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ÖNSÖZ
Fakültemizin

15.

Ulusal

Pazarlama

Kongresi’ne

ev

sahipliği

yapmasından gurur duyuyorum. 1992 yılında kurulan Dokuz Eylül
Üniversitesi İşletme Fakültesi, henüz genç bir fakülte olmasına karşın
önemli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıları başarıyla düzenlemiştir.
Türk akademi dünyasının en önemli kongrelerinden biri olan Ulusal
Pazarlama Kongresi’ni de bu halkaya ekliyor olmak bizim için bir kıvanç
vesilesidir.
Fakültemiz, eğitim kalitesini yükseltmek ve Türkiye’nin önde gelen ve
uluslararası bilinirliği olan bir işletme fakültesi olarak konumunu
güçlendirmek için tüm gücüyle çalışmaktadır. Birçok saygın yabancı
üniversiteyle yaptığımız ikili anlaşmalar ve ortak araştırmalarla
Türkiye’de işletme eğitiminin uluslararasılaşmasına yönelik amacımızı
gerçekleştirmeye çalışmaktayız.
Bilimsel toplantılar, bilim insanlarının bir araya gelmelerini ve bilimsel
tartışmalarda bulunmalarını sağlamaktadır. Ancak Ulusal Pazarlama
Kongreleri, son yıllarda Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği
tarafından düzenlenen ve özellikle genç akademisyenlere metodolojik
açıdan katkılar sağlayan Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Eğitim
Seminerlerine de ev sahipliği yapmaktadır.
Elinizdeki bildiri kitabı 35 tam metin ve 20 genişletilmiş özet biçiminde
olmak üzere toplam 55 bildiriden oluşmaktadır. Tüm bildiriler, Ulusal
Pazarlama Kongresi Akademik Kurulu’nun
seçilmiştir.
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titiz çalışmaları sonucu

Akademik Kurul çalışmalarına katılan hocalarımıza, Pazarlama ve
Pazarlama Araştırmaları Derneği’ne, kongrenin gerçekleşmesinde emeği
geçen tüm Kongre Düzenleme Kurulu üyelerine ve 15. Ulusal Pazarlama
Kongresi’ne katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Ceyhan ALDEMİR
Dekan
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi
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SUNUŞ

Bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırılan son çeyrek yüzyılda pazar,
rekabet ve tüketici kavramlarının yeniden tanımlanmasına yol açan baş
döndürücü gelişmeler firmaları hemen her alanda farklı düşünce,
planlama ve eylem kalıpları içinde davranmaya zorlamaktadır. Bu hızlı
değişim, yeni firma ve yönetim modellerinin ortaya çıkmasına neden
olduğu gibi tüketicinin de davranış kodlarını değiştirmekte ve yeni nesil
bir tüketici profili oluşmaktadır.
Buna ek olarak dünyanın son yıllarda sıklıkla yaşamaya başladığı değişik
şiddetteki krizler, pazarlama başta olmak üzere işletme biliminin bütün
alanlarında

bilinen

bütün

doğruların

yeniden

sorgulanmasını

gerektirmiştir. Wharton School’dan Yoram Wind “Global pazarlardaki
politik ve ekonomik kargaşanın etkilediği pazarlarda pazarlama ve
işletme stratejileri için aynı yolları takip etmeye devam etmek çok
büyük bir risktir.” diye uyarıyor.Wind, değişimin ve karmaşıklığın
düzeyinin firmaların mevcut modelleri ve yöntemleri bir tarafa bırakarak
farklı bir

pazarlama yaklaşımı oluşturmalarını gerektiren yeni bir

pazarlama paradigması yarattığını belirtiyor. Wind’in açıkladığı bu yeni
paradigma pazarlamaya yalnızca bir işletme fonksiyonu olmaktan çok bir
işletme felsefesi olarak odaklanmayı gerektiriyor.
15.Ulusal Pazarlama Kongresi, “ Bilgi ve İletişim Çağında Pazarlama
ve Tüketici” konulu teması ile son yıllarda pazarlama alanında tanık
olduğumuz değişimlere ve sosyal medya başta olmak üzere gündemimize
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giren yeni kavramlara mercek tutuyor. Bir bayrak yarışı şekline dönüşen
Ulusal Pazarlama Kongreleri, her geçen yıl daha da nitelikli bildirilerin
tartışıldığı bilimsel platformlara dönüşüyor. Pazarlama ve Pazarlama
Araştırmaları Derneği’nin desteği ve yönlendirmeleri, Akademik
Kurul’un değerli üyelerinin özverili katkıları ile bir araya geldiğinde her
geçen yıl organizasyonel ve bilimsel boyutlarıyla pazarlama akademik
dünyasına yakışan bir kongre dizisi gerçekleşiyor. Bu yıl sunulan 187
bildiri özetinin içinden Akademik Kurul’un titiz değerlendirmesi ile
yazarların isimleri bilinmeden 104 bildiri seçilmiştir. Tam metinleri
elimize ulaşan 64 bildiri Akademik Kurul içinden uzmanlık alanlarına
göre seçilen hakemler tarafından yine yazarların isimleri bilinmeden
değerlendirilerek 55 adet bildiri kongrede sunulmak üzere kabul
edilmiştir.
Bu yıl kongre programı kapsamında 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim
Semineri, 26 Ekim 2010 tarihinde Sayın Prof.Dr. Cemal Yükselen, Sayın
Doç. Dr. Ayla Özhan Dedeoğlu ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Keti Ventura
tarafından gerçekleştirilmiştir. Katkılarından dolayı kendilerine sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
15.Ulusal Pazarlama Kongresi’nde, bu yıl kaybettiğimiz ve kendisini
rahmetle andığımız değerli hocamız Prof.Dr. Birol Tenekecioğlu anısına
düzenlenen özel oturum dışında 14 oturum yer almaktadır.
Kongrenin düzenlenmesinde maddi ve manevi yardım ve katkılarını
esirgemeyen çok sayıda kişi ve kuruluşun arasında A grubu
sponsorlarımız Orkide Küçükbay ve Amway Türkiye’ye, C grubu
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sponsorumuz İnci Holding’e, Alt Yapı sponsorlarımız Güzel Sanatlar
Saatchi and Saatchi, Detay Yayıncılık, Forum Bornova, Dalan Kimya,
Lotus Çiçekçilik ve Tükelmat Matbaası’na içten teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
Kongrenin Üniversitemiz İşletme Fakültesi tarafından üstlenilmesi
konusunda destekleri için başta Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Mehmet
Füzün olmak üzere, İşletme Fakültesi Dekanımız Sayın Prof.Dr. Ceyhan
Aldemir’e ve İşletme Bölüm Başkanımız Sayın Prof.Dr. Ömür Özmen’e
teşekkür ediyoruz.
PPAD Yönetim Kurulu Başkanı değerli arkadaşım Prof.Dr.Sahavet
Gürdal’a ve Yönetim Kurulu’ndaki tüm hocalarımıza kongre hazırlıkları
süresince yardım ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.Hiçbir karşılık
beklemeden büyük bir özveriyle Türkiye’nin değişik yerlerinden
Ankara’ya bildiri değerlendirme toplantıları için gelen ve

kongreye

katılarak bizleri onurlandıran başta değerli hocamız Akademik Kurul
Başkanı Sayın Prof.Dr. Mete Oktav olmak üzere Kurul’un tüm değerli
üyelerine,oturum başkanlıklarını kabul ederek katkılarını esirgemeyen
değerli hocalarımıza Düzenleme Kurulu üyeleri olarak teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
Ayrıca, kongre organizasyonundaki titiz çalışmaları ve yardımları için
Pine Bay Resort kongre sorumluları Sayın Filiz Güngör ve Sayın Şeyda
Aktakka’ya, organizasyona destek veren başta Fakülte Sekreterimiz
Muharrem Özdemir olmak üzere Fakültemiz personeline ve görevli
öğrencilerimize teşekkür ederiz. Kongremizin sosyal programında yer
xxii

alan

etkinliklere

katkılarından

dolayı

sevgili

meslektaşlarımız

Yrd.Doç.Dr. Müge Aknur’a ve Dr.Alper Arısoy’a teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
Teşekkürlerin en büyüğünü başından sonuna büyük bir özveri, sabır ve
titizlikle kongre çalışmalarını yürüten Düzenleme Kurulu’ndaki sevgili
çalışma arkadaşlarım hak ediyorlar. Onlara en içten teşekkürlerimi ve
tebriklerimi sunuyorum.
Arel Üniversitesi tarafından düzenlenecek 16. Ulusal Pazarlama
Kongresi’nde İstanbul’da buluşmak üzere.

Saygılarımla,

Prof.Dr. Mustafa Tanyeri
15.Ulusal Pazarlama Kongresi
Düzenleme Kurulu Başkanı
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MøMARø TASARIMIN TÜKETøCøYLE øLETøùøMø
ALIùVERøù MERKEZLERø ÖRNEöø1
Prof. Dr. Muazzez BABACAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
øzmir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Program
babacan@deu.edu.tr

Özet
Çevre psikolojisi yaklaúm içinde, tüketicilerin çok sayda çevre faktöründen
etkilendi÷i kabul edilir. Mimari tasarm da, tüketici duygularnda olumlu veya olumsuz
etkilerle, binalarla insanlar arasnda varolan sözsüz iletiúimi netleútirir. Tüketici
tercihlerini etkileyen bir unsur olarak mimari tasarmn olumlu bulunan özellikleriyle
benimsenme, olumsuz bulunan özellikleriyle benimsememe davranú orataya
çkmaktadr. Benimsenen yaplar iúlev ve estetik açsndan kullanm sonrasnda da
onaylanmú olmaktadr. Bu bildiride mimari tasarmn tüketicileri nasl etkiledi÷i
konusu alúveriú merkezleri açsndan ele alnmaktadr. Kadn tüketicilerden oluúan
katlml deneklerle yaplan, foto÷rafa dayal nitel araútrmada dairesel formlu, az katl,
yüksek tavanl, dúaryla ba÷lants olan, do÷a parças ve orijinal çizgiler içeren mimari
tasarmlarn sevildi÷i sonucuna varlmútr.
Anahtar sözcükler: Mimari tasarm, tüketici, sözsüz iletiúim, alúveriú merkezi, dú
cephe.
*

TEùEKKÜR: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlk Fakültesi’nden Sayn
Doç.Dr.Ebru ÇUBUKÇU’ya çevre psikolojisi konusundaki uzmanl÷yla bu
çalúmann yönlendirilmesi için verdi÷i de÷erli fikirler, saatler süren görüúme ve
tartúmalar için çok teúekkür ederim.Ayrca Sayn Prof.Dr.Sencer AYHAN’a ve tüm
sorulara içtenlikle cevap vererek zaman ayran tüm katlmclara de÷erli görüú ve
yorumlar için teúekkür etmek isterim.
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COMMUNICATION OF ARCHITECTURAL DESIGN WITH THE
CONSUMER: A CASE ON SHOPPING MALLS
Abstract
In the environmental psychology approach, it is assumed that the consumers are
affected by many environmental factors. Architectural design, by having positive or
negative effects on the consumer's feelings, makes the non-verbal communication
between buildings and humans explicit.Architectural design, as a factor in consumer
preference, leads to acceptance behavior with its positively perceived properties and
refusal behavior with its negatively perceived properties. Accepted buildings are
functionally and aesthetically approved of in postoccupancy evaluation. In this paper,
the effects of architectural design on consumers is inspected in a shopping mall
context.In the photography-based qualitative research done with participant subjects
composed of female consumers, it was concluded that architectural designs with
circular forms, low number of stories, high ceilings, connections to exterior, pieces of
nature and original style are favored.
Keywords: Architectural design, consumer, non-verbal communication, shopping mall,
façade.
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GøRøù
Satn alma sürecinde tüketici kimli÷i edinen insan, bulundu÷u ortam ve çevreden
etkilenerek bu kimli÷e katmanlar eklemektedir. Hem nesnesel hem sosyal çevre içinde
yer alan birey, kendi yaúam alanna katlan, uyumlanan ve çatúan tüm ögeler içinde
karar ve davranúlarn yeniden kurgular veya oluúturur. Bireyin yaúad÷ çevre içindeki
bu davranúlarn inceleyen alan olarak “çevre psikolojisi”, toplum içindeki
birey,ekonomi, mimari, iletiúim ve fiziksel çevrenin kesiúim kümesini oluúturmaktadr.
Çevresel koúullar, insanlarn duyular, alglar, davranúlar yoluyla, içinde bulundu÷u
mekann ve kendisini kuúatan nesnelerle fiziksel koúullar (renk,s, úk, koku gibi)n
etkileúimiyle insan davranúlarn etkiler, onlara biçim kazandrr.
Mekanlar da bu kapsamda bireylerin yaúad÷, çalút÷, konaklad÷, tatil yapt÷,
e÷lendi÷i, e÷itildi÷i vd. alanlar olarak önemli bir yaúam formu yaratmaktadr.
Mekanlarn mimari kurgusu özel veya kamusal alanlarda farkl kimliklerdeki bireyleri
davranúsal olarak snrlamakla veya özgürleútirmekle kalmayp, onlar planlanmú
davranúlara da yönlendirebilmektedir. Alúveriú merkezi (AVM) mimarisi de
planlanmú davranúlarn yaratlmasnda etkili olan bir mekansal kurgu içermektedir;
tüketici davranún etkilemekte ve tüketimi olgusal boyutta bütünlemektedir.
ønsanlarn içinde bulunduklar çevreyle kültürel normlara ba÷l kalarak etkileúim
halinde olduklar (Rapoport,1990,177-197) gerçe÷inden hareketle, bu çalúmada, çevre
psikolojisi
yaklaúmyla, AVM’lerini, mimari tasarm açsndan de÷erlendiren
tüketicilerin bakú açlarn ve davranúlarn irdelemek amacyla, “AVM mimarisinin
tüketici için nasl bir iletiúim ve davranú boyutu oluúturdu÷u” sorusu için cevap
aranmaktadr.2
MøMARø TASARIM, TÜKETøM VE øLETøùøM
Ön Tanmlar
Mimarlk, “ønsanlarn yaúamasn kolaylaútrmak ve barnma, dinlenme, çalúma,
e÷lenme gibi eylemlerini sürdürebilmek üzere gerekli mekanlar, iúlevsel gereksinmeleri
ekonomik ve teknik olanaklarla ba÷daútrarak estetik yaratclkla inúa etme sanat;
baúka bir tanmlamayla, yaplar ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inúa etme sanat ve
bilimi; yap sanat” (Do÷an Hasol, 2002,323); mimar ise, insanlara nasl yaúayaca÷n
gösteren ve kendi yapt÷ fiziksel çevrenin kurallarna uymaya zorlayan kiúi olmayp,
insanlarn ilgi duyup benimseyecekleri, içine yerleúmekten zevk duyacaklar ortam
yaratan bir sanatç ve yapc olarak tanmlanmaktadr (øzgi, 1999,27).
Mimarlkta mekan, en geniú anlamda insann bir amaca yönelik olarak do÷al çevrede
gerçekleútirdi÷i bir snrlama, yapay bir de÷iúimdir. Mekan oluúturmada aúamalar, basit
snrlamalarla bir alan do÷al ortamdan ayrmaktan, üç boyutlu snrlamaya, boúlu÷u
farkl bir ortama dönüútürmeye giden eksende farkl düzeylerdeki eylemlerle
gerçekleútirilir. Mimarlk displininin temel ürünü olan mekan, toplumsal pratikler içinde
2

