasarım Ana Sanat Dalı  

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

ABD 

  

Beklendiği gibi, pazarlama konulu tezlerin çoğunlukla Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki 

anabilim dallarında hazırlandığı tespit edilmiştir. İşletme ve pazarlama alanındaki anabilim 

dallarının isimleri incelendiğinde, İşletme Yönetimi, İşletme Eğitimi, Nöropazarlama gibi 

anabilim dalı adlarının yer aldığı görülmektedir. Bu durumun kavram karmaşasına yol 

açabileceği unutulmamalıdır. Anabilim dalı ismi temel olmak üzere (örneğin pazarlama) bilim 

dalı isimlerinde ayrıntıya girilebilir (örneğin nöropazarlama, pazarlama iletişimi gibi).  Böylelikle 

üniversiteler ve enstitüler arasında anabilim dalı isimlerinde bir bütünlük sağlanmış olacaktır. 

Lisansüstü öğrenim görmek isteyen öğrencilerin birbirine yakın anabilim dallarındaki farklılığı 

anlayamamalarından dolayı tercihlerinde oluşan kararsızlık da böylelikle azalabilecektir.  
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İşletme ve Pazarlama alanından farklı anabilim dallarında hazırlanan tezler ayrıntılı olarak 

incelendiğinde ise, bu tezlerin pazarlama ile ilişkili anabilim dallarında hazırlanan tezlerden 

konu, yöntem ve içerik bakımından farklı olmadığı gözlenmektedir.  

Tablo 8’de Sosyal Bilimler Enstitüsü dışındaki enstitülerin bünyesinde pazarlama konusunda 

yazılan tezlerin bağlı bulunduğu anabilim dalları gösterilmektedir.  

Tablo 8. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin (2008-2018) Yer Aldığı Anabilim 

Dalları (Diğer Enstitüler) 

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Dış Ticaret Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Anabilim Dalı 

Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı 

Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 

Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı 

Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 

Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı  

Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Anabilim Dalı 

Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı 

Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı  

Fen Bilimleri Enstitüsü / Orman Mühendisliği Anabilim Dalı 

Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı 

Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 

Fen Bilimleri Enstitüsü / Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı 

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü / Ortadoğu Ekonomi Politiği Anabilim Dalı 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 

 

Tablo 8’de Sosyal Bilimler Enstitüsü dışındaki bazı enstitülerde Beden Eğitimi, İnşaat 

Mühendisliği, Mimarlık, Tekstil Eğitimi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Eğitim Bilimleri 

gibi çok sayıda anabilim dalında pazarlama alanıyla doğrudan ilişkili tezlerin hazırlandığı 

görülmektedir. Bu bulgular enstitü ve anabilim dalının ilgi alanları bağlamında 

değerlendirildiğinde oldukça manidardır. Disiplinler arası çalışmaların özendirildiği günümüzün 

bilgi çağında birbirine yakın disiplinlerde ortak alanları içeren çalışmaların bulunması doğal 

karşılanabilirken, Tablo 8’deki bazı anabilim dallarında yer alan çalışmalar bu amacın aşıldığı 

şeklinde yorumlanabilir. Pazarlama alanında doğrudan mimarlık, inşaat mühendisliği, bilgisayar 

mühendisliği gibi alanlarda tez çalışması yapılması ne kadar olağan dışıysa, bu alanlarda da 

pazarlama alanında tezlerin yapılması o kadar olağan dışı kabul edilebilir. Nitekim pazarlama 
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alanında doçentlik başvurusu yapıldığında bazı jüri üyelerinin turizm pazarlaması alanındaki 

çalışmaları bile alan dışı kabul ettiği bilinmektedir. Birbirine bu kadar yakın iki disiplinde dahi 

disiplinler arası çalışma yapılması eleştirilebilen bir konu iken, bu derece farklı disiplinlerin 

birbirlerinin çalışma alanına girmesinin sonuçları ayrıntılı olarak incelenmelidir.  

YÖK Ulusal Tez Merkezi sisteminde ilgili tezler incelendiğinde, bu tezler arasında anabilim dalı 

ve bilim dalı belirtilmemiş tezlere rastlanmıştır. Bazı çalışmalarda ise anabilim dalı belirtilmeden 

sadece bilim dalı sisteme işlenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen tezlerin hazırlandığı bilim 

dalları toplu olarak Tablo 9’da gösterilmektedir.  