Tüketim konusu mimari, felsefe, sosyoloji gibi ilgili alanlarda farkl olgular ve yaklaúmlarla açklanmakla

birlikte, bu tür yorum ve eleútiriler bu çalúmann kapsam dúnda braklmúlardr.

3

üretilen ve tüketilen bir nesnedir. Mekan kurgusu, maddenin varl÷yla oluúan
doluluklar ve maddenin yoklu÷yla oluúan boúluklarn birlikteli÷ine dayanan somut ve
soyut de÷erlerden oluúan karmaúk bir olgudur ve örtü, yer, yön oluúturma, snrlama,
saydamlaútrma gibi elemanlar içerir.(øzgi, 1999,90-93). Bir toplumun içinde yaúad÷
mekanlar, o toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel süreçleri tarafndan belirlenir ve
biçimlendirilir. Buna ba÷l olarak oluúan “mimari çevre, evler, mahalleler, kentler gibi
bir toplumun kültür yapsnn en sa÷lam göstergeleridir” (Gürsel, 1992,67). Mimari
form, kütle ile boúlu÷un kesiúim noktasnda ortaya çkar ve mekann içinde bulundu÷u
açk alanlarla iç boúluklar bir bütün oluúturur.(Erdönmez-Ak,2005,69)
Mimarlkta tasarmla baúlayan süreç, gerçekleútirme ve eyleme geçiú evreleriyle
tamamlanr. Tasarm, gereksinimleri karúlamak üzere saptanan iúlevleri yerine
getirecek olan yap bütününün, onun kurgusunda yer alan tüm ö÷elerin ve çevresinin
kavramsal, iúlevsel, biçimsel, strüktürel ve eylemsel özelliklerinin ve niteliklerinin
yorumlanmas, belirlenmesi ve belgelenmesidir. Tasarm, yapnn meydana gelme
sürecindeki tek yaratc sanatsal evredir. Teknik çalúmalarla gerçekleútirilen binann
hedeflenen bireyle iletiúime geçmesi ise eyleme geçmesidir (øzgi, 1999,197-204).
Tüketim Mekanlarnn Mimari Tasarm
Alúveriú ve tüketimin mekansal olarak organize oldu÷u AVM’leri, pazarlama
karmasnn ”yer” (place) bileúeninin somutlaúmú boyutu olup tarih boyunca úekil
de÷iútiren perakende satú noktalar entegrasyonunda son noktadr.Tüketim, zaman
içinde nitelik bakmndan de÷iúen yapsna ba÷l olarak, ihtiyaca dayal aklc
alúveriúten, kitlesel, simgesel, plansz, hedonik ve deneyimsel tüketimle; nicelik
bakmndan artan tüketim miktarna ba÷l olarak büyüyen alúveriú mekanlaryla
açklanabilir.
Günümüzde gündelik yaúamn örüntüsünü oluúturan havaaalanlar, oteller, müzeler,
alúveriú merkezleri ve hatta konut, tüketimin kendine özel mant÷ içinde
oluúturulmakta, bu mekanlar kullanan insanlar ile mekan arasndaki iliúki de artk
kullanc ve fayda iliúkisi temelinde de÷il, tüketici kavram üzerinden oluúmaktadr.
Hatta, Marc Auge’nin mekan tipolojisi yorumlaryla tanmlad÷ “yok-yer,yok-mekan”
(non lieu) kavramlar havaaalan, market, AVM gibi mekanlar gibi bir amaca ba÷l
olarak ve belli talimatlarla orada bulunulan, kültürel prati÷i olmayan, an biriktirilmeyen
mekanlardr” (Yrtc,2009,134). Üretilen ve tüketilen bir nesne olarak mekan,
toplumsal göstergeler sisteminin ve tüketim kalplarnn bir parças olarak hem edilgen
olgu; hem de tüketim iliúkilerini do÷rudan etkileyen, örgütleyen bir dizi dinami÷i
barndran” (Yrtc,2002,9) etken bir olgudur. Dolaysyla mimari ve tüketim arasnda
karúlkl, tetikleyici ve dönüútürücü bir etkiden sözedilebilir.
Yüzyllar boyunca insanlar de÷iúen ya da dönüúen biçimlerde alúveriú yapmúlar ve
yaúanan ça÷n gereklerine uygun alúveriú mekanlar yaratmúlardr. Alúveriú için Antik
Yunan’da “agora”, Roma döneminde “forum” yaplaryla ilk planl alúveriú mekanlar
oluúturulmuútur. Ortaça÷da kurulan pazaryerleri ve panayrlar katedraller çevresinde ve
meydanlarda oluúturulmuútur.12.Yüzyldan sonra, üstü kapal tekil dükkanlar ayn
zamanda depo ve tüccarn evi olarak hizmet vermiútir. Portikolar, bedestenler, kapal
çarúlar, arastalar ça÷n alúveriú mimarisinin canl örnekleridir (Bat, 2007,3-8;
Ayhan,1987,5-15; Coleman 2006). Tarihsel geliúim içinde 17.Yüzylda fuar, panayr
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türü alúveriú etkinlikleri, dökme demirden çok katl kapal fuar mekanlarn, iki katl
ma÷azalar içererek çeúitlilik gösteren bu mekanlar, yerini Endüstri Devriminden sonra
çelik ve cam teknolojisiyle úeffaf çatl, aydnlk, geniú pasajlar olan yaplara
brakmaya baúlamútr.
Özellikle, II.Dünya Savaú’ndan sonra AVM mimarisinde de÷iúim yaratan unsurlar
büyük iç geniúlikler, havalandrma sistemleri ve yürüyen merdivenlerin bulunuúu
olmuú,
katlar
arasndaki
bölmeler
kesintisizli÷e
u÷ramútr
(Tokyay,2005,www.yapi.com.tr).
1950’li yllarda banliyölerin geliúimiyle açk mekanlarda kurulu olan ticaret merkezleri,
1960’l yllarda A.B.D.’de “mall” kavramn ilk kez ortaya atan mimar Victor Gruen ile
kapal ve entegre yeni bir forma kavuúmuútur. “Alúveriú merkezlerinin, de÷iúik gelir
gruplarna hitap eden konut alanlar, sosyal, kültür merkezleri, e÷lence ve dinlenme
yerleri ile beraber geliúti÷i durumlarda bu merkezlerin daha insancl ve yaúayan
mekanlar haline geldi÷i” fikrini savunan Gruen, (Ayhan,1995,21; Uffelen,2008,8)
atrium ve arkadlarla3 alúveriú mekanlarnn birbirine ba÷land÷ bu mekanlarn tasarm
olgusunu úöyle açklamútr: “..iç mekan dükkanlaryla fiziksel ve görsel karútlk
yaratarak insanlara dúarda olma hissi verirken, iklimlendirme, mola verme, havuz,
peyzaj ve heykellerden görsel tad alma eylemi asl amaçtr” (Hornback’ten
aktaran,Önbilgin vd,2002,23) Ayn yllarda Bat Avrupa’da ayn hzla geliúme
gösterememiú olan AVM hareketi, ancak 1970’lerde önce kent içinde daha sonra kent
dúnda yerleúim göstererek geliúmiútir (Alkibay,2007,29-30).
Kent içi yerleúimlere bakld÷nda alúveriú mekanlar yapsal olarak cadde üzerinde,
úehrin merkezinde çekicili÷i olan dükkan ve ma÷azalar, trafi÷i yo÷un arterlerde
yaplanmú veya eklenmiú yaplar veya alúveriú merkezleri úeklinde ortaya çkmútr.
Nüfus artú ve kentleúme ile artan arazi bulma zorlu÷una araç sahipli÷inin artú da
eklenince alúveriú mekanlar giderek kent dúna taúnmaya baúlamútr. 2000’li yllarda
standart alúveriú biçimleri baúarszl÷na tepki olarak, yeni bir perakende biçimi
kurmak için kapal ve dú alan birleútirme yoluyla hibrid merkezler ortaya çkmútr ve
yeni kent formlar ihtiyac da dikkate alnarak terörist saldrlara karú önlemler de
tasarmlarda yer almaya baúlamútr. (Coleman, 2006,68)
Günümüzün tüketim mekanlar, bugün kentsel ve kamusal alanlarn yerine geçen, açk
ya da kapal alanlarda yaplanmú, “kent içinde kent-kasaba-köy” konumunda olan ve
gelece÷in tüketim kalplarnn ve sosyal yaúamnn zeminini oluúturan yaplardr.
Mimari Tasarm ve øletiúim
Mimari tasarm ürünü olan mekanlar ve bireyler arasndaki iletiúim, duyumsal ve
zihinsel olarak iki aúamal bir süreci oluúturur. Mekann alglanmas srasnda yaúanan,
duyumsal süreç mekanla ilk kez karúlaúld÷nda veya ksa süreli mekansal deneyimler
srasnda gerçekleúir. Mekansal ögelerden gelen uyarlar ve fiziksel verileri içerir.
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Atrium, tek bir yap veya yaplar arasndaki toplanma yeri veya bir iç avlu, arkad ise ba÷msz dükkanlarn

sralanad÷ üstü örtülü pasaj veya iç sokaktr.
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Mekansal algnn ikinci evresi olan zihinsel süreç ise, kiúinin mekana dair hatrnda
kalan bilgilerle sürekli olarak mekan tekrar tekrar yaúamasn içerir. Mekan, birey
tarafndan önce duyumsal olarak alglanr, daha sonra kiúinin mekan içinde geçirdi÷i
süreye ba÷l olarak zihinsel olarak alglanr.(J.Lang’ten aktaran,Özen,2006,1-6)
Gestalt Kuramna göre tüm alglar bütünlük içinde örgütlenmektedir.ùekil-zemin iliúkisi
esas alnd÷nda güçlü bir forma sahip olan bina, çevresindeki di÷er binalarda ve fon
oluúturan ögelerle birlikte úekil olarak alglanarak hatrlanr(Yayno÷lu, 2008, 38).
Birey tarafndan úekillere yüklenen anlamlar, verilen de÷erler ayrca binalarn bireyin
geçmiú deneyim ve alglarna ba÷l olarak oluúan özgün durumlar oluúturur. Bir
nesneye bakarken, serbest eúleútirme ve yanstmann bir sonucu olarak zihinsel bir
resim oluúmaktadr. Zihinsel resimler bireyi çevreden etkilenerek kurulan zihinsel bir iç
yapya geri gönderebilir, bir any, bilinçalt bir düúünceyi ya da bir inanc ça÷rútrabilir
(de Mozota,2006,126-128).Yüksek düzeyde estetik ve mimari de÷ere sahip yaplarn
bulunduklar yere kattklar imaj, zihinlerde braktklar kalc izin eseridir. Bu yönüyle
“tasarm-biçim”, alglama ve bilgi iúleme sürecindeki farkl yaklaúmlar do÷rultusunda
tüketicinin davranún teúvik etmektedir: biçim, bir duygu, bir mesaj ve bir iliúkiyi
kavrayúa dönüútürmektedir.
øletiúim süreci açsndan baklacak olursa, mimari tasarm sonucu gerçekleúmiú olan
yap, biçim (form) ve iúlev (fonksiyon) bakmndan kullancsna duygusal ve zihinsel
alglarla ulaúacak mesajlar yollamakta, birey tarafndan kodlar çözülen bu mesajlar,
yapnn kabul veya reddi konusunda davranúlarn olumlu veya olumsuz yönde
etkilenmesine yol açmaktadr (ùekil 1).
ùekil 1:MimariTasarmn Bireyle øletiúimi

Bir sözsüz iletiúim nesnesi olarak yaplar, sözsüz iletiúim mesajlarn bireylere biçim,
renk, tarz, malzeme, plan, strüktür, kurgu yoluyla iletilip yollamaktadr. Sözsüz iletiúim
alannda yaplan ilk çalúmalardan birinde, Hall tarafndan (1966) mimari unsurlar
(tavan,duvar ve döúemeler) sabit karakterli elemanlar olarak tanmlanmútr.
(Rapoport,1990,88) Mekan kurgusu açsndan bakld÷nda doluluk, niteli÷yle yapya
güven, engel, kstlama, yer ve yön duygusu; boúluk, niteli÷iyle güvensizlik, korku ve
mutsuzluk duygusu katabilir. Mesajlar almaya hazr olan hedef bireylere olumlu
(sempati, dostluk, neúe, güven, huzur,davet etme vb.) ya da olumsuz (antipati,
huzursuzluk, kaçú, kayg, korku vb) duygular yollayabilir.
Etki alanna girilecek kadar yaklaúld÷nda yap, çevresiyle, kütlesiyle ve özellikle içine
girildi÷inde, kullanlmaya baúland÷nda mekann genel kurgusu, ayrntlar ve
donatlaryla, amaçlanan iúlevleri karúlayarak yararllk; konfor, estetik ve plastik
düzeyiyle tinsel etki veya doyum sa÷lar.Yap ve insan arasndaki karúlkl iliúkide, yap
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bir organizma gibi mesajlar üreterek iletiúim organ olur; insan da yaradlúna,
deneyimlerine, e÷itimine ba÷l olarak düzeyi de÷iúen bir alglama oda÷na dönüúür.
(øzgi,1999,94)
Yap veya mekan, benzer biçimde güzel ya da çirkin olarak de÷erlendirilebilir.“Bir
binann güzel ya da çirkin bulunma nedeni, o binannn anlatt÷ úeylerden yola çkarak
kavramak, onlarn hangi de÷erleri temsil etmeleri gerekti÷ine iliúkin görüúleri mimari
sorunsalnn temeline koymak için binalarn insanlarla konuútu÷u görüúünü
benimsemekle mümkündür (de Botton, 2009,83)”
AVM Mimarisi ve Tüketiciyle øletiúimi
Çevre psikolojisi yaklaúmlar, bireyin yaúad÷ tüm çevre ve mekanlarla özne ve nesne
olarak etkileúim halinde olaca÷n kabul eder. Kent ile birey arasndaki etkileúim, bugün
benzer biçimde tüketici ile AVM arasnda da kurulabilir. Mekansal açdan incelenecek
olursa, Lynch’in 1960 ylnda yapmú oldu÷u kentsel alan snflandrmas bugün yeni
yaúam alanlar saylan AVM’leri için yeniden yorumlanabilir. Kent için planlanmú olan
snrlar, yollar, bölgeler, dü÷üm noktalar, referans noktalar AVM’leri için yeni
anlamlar kazanmú (Bat,2007,20), bireyler adeta yeni bir kent olan bu alanlarda
yaúamak durumunda kalmútr.
Kent mekan bileúenleri
Snrlar
Yollar
Bölgeler
Dü÷üm noktalar
Referans noktalar

Kent mekan
Yap cepheleri
Cadde ve sokaklar
Farkl
iúlevsel
bölümler
Meydanlar
Antlar

Avm
Ma÷aza cepheleri, vitrinler
Arkadlar, dolaúm alanlar
Müúteri bölgesi/servis alanlar
Atrium, toplayc alanlar
Büyük
ma÷azalar,
peyzaj
ögeleri

AVM mimarisi tüketicilerin bu yaltlmú küçük kentler içinde uzun süre kalmasn
sa÷layacak biçimde tasarlanr. “Binann dú, içerde ne oldu÷u hakknda bilgi vermez,
içi ise dúar ile ba÷lant halinde de÷ildir.Bu durum, zaman-mekan ayrlmasnn bir
sonucudur. Dúar ile iliúkinin kopartlmas, dúardaki zaman-mekan iliúkilerinden de
ayrlmas demektir. Dúarnn zaman ritminin yerini, kendi iç ritmi almútr.
Büyüklükleri arttkça, kent AVM içine taúnr, kendine yeter olur ve bu durumda iç
önem kazanr, yeni bir kamusallk biçimi do÷ar. Iúk sabitli÷i gece gündüz farkn yok
eder.Hep gündüzdür,zaman durur.Herúey ayn çat altnda olunca kendine yeten yeni bir
kentsel- kamusal alan do÷ar. Dúarya açlan, büyük úeffaf açklklar olmamas hem
çevreyle iliúkiyi kopartr hem de içerdeki kurallarn iliúkisini sa÷lar. Böylece mekann
dú onu çevreleyen bir “kabuk” haline gelir ( Yrtc, 2002,21-31).
AVM içindeki yerleúimin de dú mimariyi destekleyecek úekilde tasarlanmas gerekir.
AVM içinde bulunan ma÷aza ve servis bölümlerinin kurgusu ve yerleúimi
dúardakietkinin devamn sa÷layacaktürde olmaldr. Örne÷in, “ma÷aza dú cephesinin
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rengi ve kullanlan malzeme tüketiciler üzerinde farkl etkiler brakr. Ço÷unlukla
ma÷azann dú cephesi tüketicinin ma÷aza ile ilgili görece÷i ilk ve hatta tek ipucu
olabilir (Arslan,2004,76) veya “bir ma÷azann çevresi, alúveriúi destekleyici veya
engelleyici olarak düzenlenebilir. Tüketici tarafndan çevresel-psikolojik ortam bir
anlamla buluúturulur ve bu anlam deneyimsel olarak alúveriú tutumunu etkiler.
(Argan,2007,129).
Yukarda sözü edilen beklentileri sa÷layabilmeleri için mekan kurgusu bakmndan
AVM’lerinin baz ortak özelliklere sahip oldu÷u görülmektedir:
- Az katl yayvan veya çok katl yüksek binalarn tercih edilmesi,
-Tüketicileri olumsuz hava koúullarndan koruyarak, do÷al aydnlatmaya açk olan ve
kamusal alan özelli÷ine sahip atriuma sahip olmas,
-Tüm katlarn atriumdan görülebilir olmas, (Önbilgin-Uzun,2001,23-26)
-Dinlenme, yiyecek içecek bölümlerinin bulunmas,
-Giriú kaplarnn büyük ve vurgulu, çkú kaplarnn vurgusuz olmas,
-Yürüyen merdivenlerle kesintisiz alan bütünlü÷ünün sa÷lanmas,
-Snrlarn alg yanlgsna yol açamayacak úekilde belirlenmiú olmas,
-Yönlendirme ve dolaúm süreklili÷i sa÷layan plan kesitlerine sahip olmas,
-Farkl aktiviteler için esnek iç kurgulama boúluklar bulunmas,
-Tavan yüksekli÷inin ferahlk yaratmas,
-Dükkan ve ma÷azalarn bir caddedeymiúcesine yerleútirilmesi,
-Çocuk oyun alanlar ve otopark olanaklarnn bulunmas.
AVM’lerinin tüketicilere sa÷ladklar rasyonel alúveriú etme olanaklarnn yan sra,
zaman geçirme, bulunarak ait olma, boú zaman de÷erlendirme, deneyim kazanma,
buluúma, kalma, bakma, di÷erleriyle eúit hissetme gibi sosyal eylemler, tekrarlanarak
ve hatrlanarak yap ile tüketici arasnda yerleúik bir iletiúim kalb yaratmaktadr.
Mimari tasarmn bu iletiúimdeki rolü, yapnn cazip, davet edici, heyecan verici ve
olumlu duygular yaratc niteli÷e sahip olmasyla açklanabilir.
Aúa÷daki úekilde kavramsal olarak açklanan bu durum, ayn zamanda bu çalúmada
yer alan araútrma tasarm için de temel kabuldur.
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ùekil 2: AVM Mimarisinin Tüketiciyle øletiúimi

ARAùTIRMA SUNUMU
MøMARø TASARIMIN KADIN TÜKETøCøLERLE
ÖRNEöøNDE BøR DEöERLENDøRME

øLETøùøMø:

AVM

Tüketicilerin mimari açdan tüketim mekanlarndan ald÷ duyu, duygu ve doyumlar
etkileyen faktörler düúünülürse, dúardan dú cephe, giriú ve hol, tavan yüksekli÷i, kat
says gibi unsurlar; içerden boúluklar, ölü alanlar, snrlar, dü÷üm noktalar, referans
noktalar; mekan kullanm açsndan ise, plann karmaúkl÷, yön bulma, kolay
ulaúlabilme gibi konular önem taúr.
Literatür Taramas
Mimari tasarmn tüketiciyle iletiúimine iliúkin yerli ve yabanc literatürde bir
araútrmaya raslanamamú olmakla birlikte, konuyla ilintili olan baz çalúmalara ksaca
de÷inmek mümkündür. Do÷rudan AVM mimarisi ile ilgili olmamakla birlikte, satú
mekan tasarmcs olarak çalúan 1930’larn ünlü mimar Moris Lapidus, insanlar satú
mekanlarna çeken úeyin ne oldu÷unu, tüketici davranúlarn yar deneysel düzeneklerle
incelemiútir ( Schmitt-Simonson (2000,357). Michelson (1968) ise, ortalama insann
modern mimariyi sevme e÷ilimi olmad÷n iddia etmiútir (Bechtel, 1997,139) Mimari
konusunda, çevre-insan davranúlarn araútran Lang (1987) ve Takahashi (2000)
yapnn çevresiyle etkileúimi konusunda çalúmalar yapmúlar; (BechtelChurchman,2002,3) Wilson, 1996; Nasar ,1989; Purcell,1995 tarafndan yaplan
çalúmalarda ise mekansal be÷eni ile mimari üsluplar arasndaki iliúki araútrlmútr
(Çubukçu-Akgül, 2007,111). Bir baúka çalúmada, mimari tasarmn heyecan duyma
üzerindeki güçlü etkisinin kalma iste÷i konusunda güçlü olmad÷; iç mekan tasarmnn
ise kalma iste÷i için güçlü, heyecan verme için zayf etkisi oldu÷u belirlenmiútir
(Wakefiel-Baker,1998,515-539). AVM’lerine giden tüketicilerin tercihlerini etkileyen
fiziksel faktörler arasnda rahat dolaúma olana÷nn bulunmas da saptanmútr.(CengizÖzden,2003,10)
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1.Araútrma Tasarm
Araútrmann Amac: Mimari tasarm özelliklerinin tüketicilerin seçim kararlarndaki
etkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalúmada, mimari tasarmn farknda olunmakszn
etkilenilen bir faktör oldu÷u inancyla tüketicilerin be÷endikleri binalardan alú veriú
etme davranú incelenmeye çalúlmútr.
Açlm ve Kstlar: Çevre psikologlar, mimarlar, úehir planclar ve pazarlamaclar için
ilginç bir ortak payda oluúturan bu çalúma farkl derinliklerde ve boyutlarda yeni
çalúmalara zemin hazrlayan ilginç bir konu olarak araútrmaclar için yeni bakú açlar
ve açlmlar sa÷layabilir.
Çalúmada, bir baúlangç çalúmas olmas nedeniyle keúifsel araútrma özelliklerini
taúmaktan kaynaklanan zaman, örneklem ve yöntem kstlarndan söz edilebilir. Sadece
duygulara yönelik mesajlarn incelenmesi; erkeklerin örneklem dúnda tutulmas kstl
ama kastl bir durum yaramaktadr.Bundan sonraki çalúmalarda özellikle kadn erkek
farkll÷ esas alnarak çalúmann geniúletilmesi düúünülmektedir. Araútrma
sonuçlarnn bu çerçevesiyle herhangi bir úekilde genellenebilmesi mümkün de÷ildir.
Araútrmann Temel Sorusu: Mimari tasarm, tüketici duygularn ve satn alma
davranún etkilemekte midir?
økincil Sorular:
Tüketiciler için bina esteti÷i önemli midir?
Tüketicinin zihninde AVM mimarisine iliúkin bir úablon var mdr?
Tüketici be÷endi÷i binalar m gezmek istemektedir?
Tüketici, gezmek istedi÷i binalarda m daha uzun zaman geçirmeyi tercih etmektedir?
AVM mimarisinde mimari form ve karakterleri farkedebilmekte midir?
Mimari tasarm oluúturan hangi özellikler tüketiciyi cezbetmektedir?
Binalarn mimari özellikleri tüketiciler tarafndan nasl alglanmaktadr?
Binalar bir sözsüz iletiúim nesenesi olarak tüketicilerde hangi duygular do÷urmaktadr?
Temel Varsaymlar
Bireyler binalarn dú görünüúlerinden duygusal veya düúünsel, olumlu ya da olumsuz
bir mesaj alarak onlarla sözsüz bir iletiúim yaúar. Kullanc olarak bir binann içinde
iradi olarak bulunmay istemek o yapdan hoúlanld÷n gösterir. Mimari tasarm,
tüketicinin duygu, düúünce ve alg yapsnda oluúturaca÷ olumlu ve olumsuz etkilerle
tüketici davranún etkiler.
Araútrmann Yöntemi
Araútrma, karakteri itibaryla keúifsel olma özelli÷ine sahip nitel bir çalúmadr.
De÷iúkenleri oluúturan bina foto÷raflarnn belirlenen katlml deneklere yüzyüze
görüúme yoluyla gösterilmesi ve ifade edilen duygularn -araútrmacnn açlml
sorularyla- derinlemesine incelenmesi yoluyla gerçekleútirilmiútir. Araútrma tasarm
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bu nedenlerle sürekli uygulama, de÷iúim, snama, tekrar de÷iúim gibi olgunlaúarak yol
alan bir süreçte geliúmiútir.Bu yönüyle araútrma deseni nitel araútrma yöntemlerinden
biri olan “gömülü teori (grounded theory)”4 yaklaúmna uymaktadr. 1
-De÷iúken seçimi/de÷iúken oluúturma (Ölçek oluúturma):
Analiz birimi olarak foto÷raflarn araútrma amacna uygun olmas için önce
çeúitlendirme daha sonra standartlaútrma ve eleme aúamalar geçilmiútir. Her bir
foto÷rafn deneklerce incelenmesi ve yorumlanmas istendi÷inden önceden belirli
kriterle seçilmiú olmalar gerekmektedir.Aúa÷da de÷iúkenlere iliúkin seçim kriterleri ve
yöntemi açklanmaktadr:
-Foto÷raf Setinin (De÷iúken Seti) Oluúturulmas
Türkiye dúndaki AVM’ler kastl olarak -farkl standartta mimari özelliklere sahip
yaplarla karúlaúma olasl÷n azaltmak ve ülkemizdeki mimari standartlar
çerçevesinde kalmak üzere- foto÷raf seçimine dahil edilmemiútir.
Türkiye’de aktif olarak çalúan ve saylar 222 olan AVM’lerin resmi internet
sitelerindeki foto÷raf galerileri ve haber sitelerin kullanlarak içlerinden 90’nn dú
cephe görünüúlerine iliúkin foto÷raflar elde edilmiútir. De÷iúken setini oluúturacak
foto÷raflarn toplam AVM saysnn % 10 kadar (23 adedi) esas ve kent bazndaki
da÷lm yo÷unlu÷u dikkate alnarak farkl kentlerden seçilmesine gayret edilmiútir.
AVM’lerin yo÷unluklu olarak østanbul’da bulunmas5 nedeniyle benzer oranlarn
temsiledilmesi amacyla seçilen foto÷raflarn illere göre da÷lm Tablo 1’de
gösterilmiútir.