Tablo 9. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin (2008-2018) Yer Aldığı Bilim Dalları 

(Tüm Enstitüler) 

Bankacılık Eğitimi BD 
İnsan Kaynakları ve Örgütsel 

Değişim BD 
Sayısal Yöntemler BD 

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği BD İnsan Kaynakları Yönetimi BD Spor Yönetim Bilimleri BD 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği BD İstatistik BD Spor Yönetimi BD 

Bilişim BD İşletme BD Tarım İşletmeciliği BD 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi BD İşletme Eğitimi BD Turizm İşletmeciliği BD 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi BD İşletme Ekonomisi BD Turizm İşletmeciliği Eğitimi BD 

Endüstri Mühendisliği BD İşletme Yönetimi BD Uluslararası İşletmecilik BD 

Genel İşletme BD Kooperatifçilik BD Uluslararası Kalite Yönetimi BD 

Genel İşletmecilik BD Lojistik Yönetimi BD Uluslararası Ticaret BD 

Giyim Sanatları Eğitimi BD 
Medya Ekonomisi ve 

İşletmeciliği BD 

Uluslararası Ticaret ve Para 

Yönetimi BD 

Halkla İlişkiler BD Mimari Tasarım BD 
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 

(İngilizce) BD 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım BD Muhasebe ve Denetim BD 
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 

BD 

Hastane İşletmeciliği BD Pazarlama BD Yapı Mühendisliği BD 

Hastane ve Sağlık Kur. Yön. BD Pazarlama İletişimi BD Yönetim Bilişim Sistemleri BD 

İç Mekan Tasarımı BD Proje ve Yapım Yönetimi BD Yönetim Ekonomisi BD 

İletişim Bilimleri BD Radyo Televizyon BD  Yönetim ve Organizasyon BD 

İletişim Sanatları BD Reklamcılık BD Yöneylem Araştırması BD 

İletişim Sanatları ve Tasarım Sanat Dalı Reklamcılık ve Tanıtım BD 
 

İletişim ve Tasarım Sanat Dalı Sağlık Kurumları Yönetimi BD 

 

Tablo 9 incelendiğinde, araştırma kapsamında değerlendirilen yüksek lisans tezlerinin 

yürütüldüğü bilim dalları arasında doğrudan işletme alanında (Genel İşletme, Genel İşletmecilik, 

İşletme, İşletme Eğitimi, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi) altı; doğrudan pazarlama 

alanında (Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi, Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Üretim 
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Yönetimi ve Pazarlama) dört bilim dalı bulunduğu görülmektedir. Bunların dışında, ekonomi, 

işletme ve pazarlama ile ilişkili başka bilim dalları da bulunmaktadır. 

Hazırlanan tezlerin çok sayıda farklı bilim dalında bulunması, bu bilim dallarının bazılarının 

birbirine çok yakın alanlar olmalarına rağmen farklı isimlerden oluşmuş olmaları da dikkate 

değer bir bulgudur. Aynı alanda yer alan bilim dallarının bu derece farklı isimlere sahip olmaları 

ve bu isimlerin bilimsel anlamda gerçek bir farklılık gösterip göstermediği tüm paydaşlar 

tarafından değerlendirilmesi gereken bir durumdur. 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın örneklemi kapsamında bir değerlendirme yapıldığında, 2008-2018 yılları arasında 

Türkiye’deki üniversitelerde pazarlama konusunda en fazla yüksek lisans tezi üreten 

üniversitenin 103 adet ile Marmara Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir. Marmara Üniversitesinin 

pazarlama konusu ile ilgili tez yazan mezunlarının %20’si akademik alanda çalışmaya devam 

etmektedir. Marmara Üniversitesi’ni yazılan tez sayısı bakımından 68 tez ile Bahçeşehir 

Üniversitesi izlemektedir. Bahçeşehir üniversitesinin mezunlarının Marmara Üniversitesi’ne 

nazaran akademik kadrolarda istihdamının çok düşük oranda (%1) geçekleştiği saptanmıştır. 

Bahçeşehir Üniversitesi’ne göre 52 adet ile daha az pazarlama tezi üretilmiş olmasına rağmen, 

Gazi Üniversitesi’nde yapılan çalışmaların yazarları %29’luk bir oranla üniversitelerin akademik 

kadrolarında istihdam edilmiştir. Beykent Üniversitesi’nde tamamlanan çalışmaların 

yazarlarından %10’luk bir kısmı üniversitelerin akademik kadrolarında çalışmaktadır.  

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, yüksek lisansını devlet üniversitesinde tamamlayan ve 

pazarlama alanında tez hazırlayan öğrencilerin üniversitelerin akademik kadrolarında çalışma 

oranlarının, vakıf üniversitelerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu da akademik 

alanda hedefleri olan öğrencilerin daha çok devlet üniversitelerini seçmiş olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. Ayrıca, vakıf üniversitelerini tercih eden öğrencilerin daha çok özel sektörde 

kariyer planlaması yapmak isteyebileceği de düşünülebilir.  