4

Gömülü teori (grounded theory), nitel araútrmalarda tümevarm tekni÷i kullanlarak teorioluúturmay
hedefleyen bir yaklaúmdr.Gözlemlenen bilgiler temelalnarakelde edilen konularn analizinden hareketle
yeni konu ve olgularn “keúfedilmesi” yöntemidir.Ço÷unlukla gözlem ve görüúme gibi nitel yöntemlerle elde
edilen verilerin snflamas, kodlanmas, verianalizi ve karúlaútrma aúamalar sonunda teori oluúturmaya
çalúlr.(Mil,2007,45-51)
5
Halen aktif olan 222 AVM nin 76’snn, 2010 ylnda hizmete girecek olanlarla birlikte toplamda 296
AVM nin 109’u - 1/3 ü østanbul’da bulunmaktadr.
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Tablo 1: De÷iúken Olarak Seçilen AVM’lerinin Kentlere Göre Da÷lm

Ankara

AVM
SAYISI
3

østanbul

8

Bursa
Mersin
Elaz÷
Uúak
Denizli
Eskiúehir
Tekirda÷
Zonguldak
Balkesir
Antalya
Gaziantep
Kocaeli
Toplam AVM foto÷raf
AVM Dú Bina
Toplam Foto÷raf Says

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
7
30

KENT

AVM øSMø
Cepa, Arcadium, Minasera
Deposite, østanbul Cevahir, Optimum, Olivium,
Meydan, Marka City, østinye Park, Airport,
Capitol
Kentmeydan
Marinavista
Akgün
Karun
Teraspark
Kanatl
Tekira
Demirpark
Molida
Deepo
SankoPark
Dolphin
2Hastane, 2okul, 2 iú merkezi,1 gökdelen

3.Araútrmann øzmir øli’nde yaplmas nedeniyle, cevaplayclarn duygusal etkilerden
arnmú olmalarn sa÷lamak amacyla øzmir’de bulunan AVM’ lere iliúkin foto÷raflar
kastl olarak de÷iúken seti dúnda tutulmuútur.Ancak çeldirici olmas amacyla
gerçekte okul, hastane ve iú merkezi olduklar halde kastl olarak de÷iúken setine (% 20
civarnda) katlan 7 foto÷raf bulunmaktadr.
4.Foto÷raflar kamuoyu ile paylaúlan türde oldu÷undan ayrca kurumlardan kullanm
için izin alnma gere÷i duyulmamútr (ùekil 3).De÷iúkenleri oluúturan foto÷raflar
aúa÷daki kriterleri sa÷lamak üzere seçime tabi tutulmuútur:
Do÷al úkta çekilmiú olmalar
AVM’ne ait en az iki cepheyi ayn anda göstermesi
Görme açsnn ufuk hattna yakn konumda olmas
Üç boyutlu mimari çizim ile üretilmemiú olmas
5.Foto÷raflarda yer alan binalarn seçiminde ise .
Dik açl/köúeli ve dairesel formlu binalar temsil etmeleri
Tek, iki ve çok katl AVM’leri göstermeleri
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Farkl pencere yo÷unlu÷una sahip olmalar
Kapal mekanl ve farkl alan büyüklüklerinde olmalar
Her özelli÷i temsil eden en az iki foto÷rafn de÷iúken setinde yer almasna dikkat
edilmiútir.
-De÷iúkenlerin Araútrmaya Hazrlanmas
Foto÷raflarn deneklere standart/standarta yakn biçimde sunumu için görüntü iúleme
programlar yardmyla úu çalúmalar yaplmútr:
Foto÷raflarn çözünürlük ve aydnlk seviyesi birbirine yaklaútrlmútr
Varolan çerçeveler kaldrlmú, orijinal foto÷raf ebadna sadk kalarak büyütme veya
küçültme yaplmútr.
Bina, çevresindeki di÷er bina ve nesnelerden arndrlmakszn, bina giydirmesiyle
eklenen marka ismi, reklam panosu, indirim duyurusu gibi eklentilerden çplak hale
getirilmiútir.
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ùekil 3: Araútrmada Kullanlan Görsel De÷iúken Seti

Seçilen foto÷raf says toplamda 30 olup numaralandrlmú ve dijital bask ile A4
ebadnda kuúe ka÷da baslarak kullanlmútr.
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-Pilot Çalúma
Hazrlanan ilk de÷iúken seti önce, A5 ve A4 ka÷t ebadnda hazrlanarak 7 kiúilik bir
denek grubuyla denenmiútir. Deneklerin de÷iúik ebattaki görselleri
ardarda
alglamasnda zorluk çektikleri gözlemlendi÷i için foto÷raflar tek ebatta (A4)
kullanlmaya karar verilmiútir. Ayrca pilot çalúma sonucunda, baz foto÷raflar
de÷iútirilmiú ve yeni sorularn gereklili÷i farkedilerek anket görüúme formu yeniden
düzenlenmiútir.
-Örneklem Oluúturma:
Araútrma örneklem oluúturma süreci birkaç aúamada ve farkl seçimlerin sentezinden
oluúmaktadr. Araútrma yöntemi duygularn ifadesine dayandrlaca÷ için özellikle
duygularn sabrla ifade edebilen ve bundan zevk alan deneklerin araútrma amacn
benimsemiú olmalar gerekmektedir. Bu nedenle örneklem oluúturma süreci, öncelikle
araútrma için “katlml denek” olmas umulan bir örnekleme ulaúma amacn
taúmaktadr. “Katlml denek”, (participant subject), bir deneylemede edilgen bir
denek olmak yerine araútrma amaçlarn benimseyerek etkin ve istençli olarak duruma
katlan bireyi temsil etmektedir (Türk Dil Kurumu Yöntembilim Terimleri Sözlü÷ü).
Bu yönüyle kriterlere dayal bir örnekleme tercih edilmiútir. Çünkü araútrma
örneklemi ayn zamanda alúveriú alúkanl÷ yerleúmiú ve bu konudaki mekan tercihi
AVM olan cevaplayclara da ihtiyaç duymaktadr. Tüm bu kriterler esas alnd÷nda
örneklemin ana kütlesi kadnlardan oluúmal fikri önem kazanmútr. Anakütleyi
snrlarken kriter belirleme süreci devam etmiútir. Sk alúveriú yapmak için ba÷msz
gelir ve bunu sa÷layan meslek sahibi kadnlar, yakn çevreden seçilen üç katlml
denekle yargsal örnekleme yoluyla belirlenmiú, daha sonra kartopu örneklemesi
yoluyla, -ancak øzmir’in farkl ilçelerinde oturma úartn sa÷layacak ve bu sorular
cevaplamaktan zevk alacak yeni kiúilere ulaúmak için- yardm alnarak örneklem
oluúturulmaya devam edilmiútir. Örneklemin oluúturulmas için baútan belirlenen bir
say olmayp benzer sonuçlar elde edilene kadar cevap aranmaya devam edilmiútir. Bu
úekilde görüúme yaplan denek says 34 olmuútur.
Frekans da÷lmn hesaplayabilmek için SPSS paket programnda 0-1 kodlamas
yaplarak, ilk üç favorinin belirlenmesi için pozitif ve negatif olarak 1, 2 ve 3 puan
de÷erleri kullanlmútr. Daha sonra puanlar toplanarak ve art ve eksi yönlü farklar
alnarak analiz tablolar oluúturulmuútur.
Foto÷raf ka÷tlarnda deneklerin dokunma yo÷unlu÷una ba÷l olarak gerçekleúen ka÷t
aúnmas da bu sonuçlar do÷rular nitelikte olup “fiziksel iz” olarak kabul edilmiútir.6
Araútrmann Uygulanmas
6

Fiziksel iz analizi, dolayl bir gözlem türüdür ve geçmiúteki davranúlarn anlaúlmas amacyla,kiúilerin
arkada braktklar iz veya kantlarn ortaya çkarlmasn hedef alr (Gegez, 2005,128)
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Araútrma uygulamas øzmir’de Temmuz ve A÷ustos 2010 aylarnda araútrmac
tarafndan yüzyüze görüúmeyle yürütülmüútür. Deneklerle araútrmancnn yalnz, sakin
ve sessiz bir ortamda bulunmas sa÷lanmútr. Bir masa kullanlarak foto÷raflarn
serilmesi ve incelenmesi kolaylaútrlmútr. Derecelendirme/sralama yaparak seçilen
foto÷raflar A4 ebadnda olarak deneklere 10 saniye süreyle yeniden ve ufuk hattna
denk gelecek úekilde karúdan dik olarak tutularak gösterilmiútir. Cevaplarn kayd için
anket formu ve açk uçlu sorulardaki veri kaybn önlemek not tutulmuútur.
Görüúmeler, 30 foto÷rafn her defasnda farkl bir soru için 7 defa elden geçirilmesi
úeklindeki tur uygulanmasyla gerçekleútirilmiútir.Araútrmac cevaplaycnn konuúma
ve yorumlarn tarafsz bir biçimde izlerken cevaplaycnn mimik ve jestlerini, beden
dili analizi çerçevesinde izleyerek not etmiútir.
Bir görüúme için kullanlan süre 30-35 dakika olmuútur. Görüúmenin uzun sürmesi
nedeniyle cevaplayscnn dikkat yo÷unlu÷unu canl tutmak amacyla gerekti÷inde ksa
molalar verilmiú ve uygun olan ortamlarda içecek ikram yaplmútr.
Görüúme srasnda zaman basks oldu÷unda ya da dene÷in keyif almad÷ fark
edildi÷inde cevaplarn samimi olmamas olasl÷na karú görüúme araútrmac
tarafndan sonlandrlmútr. iki katlmcyla yaplan görüúme bu úekilde örneklem
dúnda tutulmuútur.
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3.Analiz ve Bulgular
Tablo 2 : Katlmclarn Demografisi
Yaú
aral÷
18-29
30-39
40-49
50-59
Toplam

ølçe
Buca
Gaziemir
Karúyaka
Bornova
Balçova
Konak
Narldere
Toplam

F
12
14
4
4
34

F
6
1
4
6
10
4
3
34

% Da÷lm
35,3
41,2
11,8
11,8
100,0

% Da÷lm
17,6
2,9
11,8
17,6
29,4
11,8
8,8
100,
0

E÷itim

F

Lise
1
Ölisans
1
Lisans
21
Yük.Lisans 4
Doktora
7
Toplam
34
Meslek

F

Ö÷r.üyesi
Memur
Mühendis
Biyolog
Ö÷retmen
Antrenör
Hemúire
Satú tem.

3
5
8
3
1
1
1
1

%
Aylk gelir
Da÷l
m
500-1000
2,9
1001-2000
2,9
2001-3000
61,8
3001-4000
11,8
4001-5000
20,6
Toplam
100,0

F

%
Meslek
Da÷l
m
8,8
Estetisye
14,7 n
23,5 Kuaför
8,8
Ö÷renci
2,9 Halkla ilú.
2,9
Tasarmc
2,9 Tp doktoru
2,9
Emekli
Toplam

F

%
Da÷lm

4
18
8
3
1
34

11,8
52,9
23,5
8,8
2,9
100,0

%
Da÷lm
1
1
1
1
3
3
1
34

2,9
2,9
2,9
2,9
8,8
8,8
2,9
100,0

Katlmclarn Alúveriú Davranú
Cevaplayclarn alúveriú yapma skl÷na iliúkin bilgiler, % 90’nn gda için hafta
içinde 1-3 kez; gda dú ürün ler için %20’sinin her hafta, % 35’inin, 15 gün arayla,
%30’unun ayda bir oldu÷u úeklindedir. Sözkonusu alúveriúlerin % 35’i gdadú
ürünler, 60’ ise hem gda hem gda dú ürün
alúveriúi için AVM’lerden yaplmaktadr. Alúveriú için dúar çkt÷nda kendisini bir
AVM içinde bulma skl÷na verilen cevaplara göre, her defasnda kendisini ister
istemez bir AVM içinde bulan denekler % 30, çok sk ve sk bir AVM içinde bulanlar
ise % 61 oranndadr. Cevaplayclarn %30’u kendisi için (ki bu oran bekar olanlarla
örtüúmektedir) % 65’i ailesi için alúveriú yapmaktadr (bu oran evli olanlarla
örtüúmektedir).Bu bilgiler,AVM’lerine skça alúveriú yaparak AVM içinde bulunma
prati÷i fazla olan bir örneklem ihtiyacn karúlamaktadr.
Katlmclarn Estetik Bina Anlayú
Çoktan seçmeli sorularla elde edilen bilgilere göre katlml deneklerin %82,6’s
øzmir’de yeterince güzel bina olmad÷n düúünmektedir.Estetik bulunan binalar
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genellikle tarihi Borsa Binas, Eski Paket Postanesi, Konak Pier gibi tarihi de÷eri olan
ve geçen yüzyl mimarisini yanstan binalardr. AVM’lerin mimari anlamda estetik bina
sto÷una katk yapmadklar inanc hakimdir.Açkhava tarznda kurulan AVM’ler daha
ilginç bulunmakta ve yaúam alan gibi yorumlanmaktadr.
Katlmclarn AVM Mimari Tasarmna øliúkin De÷erlendirmeleri
AVM Olmad÷ Düúünülen, Sevilen ve Davet Edici Binalar
Planl olarak de÷iúkenler arasna yerleútirilen ve aslnda AVM’lerini temsil etmeyen 7
adet foto÷rafn (3,4,15,17,19,21,30 numaral de÷iúkenler) cevaplayclarn %74 ile %
91’i tarafndan do÷ru teúhis edilmiú olmas, katlmclarn AVM mimarisi hakknda
yerleúik bir algs bulundu÷unu göstermektedir. Bunlarn dúnda 5, 22 ve 24 numaral
binalar, aslnda AVM oldu÷u halde cevaplayclarn %30-40’u tarafndan AVM
olmadklar düúünülmüútür. Bu binalarn ortak özellikleri pencerelerinin az olmas,
köúeli formda, çok katl ve dúa kapal görünüm arz etmesidir.
1,6,10, 13,14, numaral foto÷raflar ise örneklemin %20-30’u tarafndan ayr tutulmuú
olup birbirinden farkl tarzda oldu÷u halde dúa kapal görünüm arz etmeleri ve birinin
tarihi yap görünümüne yakn bulunmas nedeniyle AVM olmad÷ düúünülen
binalardr. Yaplan gözlemlere göre ayrca, denekler binalarn AVM olup olmad÷na
karar verirken tamamlayc unsurlarla birlikte (otopark alanlar, havuz, manzara, do÷a
parças, peyzaj tasarm, kafeterya, restoran, çocuk park gibi) ek alanlara
bakmaktadrlar.
Tablo 3: Katlmclar Tarafndan Sevilen Binalar
Ortak özellikleri
Bina numaralar
% Oran
1,4,25,

%50-60

Tarihi ve nostaljik çizgiler taúmas

19,23,24

%30 ve üstü

Mimari olarak be÷enilen ancak AVM beklentisin

2,7,17,20,26,27,30

%20 ve üstü

Ortak özellikleri yok

Katlmclarn % 60’a varan ço÷unlu÷u 1, 4, ve 25 numaral binlar be÷enmiúlerdir.
Tarihi çizgiler taúyan bu binalar mimari olarak de÷erli bulunmuútur. (Tablo 3).
Tablo 4: Dolaúma øste÷i Yaratan (Davet Eden) AVM’ler
Onay oran
%10-20
%20
%30
%40
De÷iúken
5-6-26-2910
12-16-20 1-2-25
numaralar
31

%50
7-1123-27-

%60

%80

8-9
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Katlmclarn %80’i tarafndan davet mesaj yollad÷ düúünülen 18 numaral AVM,
%60’ tarafndan ayn mesaj alan 8 ve 9 numaral AVM ler, daha önceki soruda yer
alan sevilen binalar içinde yer almamú olmas ilginçtir.Denekler, sevgi ve ilgisi
duyduklar binalar bilinçli olarak ayrmaktadrlar.
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Katlmclarn Favori Seçimleri
Tablo 5: Katlmclarn Pozitif Derecelendirme Tablosu
(A:Foto÷raf numaras , B: Pozitif puan, C: Negatif Puan, D: Puan fark, E:
sralama)
A

B

C

D

Mimari
Form

Atfedilen nitelik

Yaratt÷
Duygu
Coúku, ilgi,
E÷lenceli- farkl
,büyük, baúarl peyzaj Heyecan-merak
Çekici-modern- zarif Merak -mutluluk
davetkar
Mutluluk-güven
Etkileyici-gösteriúliiddial
Çekici-pop-Amerikan Heyecan-neúe-merakkaybolma
tarz
Güven-huzur-merak
Tarihi-klasik-dili var

9

22

0

22

Dairesel

18

20

0

20

Dairesel

8

24

-4

20

Dairesel

11

13

-1

12

Köúeli

25

15

-3

12

köúeli

1

12

-2

10

Dairesel

23

5

0

5

Dairesel

2

14

10

4

köúeli

Tarihi ça÷rúm-aykr- Merak-neúe-dinginlik
yaklaúma
Az katl
Huzur-mutluluk
Minimalist-art decodavetkar
güven-stabilite
øngiliz tarz -øtici

7

6

-3

3

Dairesel

Davetkar

20

8

-6

2

köúeli

Davetkar-karúk

26

1

0

1

Köúeli

Davetkar de÷il

E

ølgi
sknt
ilgisizlik

Deneklere dolaúmak istedikleri AVM’lerden hangisinde uzun süre zaman geçirmek
istedikleri sorularak, bu konuda favori olarak seçmeleri istenen ilk üç AVM’i kendi
içinde sralayarak, mimari açdan (binalarn baúarl, çekici, davet edici, merak
uyandrc vb.olarak) ve duygular açsndan (mutluluk, sevinç, ilgi, huzur, güven, coúku,
rahatlama vb. úeklinde) nitelemeleri istenmiútir.Daha sonra sevilmeyen binalardan içine
hiç girilmek istenmeyen ilk üçü seçtirilerek kendi aralarnda sralamalar istenmiútir.
Pozitif ve negatif puanlarla kodlanan ve puan farklar alnarak sralanan de÷iúkenler,
Tablo 5 ve Tablo 6’da derecelendirilmiútir. Deneklerden en yüksek pozitif puan alan ilk
üç AVM’nin dairesel formda oldu÷u, ilk iki sradakinin hiç negatif puan almad÷ dikkat
çekmektedir.
Tablo 6 :Katlmclarn Derecelendirme Tablosu (Negatif puanlar)
(A:Foto÷raf numaras , B: Pozitif puan, C: Negatif Puan, D: Puan fark, E:
sralama)
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A

B

C

D

Mimari
Form

22

7

-8

-1

köúeli

13

2

-3

-1

köúeli

16

16

-19

-3

köúeli

27

12

-16

-4

köúeli

24

0

-5

-5

köúeli

12

0

-6

-6

köúeli

6

3

-10

-7

köúeli

31

2

-11

-9

köúeli

14

0

-12

-12

köúeli

10

3

-18

-15

köúeli

29

0

-18

-18

köúeli

5

0

-24

-24

köúeli

Atfedilen nitelik Yaratt÷
Duygu
Sade-kötü görüntü
Sradan,uyumsuz,
øtici- e÷lencesiz
Skc-çekici-güzel
Tartúmal bir tarzbasit- Komik- itici
Az pencereli-iú
merkezi- øticiKarúk- SkciticiSönük- øtici

Sknt-merak-itici-kaçú

Monoton-mekaniksradan -øtici-so÷uk
Sradan-itici-basit
Korunakl-halka
açk de÷il- iticikasvetli-

Yorgunluk-uzaklaúma

sknt-kaçú
Mutluluk-kaçú -gizlenme
neúe -kaçú
kasvet
uzaklaúma

ølgisizlik,uzaklaúma
Karmaúk-úk de÷il øtici,saradan
øtici-kaçú-yalnzlk
Kapal-kasvetli

Mutsuzluk-kasvet-sknt
Kayg- rahatszlkhavaszlk

Hiç ziyaret edilmek istenmeyen binalar arasnda beú AVM, 0 puan alarak hiç onay
alamamútr.(24,12,14,29 ve 5 numalar binalar) .Tablo 6’da yer alan tüm de÷iúkenlerin
ortak özelli÷i köúeli formda olmalardr.En yüksek negatif puan alan AVM’leri,
16,10,29 ve 27 dir. Denekler özellikle penceresi olmayan veya az olan, çok katl, sert
çizgili binalar itici bulmuúlar ve uzaklaúma-kaçú duygusu yaúadklarn bildirmiúlerdir.
GENEL DEöERLENDøRME
Tüketicilerin karar verme sürecinde etkilendikleri faktörleri “tüketici davranú literatütü
ve modelleri” zaten açklamaktadr. Mimari tasarmn bu kararlara etki düzeyini spesifik
olarak ölçmek oldukça zor olsa da bu çalúmada bir fikir oluúturmak amacyla
duygularn form, renk, plan, kat says gibi dú cepheden alglanabilen mimari
elemanlarn özellikle kadn tüketiciler tarafndan de÷erlendirilme biçimi ele alnmútr.
E÷itim ve gelir düzeyi yükseldikçe mimari tasarm duyarll÷ artmakta ve estetik bina
beklentisi yükselmekte, mevcut AVM’lerin estetik olmad÷ düúünülmektedir. Di÷er
uçta bulunanlar ise, AVM mimarisinin kent esteti÷ine katk yapan binalar oldu÷unu
düúünmektedir.
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Az sayda penceresi olan ve dúarya kapal izlenimi veren AVM’ler hakknda hem
“kasvetli ve itici”, hem de “merak uyandran ve ilgi çekici” tanmlar yaplmútr.
Penceresiz olan binalarda kuúku yaratan, güven vermeyen ve legal olmayan iúler
ça÷rúm yapan bir nitelik yakútrmas yapan baz deneklere karún, AVM’leri alúveriú
yerine daha çok ziyaret amacyla gezen alt gelir grubundakiler tarafndan kapal
binalarn üst düzey gelir grubuna hitap etti÷i düúünülmüútür.
AVM Mimarisinden Beklentiler
Örneklemi oluúturan kadn tüketcilerin, aileleri için alúveriú yapan, çocuklaryla
gezebilmeyi, kaliteli zaman geçirmeyi arzu eden, çalúan ve sklkla AVM’leri tercih
eden bireyler olmas AVM tasarm konusundaki beklentilerini ciddiye almay
gerektirmektedir.
Kullanm amaçlar itibaryla rahat, güvenli, huzurlu, temiz, úk ve de÷erli binalar içinde
bulunmay isteyen kadn tüketiciler, bu özellikleri taúd÷na inandklar yerlerde daha
çok zaman geçirmektedirler.AVM mimarisinden beklentiler tercih düzeylerine göre
gruplanmútr.
Birinci düzeydeki beklentiler:
Dú cephe renkleri uyumlu, açk renkli,dairesel formda ya da keskin hatl olmayan
bölümlere sahip, asimetrik ama karmaúk olmayan planlar, “kaybolma duygusu”
yaratmayan, giriú ve çkú alanlar iyi belirlenmiú, yayvan, az katl, geniú, yüksek tavanl
binalar.
økinci düzeydeki beklentiler
Açkhava alanlar içeren veya terasl olan, do÷adan parçalar barndran, dúaryla irtibat
kesilmemiú, cam tavanl veya pencereli, dinlenme ve nefeslenme (mola yerleri,
kafeteryalar) ortamlar bulunan, benzer ma÷azalarn yanyana oldu÷u, bina giriúine engel
olmayan otoparklara sahip binalar.
Üçüncü düzeydeki beklentiler (øç mimari özellikleri):
øyi úklandrlmú, ayna ve camlarla, hatta heykel veya vitraylarla bezenmiú, sanatsal
dokunuúlar olan, tarz ve malzeme (mat, hzl yaúama uygun,kaygan olmayan,sa÷lam)
bütünlü÷ü olan binalar.
AVM mimari tasarmlarnda tüketicilerin ve özellikle alúveriúi severek yapan kesim
olan kadn tüketicilerin binalarla kurduklar duygusal ba÷lar, görsel iletiúime olan
duyarllklar nedeniyle dili olan, kendileriyle “tüketici dostu” ve “estetik” olarak
konuúan binalara ilgi duymaktadrlar. Kullanm öncesinde yaplan planlarn sadece
rasyonel nedenlere (maliyet, karllk, yer seçim, ulaúlabilirlik gibi) dayandrlmamas,
sevilen binalar üretilmeye çalúlmas mimarlarn, giriúimci ve yatrmclarndikkate
almas gereken yeni bir çerçeve olabilir.
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Özet
Bu araútrma, Aile Yaúam Döngüsü’nün (AYD) dönemlerini ve dönemlerdeki tüketim
davranúlarn belirlemeye çalúmaktadr.
Bu amaçla 57 adet mülakat
gerçekleútirilmiútir. Sonuçlara göre AYD alt dönemden oluúmaktadr: 1-Çocuksuz
evliler, 2-En büyük çocu÷u okul öncesi ça÷da olan aileler, 3-En büyük çocu÷u
ilkö÷retim ça÷nda olan aileler, 4- Ergenlik döneminde ve daha büyük yaúlarda çocu÷u
olan aileler, 5-Eúlerin çocuklar evden gönderdikten sonra baúlayan baúbaúa kalma
yllar, 6-Kuruculardan birisinin hayatta kald÷ dönem. Ayrca bu dönemlerin temel
tüketim özellikleri de farkllklar taúmaktadr.
Anahtar kelimeler: Aile Yaúam Döngüsü, Tüketim
1
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Bu araútrmann konusu TÜBøTAK tarafndan desteklenmektedir.