Çalışma sonucunda, pazarlama konulu yüksek lisans tezlerinin yazarlarının Türkiye’de 99 farklı 

üniversitenin akademik kadrolarında istihdam edildiği saptanmıştır. Örneklem içerisinden en çok 

akademisyen istihdam eden üniversiteler arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi başı çekmektedir. Akademisyenler istihdam 

edildiği birimler bakımından incelendiğinde, istihdamın büyük bir çoğunluğunun pazarlamayla 
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ilişkili birimlerde gerçekleştiği söylenebilir. Ancak, bu akademisyenlerin bir kısmının Mimarlık, 

Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Orman Fakültesi gibi birimlerde çalıştığı gözlenmiştir. Benzer 

biçimde çalışılan bölümler incelendiğinde, pazarlama alanıyla ilişkili bölümlerde istihdam edilen 

akademisyenlerin oranı yüksek olmakla birlikte, Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri 

Mühendisliği, Gıda İşleme, Güverte, Havacılık Yönetimi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Şehir 

ve Bölge Planlama, Tapu Kadastro gibi pazarlama alanıyla doğrudan ilişkili olmayan bölümlerde 

de istihdamın olduğu görülmektedir. 

Araştırma örneklemi kapsamında 2008-2018 yılları arasında pazarlama konulu yüksek lisans tezi 

hazırlayan öğrencilerden üniversitelerin akademik kadrolarında istihdam edilenlerin önemli bir 

bölümünün öğretim görevlisi olarak çalıştığı görülmektedir. Bu unvanı, araştırma görevlisi ve 

doktor öğretim üyesi unvanı takip etmektedir.  

Araştırmada ulaşılan bulgulardan biri de az sayıda olmakla birlikte aynı konu üzerine aynı 

üniversitede yapılan tezlerin farklı isimlerdeki anabilim dallarıyla sisteme girilmiş olmasıdır. 

Aynı üniversitedeki anabilim dallarının fazlalığı ve benzerliği araştırmacılar ve bu anabilim 

dallarında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için karışıklığa sebep olabilecektir. YÖK 

tarafından oluşturulan bir araştırma grubu ile üniversitelerdeki anabilim dalları üzerinde bir 

çalışma yapılması ve anabilim dalı isimlerindeki karışıklığın azaltılması faydalı olabilecektir.  

Araştırma kapsamında incelenen pazarlama ile ilişkili yüksek lisans tezlerinin pazarlama, işletme 

ve ekonomiyle doğrudan ilişkili olmayan bazı anabilim dallarında da hazırlandığı gözlenmiştir. 

Günümüzde pek çok disiplinin iç içe geçtiği bilinen bir durumdur. Ancak birbirinden siyahla 

beyaz kadar farklı alanların birbirlerinin ilgi alanına girecek çalışmaları yapması akademik alanın 

gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Disiplinler arası çalışmaların hangi düzeyde 

olabileceğinin bu anabilim dallarının ve ilgili enstitülerin kurullarında görüşülerek, alan dışı 

olarak kabul edilebilecek konularda tez yazılmasına müsaade edilmemesi, Türkiye’de anabilim 

dallarının sınırlarının belirlenebilmesi bakımından önemlidir.  

Bu araştırma, YÖK Ulusal Tez Merkezi sisteminde yer alan tezler içerisinde pazarlama anahtar 

kelimesiyle bulunan 1367 yüksek lisans tezinin incelenmesi ve pazarlama alanı ile ilişkisiz 

görülen 317 tezin çıkarılması sonucunda kalan 1050 yüksek lisans tezi üzerinden yürütülmüştür. 

İncelenen tezler 2008-2018 yılları arasında yazılmış yüksek lisans tezlerini kapsamaktadır. 

Dolayısıyla Türkiye’deki bir üniversitede son 11 yılda pazarlama alanında yazılmış yüksek lisans 
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tezleri bu araştırmanın en temel kısıtıdır. Türkiye’deki üniversitelerde ilgili alanda yüksek lisans 

tezi hazırlayıp mezun olmuş ve yurt dışındaki üniversitelerin akademik kadrolarında çalışanların 

araştırma kapsamına alınmamış olması da araştırmanın bir başka kısıtıdır. Araştırmada kısıt 

oluşturabilecek diğer bir husus ise YÖK Ulusal Tez Merkezi sisteminde yaşanabilmesi olası 

erişim problemleridir. Her ne kadar farklı erişim ağlarından defalarca tekrar eden aramalarda 

ulaşılan tez sayılarında herhangi bir farklılık bulunmasa da YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne henüz 

ulaşmamış ya da herhangi bir nedenle Merkez’in veri tabanına kaydolmamış tezlere 

erişilememesi de bir kısıt oluşturmaktadır.  
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