FAMILY LIFE CYCLE AND CONSUMPTION PATTERNS: A QUALITATIVE
RESEARCH
Abstract
This study examines the stages of the Family Life Cycle (FLC) and determines to what
extent consumption behaviors change according to these stages. 57 interviews were
carried out for this purpose. It is found that Family Life Cycle consists of the following
six periods: 1-childless married, 2- families with the largest children in the preschool, 3families with the largest child in school age, 4 - families with the adolescence and older
age children, 5-spouses without children after sending the children from home, 6- One
of founders of the family survived. This study suggests that consumption characteristics
in these stages change accordingly.
Keywords: Family Life Cycle, consumption
GøRøù
Çalúmann amac, Aile Yaúam Döngüsü (AYD) dönemlerini ve o dönemlerde yaplan
baúlca tüketim harcama kalemlerini belirlemektir. Türkçe literatürde pek çok eserde
Aile Yaúam Döngüsünden bahsedilmekte (Odabaú ve Barú, 2005; øslamo÷lu ve
Altunúk, 2008:207-215) ve yabanc kaynaklardan alntlarla o döneme has harcama
kalemleri anlmaktadr (Assael, 1992; Solomon, 2000). Daha önce Türkiyede Aile
Yaúam Döngüsünü ele alan az sayda çalúma yer almaktadr (Güven, 1991; Özdemir ve
Vatandaú, 2009) Bu çalúma ile ilk defa Türk ailelerinin aile yaúam dönemleri ve bu
dönemler itibaryla belli baúl harcama kalemleri belirlenmiú olmaktadr. Ksaca
çalúmann iki temel amac bulunmaktadr: Birincisi Türk aileleri için Aile Yaúam
Döngüsü dönemlerini belirlemek. økincisi: Dönemler itibaryla ön plana çkan tüketim
kalemlerini ortaya çkarmak. Böylece tüketim kalemlerindeki de÷iúimin izlenmesi
mümkün hale gelecektir.
Çalúmann tamamlanmas ile iú dünyasna katk sa÷lanacak ve böylece ailelerin
ihtiyaçlar dönemsel özellikleri kullanlarak daha iyi belirlenmiú olacaktr. Belirlenmiú
ihtiyaçlar karúlayacak ürünlerin geliútirilmesi ve sunulmas ise bundan sonraki
aúamadr. Ayrca kamu yöneticileri çalúma sonuçlarndan yararlanarak ailelerin ihtiyaç
duydu÷u sosyal hizmetleri daha iyi tespit ederek yeterli hizmeti verme konusunda
etkinlik sa÷lama frsat yakalayacaktr. Tüm bunlara ilave olarak, araútrmaclarn
bundan sonraki araútrmalarnda aileyi farkl bir açdan ele alarak inceleyebilecekleri
yeni bir ölçek geliútirilmiú olmaktadr.
AøLEYø TANIMLAYAN ÖLÇEKLER ve AøLE YAùAM DÖNGÜSÜ
Aileyi ve iúlevlerini daha anlayabilmek için farkl de÷iúkenler yardmyla farkl ölçekler
geliútirilmektedir. Bu ölçekler, farkl kriterleri tek baúna ya da bir arada kullanarak
farkl sonuçlar elde etmektedirler. Baz çalúmalar kriterlerden bir ksmn kullanarak
aileleri snflandrmaya; dolaysyla ölçek geliútirmeye çalúmúlardr. Örne÷in Seçkin
ve Kayhan (1996: 15-20) tarafndan de÷iúik kriterlere göre aile tipleri snflandrlmalar
yaplmútr. Buna göre aile büyüklü÷üne göre “geniú-birleúik” (büyük) ve “çekirdek,
parçalanmú” (küçük) aileler söz konusu olabilmektedir. Yönetim biçimlerine göre
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“ataerkil, anaerkil ve eúitlikçi” aileler görülmekteyken; yaúad÷ yerlere göre “krsal,
gecekondu ve kentsel” aile tiplerinden bahsedilmektedir. Bilgin, (1991:44) geniú ve
çekirdek ailelerinin yan sra iki kategori arasnda olan ve sadece say ile ilgili olmayan
bir “geçiú ailesi” tipi tanmlamaktadr.
Ailede yaúayan bireylerin üstlendikleri iúlevler ve aileyi etkileme durumlarna göre
farkllklar oluúmaktadr. Örne÷in tek kiúiden oluúan bir ailenin harcamas ile iki kiúilik
bir ailenin harcamas ayn olmamaktadr. Ailedeki birey says arttkça hanehalknn
harcamalar da artmaktadr. Ancak, harcamalardaki artú, hanehalk üyesi saysndaki
artúla ayn büyüklükte olmamaktadr. Örne÷in birinci kiúi kira verirken ikinci kiúi için
ayrca kira verilmemekte, bu durumda kiúi baúna ödenen ortalama kira miktar
azalmaktadr. Bu yaklaúmdan hareketle, hanehalk büyüklü÷ünü ölçmek için OECD
tarafndan kullanlan bir hanehalk ölçe÷i bulunmaktadr. “Yenilenmiú OECD’e Göre
Eúde÷er Hane Büyüklü÷ü” ad verilen bu ölçekte hane halklarnn büyüklü÷ü
karúlaútrlabilir bir rakama indirgenmektedir. Bu ölçe÷e göre hanedeki ilk yetiúkin için
1 de÷eri; 14 ve daha yukar yaútaki fertler için 0,5 de÷eri ve 14 yaúndan küçük fertler
için 0,3 de÷eri dikkate alnarak hanehalk büyüklü÷ü hesaplanmaktadr. Bu rakam
ailenin yapsn bir ölçüde anlatrken ailede yaúayan kiúilerin kim olduklarna ait açk
bilgiler sunmamaktadr. Tablo 1’de bu ölçe÷e göre hanehalknn Türkiye nüfusu
içindeki da÷lm görülmektedir.
Tablo 1. OECD Eúde÷er Hane Büyüklü÷ü Ölçe÷ine Göre Türkiye Nüfusunun Da÷lm
OECD
OECD
Eúde÷er
Birikimli
Eúde÷er
Birikimli
Say %
Say
%
Hanehalk
%
Hanehalk
%
Büyüklü÷ü
Büyüklü÷ü
1,0
282 3,3 3,3
2,6
304
3,6
74,9
1,3
31
,4
3,7
2,7
101
1,2
76,1
1,5
1327 15,5 19,2
2,8
403
4,7
80,8
1,6
29
,3
19,5
2,9
127
1,5
82,3
1,8
834 9,7 29,2
3,0
310
3,6
85,9
1,9
20
,2
29,5
3,1
218
2,5
88,4
2,0
910 10,6 40,1
3,2
35
,4
88,8
2,1
1006 11,8 51,9
3,3
193
2,3
91,1
2,2
7
,1
52,0
3,4
67
,8
91,9
2,3
578 6,8 58,7
3,5
110
1,3
93,2
2,4
339 4,0 62,7
3,6
93
1,1
94,2
3,7
den
2,5
741 8,7 71,3
493
5,8
100,0
büyük
TOPLAM
8558
100,0
Kaynak: TÜøK, 2006 Yl Hanehalk Bütçe Araútrmas
Bu ölçe÷e göre oransal olarak en yüksek dilimi oluúturan “1,5 büyüklü÷ündeki” bir
hanehalknn bir yetiúkin ve 14 yaúndan büyük ikinci bir kiúiden (yetiúkin de olabilir
çocuk da) oluútu÷u söylenebilir. økinci kiúinin yaú ile ilgili bilgi için baúka verilere
sahip olmak gerekmektedir. Oransal olarak ikinci büyüklükte bulunan “2,1
büyüklü÷ündeki” hanehalknn iki yetiúkin ve 14 yaúndan küçük iki çocuktan oluútu÷u
tahmin edilebilir. Di÷er büyüklükler için ayr ayr hesap yaparak hanehalk büyüklükleri
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tahmin edilebilmektedir. Bu ölçek, hanehalk büyüklüklerinin mutlak de÷erlerini ve
büyüklükteki de÷iúmeleri izlemeyi kolaylaútran uluslararas karúlaútrmada
kullanlabilecek bir ölçektir.
Aileyi hanehalk olarak ve ekonomik bir birim olarak ele alan araútrmalar (Commuri ve
Gentry, 2000; Rosen ve Granbois, 1983) eskiden beri vardr. Türkiye østatistik Kurumu
(TÜøK) hanehalk bütçe araútrmalarnda aileyi de÷il “hanehalkn” baz olarak
almaktadr. Aileleri, ailelerde yer alan bireylerin saysna ve yaú büyüklüklerine göre
yaplan snflandrmada 15 kategori yer almaktadr. Buna göre yaplan snflandrma ve
Türkiye nüfusu içindeki da÷lm Tablo 2’deki gibidir.
Tablo 2. TÜøK’in Hanehalk Tanmlarna Göre Türkiye Nüfusunun Da÷lm
Nüfus øçindeki %’si
Tek çocuklu çekirdek aile - çocuklarn hepsi 18 yaúndan küçük
Tek çocuklu çekirdek aile - en az bir çocuk 18 yaúndan büyük
øki çocuklu çekirdek aile - çocuklarn hepsi 18 yaúndan küçük
øki çocuklu çekirdek aile - en az bir çocuk 18 yaúndan büyük
Üç ve daha fazla çocuklu çekirdek aile - çocuklarn hepsi 18 yaúndan
küçük
Üç ve daha fazla çocuklu çekirdek aile - en az bir çocuk 18 yaúndan
büyük
Çekirdek aile - çocuksuz
Ataerkil veya geniú aile - çocuksuz
Ataerkil veya geniú aile - çocuklarn hepsi 18 yaúndan küçük
Ataerkil veya geniú aile - en az bir çocuk 18 yaúndan büyük
Tek yetiúkinli aile – çocuksuz
Tek yetiúkinli aile - çocuklarn hepsi 18 yaúndan küçük
Tek yetiúkinli aile - en az bir çocuk 18 yaúndan büyük
Birarada yaúayan ö÷renci, iúçi vb. kiúiler
Birarada yaúayan akrabalar

11,4
7,0
17,0
7,0
10,9
7,6
13,1
2,0
9,1
7,5
3,5
1,1
2,1
0,2
0,5

Hanehalk ölçe÷ine göre Türkiye nüfusunun en büyük oranlar srasyla “iki çocuklu
çekirdek ailelerden, çocuksuz çekirdek ailelerden, tek çocuklu çekirdek ailelerden ve üç
ve daha fazla çocuklu çekirdek” ailelerden oluúmaktadr. Di÷er oranlar tablodan
görülebilmektedir.
Hanehalk ölçe÷ini kullanan araútrmalarda hanehalknn demografik yapsna ba÷l
olarak sosyal, ekonomik de÷iúimler açklanmaya çalúlmaktadr. Örne÷in gelir ve
tüketim harcamalar arasndaki iliúkide hanehalknn de÷iúimleri nasl belirledi÷i
araútrlmaktadr. Hanehalknn yaúlar, saylar cinsiyetleri gibi de÷iúkenler gelirin
tüketimi nasl etkiledi÷inin belirleyicisi olabilmektedir (Attanasio ve Browning, 1993).
Hanehalkn “ekonomik bir birim” olarak görme anlayú yaygn bir anlayútr.
Hanehalknn geliri nasl harcad÷ konusu gündeme geldi÷inde ise yetiúkinlerin ve
çocuklarn bu geliri nasl paylaútklar da önem kazanmaktadr. Aileye yeni katlan
bireylerin, sabit gelir varsaymyla di÷er aile bireylerinin harcanabilir gelirlerini ve
dolaysyla refah seviyesini de azaltt÷ ifade edilmektedir (Lee ve di÷erleri, 2005:6).
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Hanehalk ayn çat altnda yaúayan kiúiler olarak bilinmektedir. Aralarnda kanba÷
bulunsun bulunmasn bir evde yaúayan herkes hanehalk olarak de÷erlendirilmektedir.
Literatürde yer alan pek çok çalúma hanehalkn esas alarak yaplmaktadr. Örne÷in
tüketici davranúlarn açklamakta bir sosyal etkiye sahip oldu÷u ileri sürülen ve
düzenli olarak ölçülen “Sosyal Ekonomik Statü (SES) Ölçe÷i” hanehalkn baz olarak
almaktadr. Resmi kaytlar da hanehalk esasna göre tutulmaktadr. Bu yaklaúmn
üstünlü÷ü tüm nüfusu kapsayc olmasdr.
Tüketimin nasl gerçekleúti÷ini bulmaya çalúan baz araútrmaclar da tüketimin
tüketicinin yaúam süresince farkl dönemlerde farkllaút÷n ancak genelde bir insann
hayat boyunca benzer e÷ilimler gösterdi÷i varsaymyla kiúisel tüketim fonksiyonu
bulmaya çalúmúlardr (Çolak vd., 2008; Wakabayashi ve Hewings, 2002)
Hanekalk yaklaúmndan ve bireyin yaúam e÷risinden farkl olarak aileyi bir bütün
olarak ele alan bakú açs da araútrmalarda kullanlmaktadr (Burns, 1993). Bu
yaklaúm “ailenin de bir yaúamnn oldu÷unu” ve yaúam boyunca baz iúlevleri yerine
getirdi÷ini varsaymaktadr. Toplumsal ve ekonomik olaylardan etkilendi÷i gibi onlar
etkiledi÷ini; ayn zamanda ailenin içindeki bireyleri etkiledi÷ini ve onlarn etkisine açk
oldu÷unu da kabul etmektedir. Tüm bu özelliklerin ailenin yaúam süresini gösteren
zaman çizgisi boyunca farkl de÷erler taúd÷n vurgulayan model ise “Aile Yaúam
Döngüsü” (AYD) olarak isimlendirilmektedir2. AYD Temel de÷iúkenler olarak,
çocuklarn yaúlar, ebeveynlerin yaúlar, evlili÷in yaú, ebeveynlerin birlikte olma ya da
olmama durumlar baz alnarak oluúturulan AYD’nin ayr ayr dönemlerinin varl÷ söz
konusu olabilmektedir. Bunlara da “Aile Yaúam Dönemleri” ad verilmektedir.
AYD ölçe÷inin temel mant÷, aileyi de hayata katlan bir bütün olarak görmek ve
ailede yaúanan de÷iúimleri ailenin yaúna ba÷l olarak incelemektir. “Aileye mahsus
yaplan harcamalar hangi dönemlerde nasl gerçekleúmektedir?” sorusuna cevap
aramaya da elveriúli olan bu ölçek, sosyal ve ekonomik olarak ailenin yaúad÷ olaylar
anlamaya yardmc olabilmektedir.
ARAùTIRMADA UYGULANAN YÖNTEM
Araútrmada öncelikle Aile Yaúam Döngüsünün dönemlerini belirleyici olabilecek
de÷iúkenler literatürden araútrlmútr (Özdemir vd. 2009). Literatürdeki de÷iúkenler
temel alnarak Aile Yaúam Döngüsü aúamalarn tespit etmek amacyla yaplacak
mülakatlarda kullanlmak üzere açk uçlu sorular belirlenmiútir. Bu açk uçlu sorularla
birkaç mülakat yaplmú gerekli olmayan sorular ayklanmútr. Esas mülakatlar yar
yaplandrlmú olarak gerçekleútirilmiútir. Mülakat sorular aile yaúam dönemlerinin ne
zaman baúlayp ne zaman bitti÷ini ve bu dönemlere iliúkin tüketim harcamalarn neler
oldu÷unu belirlemeye yönelik 54 sorudan oluúmaktadr.
Mülakatlara kimlerin katlaca÷nn seçiminde iki aúamal bir yol izlenmiútir. Birinci
olarak katlmclarn belirlenmesinde araútrmann amaçlarn gerçekleútirecek
katlmclarn bulunmasna öncelik verilmiútir. Araútrmaya baúlanrken öngörülen
dönemlerin her birinin yeteri kadar temsil edilmesine dikkat edilmiútir. Örne÷in,
2
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Türkçe literatürde baz araútrmaclar tarafndan Aile Hayat E÷risi olarak da isimlendirilmektedir.

“niúanl, çocuksuz evli, okul öncesi ça÷nda çocu÷u olan ailelerin temsilcileri” gibi
kriterlere uygun katlmclarn bulunmasna dikkat edilmiútir. Özellikle aile yaúam
döngüsünün ileri aúamalarn yaúamayanlarn bilemeyece÷i varsaymyla, “çocuklarn
evden ayrlmasndan sonra baú baúa kalmú çiftler, yalnz kalmú kiúiler” de araútrmaya
dahil edilmiútir.
økinci olarak ise her dönemi temsil edecek katlmclar arasndan kolaylkla
ulaúlabilecek katlmclar seçilmiútir. Ankara, østanbul, Trabzon, Antalya, Erzurum,
Afyonkarahisar, Krúehir ve Sakarya illerinden 57 adet mülakat yaplmútr. Bu
aúamadan sonra birbirini tekrar eden cevaplar alnd÷ için mülakatlara devam
edilmemiútir. Mülakatlar aile hakknda pek çok bilgiyi içerdi÷i için özel bilgileri
içermektedir. Böyle bir konuda herkesle mülakat yapmak mümkün olmamakta ya da
yaplan mülakatlarda yeteri kadar açk cevaplar alnamamaktadr. Bu nedenle
mülakatlarn yaplmasnda güvenilir ve rahat bilgi alabilmek için araútrmaclarn
iletiúim kurmakta zorlanmayaca÷ aileler (araútrmaclarn çalútklar illerden veya
memleketlerinden) seçilmiútir. Gerekti÷i durumlarda mülakatlarda daha çok bilgi
alabilmek için yardmc elemanlar kullanlmútr. Araútrmaclarnn üçünün de erkek
olmas nedeniyle bayanlarla yaplan mülakatlarda, iki adet bayan yüksek lisans
ö÷rencisinden yararlanlmútr. Mülakatlarn yazl metinleri ve verilen cevaplar tekrar
tekrar de÷erlendirilerek mülakatlarn genel bir de÷erlendirilmesi yaplmútr. Bu úekilde
Aile Yaúam Döngüsü Dönemleri ve o dönemde gerçekleúen harcama kalemleri tespit
edilmeye çalúlmútr.
1931 ylndan bu yana Aile Yaúam Döngüsünün aúamalarn ve özelliklerini tespit
etmeye yönelik pek çok çalúma yaplmútr. ølk çalúmalardan itibaren Aile Yaúam
Döngüsünün aúamalar 4 ile 10 aúama arasnda tespit edilmiútir. Farkl çalúmalarda
Aile Yaúam Döngüsünün aúamalar farkl ölçütlere dayal olarak belirlenmiútir. Bu
araútrmalarn özetini içeren tablo aúa÷da yer almaktadr:
Bu araútrmann baúlangcnda araútrmaclar tarafndan Türkiye’de AYD’nin 8 dönem
oldu÷u varsaylmútr. Mülakatlarn ilerleyen aúamalarnda 6 dönemli bir AYD’nin
Türkiye’deki aile yapsn daha iyi anlatt÷ kanaatine varlmútr.
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Tablo 2. Aile Yaúam Döngüsü Hakknda Yaplan Araútrmalar ve Öngördükleri Aúama
Says
Araútrmac /
Aúama
Temel Aúamalar
Yl
Says
Sorokin,
Ekonomik ba÷mszl÷n sa÷lamú yeni evliler - Bir veya daha
Zimmerman
4
fazla çocu÷u olan çiftler - Kendine yetebilen ve çocu÷u olan
ve Galphin,
çiftler - Yaúl çiftler
1931
Kirkpatrick,
Okul öncesi ça÷da çocu÷u olan aile - ølkö÷retim ve lise
Cowles ve
4
ça÷nda çocu÷u olan aile - Üniversite ça÷nda çocu÷u olan aile
Tough, 1934
- Yaúl eúlerin oluúturdu÷u aile
Çocuksuzlar ve yeni çocuklular - Küçük çocuklular - 14-36 yaú
Loomis, 1934 4
aras çocu÷a sahip büyük çocuklular - Yaúl aileler
Kuruluú, çocuksuz çift - Okul öncesi veya yeni çocu÷u olmuú
Bigelow,
aile - ølkö÷retim ça÷nda çocu÷u olan aile - Lise ça÷nda
7
1950
çocu÷u olan aile - Üniversite ça÷nda çocu÷u olan aile –
Çocuklar ayrlmú aile – Emeklilik
Yeni evli çift – Son çocu÷un do÷umu – Son çocu÷un
Glick, 1971
5
evlenmesi – Eúlerden birisinin ölümü – Di÷er eúin ölümü
Çocuksuz çift - En büyük çocuk 30 aylk aile - En büyük
çocu÷u 6 yaúnda aile - En büyük çocu÷u 13-20 yaúnda olan
Duvall, 1971
8
aile - ølk çocu÷un evden ayrlmasndan son çocu÷un
ayrlmasna kadarki evrede bulunan aile - Kar-kocann
emeklili÷ine kadarki dönem - Eúlerden birinin ölümü
Genç, bekâr, 40 yaún altnda, evde yaúayan çocuk yok – Yeni
evli çift, çocuksuz 40 yaún altnda çift – Genç, evli, 40 yaún
Lansing ve
altnda, okul öncesi ça÷da çocu÷u olan aile – Genç, evli, 40’l
7
Kish, 1957
yaúlarda, çocu÷u 6 yaún üstünde – 40 yaún üstünde, birlikte
oturduklar çocuklar yok, çocuklar ayrlmú – Yaúl çift, eúin
birisi ölmüú
Evlili÷in ilk yllar – En büyük çocuk henüz bebek – En büyük
çocuk okul öncesi ça÷da – Tüm çocuklar okul ça÷nda – En
Feldman,
8
büyük çocuk 13-20 yaúnda ya da di÷erleri okul ça÷nda –bir
1961
veya daha fazla çocuk evden ayrlmú – Tüm çocuklar evden
ayrlmú – Yaúl çift
Çocuksuz-yeni aileler - Bebekli aileler - Okul öncesi çocu÷u
olan aile - Okul ça÷nda çocu÷u olan aile - Yetiúkinlik ça÷nda
çocu÷u olan aile - Genç yetiúkin aile - Ayrlan çocu÷u olan
Rodgers, 1962 10
aile - Tüm çocuklar evden ayrlmú orta yaúl eúlerden oluúan
aile - Yaúl eúlerden oluúan aile -Dulluk, (Rodgers baz
aúamalar kendi içinde de aúamalarna bölerek toplamda 23
aúamal bir döngüyü esas almútr).
Çocuksuz çift, okula giden çocu÷u olmayan bir veya daha
fazla çocuklu aile, okul ça÷nda çocu÷u bulunan aile, çocuklar
Hill, 1964
5
evden ayrlan veya iúe giren veya çocuksuz olan orta yaú
çiftlerin oluúturdu÷u aile, Yaúlanan aile veya emekli olan
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Spanier ve
Saver, 1970

7

Nock, 1971

7

Okraku, 1971

4

McAuley ve
Nutty 1974

6

Knoko ve
Rondall, 1974

7

Rexroat ve
Shehan, 1976

7

Wells ve
Gubar, 1979

7

Murphy ve
Staples, 1979

4

çiftler
6 yldan az bir süre evli, çocuksuz çift – En küçük çocu÷u 6
yaúnda küçük aile – En büyük çocu÷u 6-12 yaúnda olan aile En büyük çocu÷u 13-20 yaúnda olan aile – En az bir çocu÷u
evde olan, çocuklarn hepsi evden ayrlmamú aile – Bütün
çocuklar evden ayrlmú aile – Evde çocuk yok ve kocann
yaú 65’in üstünde
Evli, çocuksuz çift, yaú 45’in altnda – ølk çocu÷un do÷umu, en
büyük çocuk 2 yaúndan küçük – En büyük çocuk 2-6 yaúnda,
çocuklar okul öncesi ça÷da – Okul ça÷nda çocu÷u olan aile,
en büyük çocuk 4-13 yaúnda – Adolesan ça÷nda çocu÷u olan
aile, en büyük çocuk 14 yaúnda – Ailenin orta yllar, en
küçük evden ayrlmú – Çiftler emekli olmuú
Çocu÷u olmayan çiftler, kocann yaú 35’in altnda –
Geniúleme dönemi: çocuklar 11 veya daha küçük yaúta,
kocann yaú 45’ten küçük – Çocuklar yetiútirme ve küçülme
dönemi: bütün çocuklar evde ve yaúlar 12–21 aras, küçülen
aile çocuklarn yaú 22 ve üstü – Çocuklar evden ayrlmú,
kocann yaú 50’den küçük
45 yaún altnda, bekar – Yeni evli ve çocuksuz aile – Yeni evli
ve küçük çocuklar olan aile, 0-5 yaú grubunda en az bir çocuk
var – Evde 6-17 yaú grubunda en az bir çocuk var – Yaúl, en
az 45 yaúnda evde çocuk yok – Yaúl- dul
Genç, bekar, 40 yaún altnda, evde yaúayan çocuk yok – Genç
evli, 40 yaún altnda, çocuk yok- Genç, 40 yaún altnda, okul
önce ça÷da çocuk var – Genç anne ve baba, 45 yaútan küçük,
çocuk okul ça÷nda – 40 yaúndan büyük, farkl yaú
gruplarnda çocuk var – 40 yaúndan büyük, birlikte
oturduklar çocuklar yok, çocuklar evden ayrlmú – 40
yaúndan büyük, dul
Kadnn yaú 40’dan küçük, yeni evliler, çocuk yok - En
büyük çocu÷u 3 yaúnda olan aile– En büyük çocu÷u 4-6
yaúnda olan aile - En büyük çocu÷u 7-13 yaúnda olan aile En büyük çocu÷u 14-20 yaúnda olan aile – Çocuklarn evden
ayrld÷, erke÷in yaúnn 65 ‘in altnda oldu÷u ve erke÷in
emekli olmad÷ aile – Kocann emeklilik yaúnn geldi÷i aile
Bekârlk - Yeni evli çift, çocuksuz çift - Küçük çocuklu, en
küçük çocuk 6 yaúndan küçük – En küçük çocu÷u 6 yaúndan
büyük aile – Çocuklar büyümüú aile – Çocuklar evden
ayrlmú aile, aile reisi çalúyor – Çocuklar ayrlmú ve aile
reisi emekli – Yalnz yaúayan, eúlerden biri ölmüú
Genç, bekar – Genç, evli ve çocuksuz çift – Genç ve dul ve
çocuksuz, Genç ve evli ve çocuklar 4-12 yaúlar arasnda –
Genç, dul ve çocuklar 4-12 yaúlar arasnda – Orta yaúl eúler,
Orta yaúl ve çocuksuz, Orta yaúl ve dul ve çocuksuz, Orta
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Schefer ve
Keith, 1980

4

Waite, 1980

3

Schiffman ve
Kanuk, 1983

9

Duvall ve
Hill, 1986

8

Carter ve
McGoldrick,
1989

6

yaúl, dul ve çocuklu, Orta yaúl ve evli ve eve ba÷ml çocu÷u
olmayan, orta yaúl dul ve eve ba÷ml çocu÷u olmayan
Kadnn yaúnn 40’n altnda ve 6 6 yaúndan küçük en az bir
çocuk bulunan aile – Kadnn yaúnn dikkate alnmad÷, 6
yaúndan küçük çocuk bulunmayan çocuklardan en az birisinin
6-18 yaúlarnda oldu÷u aile – Kadnn 45-49 yaú grubunda
bulundu÷u ve çocu÷u olmayan aile – Kadnn 60 ve üstü yaúta
oldu÷u çocuksuz aile
Yeni evli çift – ølk çocu÷un do÷umu – Bütün çocuklarn
do÷masn takip eden aúama, bütün çocuklar evde
Yeni evli çocuksuz çiftler - Geç evlenmiú çiftler - ølk çocu÷u
geç olan çiftle - Çocuksuz genç boúanmúlar - Çocuklu genç
boúanmúlar - Çocuklu orta yaúl boúanmúlar - Evden ayrlmú
çocuklarn geri döndü÷ü (boúanma, ekonomik nedenler vs.)
aileler - Evlilik ba÷ olmakszn birlikte yaúayanlar - Genç ve
orta yaútaki evlenmemiúler - Eúi ölmüú dullar (Yazarlar yaúam
dönemlerini birbiri peúi sra gelecek úekilde de÷il di÷erlerinin
eksiklerini tamamlayacak úekilde srasz saymaktadrlar.)
Yeni kurulmuú, çocuksuz aile – ølk çocu÷u do÷muú, ilk çocu÷u
en fazla üç yaúnda olan aile – Okul öncesi ça÷da (3-6) çocu÷u
olan aile –Okul ça÷nda (6-16) çocu÷u olan aile – Onlu (13-20)
yaúlarda çocu÷u olan aile – Çocuklar evden ayrlmú aile –
Ailemim orta yllar, boú yuva – Emeklilik
Bekar genç yetiúkinlerin evden ayrlmas - Evlilik yoluyla
aileyi katlma; yeni bir çift oluúturma - Genç çocuklu aileler Ergenleri olan aileler - Gençlerin evden ayrlmaya baúlamas
ve yer de÷iútirmesi - øleri dönemdeki aileler

Yaplan mülakatlarn say olarak dönemlere göre da÷lm úu úekildedir. :Çocuksuz
ailelerden 7, en büyük çocu÷u okul öncesi ça÷da olan ailelerden 7, en büyük çocu÷un
ilkö÷retim ça÷nda oldu÷u ailelerden 8, en büyük çocu÷un ergenlik döneminde ya da
daha büyük oldu÷u ailelerden 13, çocuklarn evden ayrld÷ ve eúlerin babaúa kald÷
dönemi yaúayan ailelerden 8, eúi de ölmüú ve yalnz kalma yllarn yaúayan ailelerden 9
ve niúanllardan 5 kiúi ile mülakat yaplmútr. En büyük çocu÷un ergenlik döneminde
ya da daha büyük oldu÷u dönem baúlangçta ergenlik dönemi-iú/eú arama dönemi gibi
iki döneme yarlmú anacak daha sonra bu iki dönemin birbirinden önemli derecede
farkl tüketim özellikleri göstermemesi nedeniyle birleútirilmiútir. Ayrca niúanllk
dönemi için yaplan mülakatlar, di÷er dönemler için yaplan mülakatlarla birlikte
de÷erlendirildi÷inde niúanl olan kiúilerin yaptklar harcamalarn ço÷unlukla kz ya da
erkek ailesi olarak alglanan aileler tarafndan yapld÷ndan, bu dönemin ba÷msz bir
dönem olarak ele alnmasndan vazgeçilmiútir. Bu durumda niúanllar ergenlik
döneminde ya da daha büyük çocuklar olan ailelerin içinde yer almaktadrlar.
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AøLE YAùAM DÖNGÜSÜ DÖNEMLERø VE TEMEL ÖZELLøKLERø
AYD’nin özellikle temel özellikleri ve her dönemdeki tüketim alúkanlklarnn
belirlenmesini amaçlayan bu araútrmada mülakatlar sonucunda elde edilen yaúam
döngüsü aúamalar ve temel özellikleri aúa÷da ayrntlaryla verilmiútir. Buradaki
bilgilerin tamam araútrmaclarn alan araútrmas sonucu elde etti÷i verilerden
çkartlmú bulgulardr.
1. Çocuksuz Evliler
Araútrmadan elde edilen verilere göre, evlili÷in ilk dönemi ve dü÷ünden hemen sonra
gelen dönem “balay” olarak de÷erlendirilmektedir. Geleneksel olarak dü÷ün yapan
ailelerde az yaúanan bir durum olan balay gittikçe daha fazla yaúanmaktadr. Balay
çekirdek ailelerde ve yüksek gelir gruplarna mensup ailelerde yaúanan bir dönemdir.
Birkaç gün süren bu dönem daha çok tatil ve e÷lence niteli÷i taúmaktadr. Bu dönemde
yaplan harcamalar yeni kurulan ailenin birlikte yapt÷ ilk harcamalar niteli÷ini
taúmaktadr.
Katlmclarn verdi÷i bilgilere göre, evlendikten sonra çocuksuz dönem çok
sürmemektedir. “Toplumsal bir beklenti” evlendikten hemen sonra çocuk olmas
yönünde yeni çift üzerinde etkili olmakta, bir tür “bask” kurmaktadr. Çiftler kendi
fikirlerine braklsa belki daha sonra sahip olmak istedikleri ilk çocu÷a “toplumsal
bask” nedeniyle evlili÷in ilk yl(lar)nda sahip olmaktadrlar. Bu bask geniú ailelerde
çok daha bariz olabilmektedir. Bunun sonucu olarak evlilikten sonra bir yl içinde veya
ikinci yln içinde çocuk sahibi olunmaktadr. Yaúl katlmclarn ifade ettiklerine göre
toplumda “evlenir evlenmez çocuk sahibi olma durumu gittikçe azalmakta, çiftler çocuk
sahibi olmay evlili÷in ilerleyen yllarna brakabilmektedirler”. Bu beklentinin dile
getirilmiú olmas bile bir bask unsurudur. ølk 1-2 yllk dönemde yeni çiftlerin
hayatlarnda tüketim bakmndan önemli saylabilecek de÷iúiklikler yaúanmaktadr.
Katlmclarn ifadelerine göre, çocuk olmadan yeni çiftler daha özgür bir ortam
oldu÷unu düúünerek bekârlktan evlili÷e geçiú döneminde e÷lenceye önem
verebilmektedirler. Evlili÷in çocuksuz döneminde, eúlerin önemli ölçüde e÷lenceye para
ve zaman ayrdklar ifade edilmektedir. Eúlerin birbirlerine karú sorumluluklar ve aile
yuvasna karú sorumluluklar bu dönemde hissedilmeye baúlanmaktadr. Bekârlk
döneminde kahvehanelerde oyun oynayarak vakit geçiren gençlerin evlili÷in ilk
dönemleriyle birlikte bu alúkanlklarn azaltmakta ya da tamamen terk ettikleri
belirtilmektedir.
2. ølk Çocuk Okul Öncesi Dönemde
Katlmclarn ifadelerine göre, annenin ve babann ilk çocu÷a verdi÷i tepkiler farkl
olabilmektedir. ølk çocu÷un sa÷l÷na yüksek hassasiyet gösterilmektedir. ølk çocu÷un
do÷masyla birlikte, yuvann merkezi olma noktasnda “çocu÷a do÷ru” bir odaklanma
gerçekleúmektedir. Evde yenilen içilen úeyler, öncesine göre de÷iúmekte, meyve sebze,
do÷allk ön plana çkmaya baúlamaktadr. Beslenme alúkanlklar düzenli olmaya
baúlamakta, anne aday çocu÷a zararl olabilece÷ini düúündü÷ü úeylerden kaçnmaya
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baúlamaktadr. Örne÷in sigaradan uzak durmaya çalúma, asitli içeceklerin azaltlmas,
çeúitli vitaminlerin alnmas için yiyeceklerin çeúitlendirilmesi gibi.
Daha önce çocu÷u olmuú katlmclarn deneyimlerine göre, ilk çocuk oldu÷unda
çocu÷un kullanaca÷ giysiler konusunda aile çevresinde büyük bir yardmlaúma
duygusu bulunmaktadr. Daha önce kullanlmú olan çocuk eúyalar, bir dostluk ortam
içinde birbirlerine aktarlabilirken hesapl ama iúe yarar giysiler çocu÷a hediye olarak
hazrlanmakta, ayrca aileye yakn olanlar tarafndan çocu÷a sevinmenin bir göstergesi
olarak zaman zaman el eme÷i olan giysiler de çocuk için hazrlanabilmektedir. Ayrca
çocu÷a yaknlar tarafndan verilen parasal de÷eri de önemli olan “hediye altnlar”
çocu÷un do÷du÷u günlerdeki maddi yükü hafifletebilmektedir.
Yeni evli bayanlarn giyimleri konusunda kendi gözlemlerine göre “bekâr bir bayann
giyimi, yeni evli birinin giyimi ve yeni anne olan giyimleri arasnda” farkllk
olmaktadr. Bekârken “spor” giyinen bir bayan niúanlannca veya evlili÷in ilk
dönemlerinden itibaren tarzn “klasik” olarak de÷iútirmeye baúlamaktadr. Çocuktan
sonra anneler daha “anne” gibi giyinmeye baúlamaktadrlar. Erkeklerin giyim tarznda
buna benzer bir de÷iúiklik gözlemi yoktur.
Evlilik öncesi kiúisel bakm ürünlerinde “marka”ya dikkat eden eúler evlendikten sonra
bu alúkanlklarndan önemli ölçüde vazgeçtiklerini ifade etmektedirler. Ayrca satn
alnan ürünlerin fiyatlarna olan hassasiyetin evlendikten sonra daha da art÷
katlmclar tarafndan belirtilmektedir. Bu durum sorumlulu÷un artmasnn bir
göstergesi olarak kabul edilebilir. Çünkü aile bütçesinin nereye harcanaca÷ konusunda
daha çok özen gösterilebilmektedir.
Özellikle kadn katlmclarn ifadelerine göre, çiftlerin yeni yuvann kuruluúunda farkl
kültürlerden ve farkl ekonomik tabakalardan gelmeleri onlar “birbirlerine uyumlu
fakat her ikisi için de yeni tüketim ve davranú kalplarna” zorlamaktadr.
ølk çocu÷un erkek olmas do÷rudan söylenmese de istenen bir durumdur. Bir
katlmcnn ifadesi bunu net olarak göstermektedir: “Hastaneye gitti÷imde soruyorlar
‘neyin var?’ diye. ‘kzm var’ dedi÷imde ise ald÷m cevaplar ‘hmmm, iyi Allah
ba÷úlasn’ veya ‘olsun, o da evlat’ olunca erkek çocu÷u önemsediklerini anlyorum”.
Erkek çocuklarn önemsenmesinin ilk nedeni olarak da neslin erkek çocuk yoluyla
devam etti÷ine inanlmasdr. Ayrca “kz çocuklarnn gelin olup gitmesi, erkek
çocuklarn yaúl ebeveyne bakmakla sorumlu olaca÷” gibi düúünceler de bu konuda
etkili olabilmektedir.
Mülakatlarda belirtilen ifadelere göre kiúisel bakm ürünlerinin kullanm konusunda úu
úekilde davranúlar görülmektedir: Bekârlk döneminde kullanlan kiúisel bakm ürünleri
niúanllk döneminde daha çok önemsenmeye baúlanyor ancak dönem fazla uzun
olmad÷ndan bu durum uzamyor. Evlilik dönemi baúlad÷nda bu kiúisel bakm
ürünleri önemli ölçüde kiúilere yetiyor ve bu durum göreceli olarak evlili÷in ilk
dönemlerinde kiúisel bakm ürünlerinin daha az gündemde olmasn sa÷lyor.
Evlenmeden önce özellikle bayanlar kyafetlerini kendileri alrken niúanllk döneminde
karar verme kriteri olarak “niúanlsnn görüúlerini” ve “niúanlsnn ailesinin
görüúlerini” de dikkate almak zorunda kalyor. Evlendikten sonra kar koca birlikte
karar veriyorlar. Bir müddet sonra eúlerden her biri ba÷msz davranyormuú gibi
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gelmesine ra÷men aslnda eúinin de kriterlerine göre hareket edebilen aile üyeleri bu
dengeyi koruyacak tarzda satn almalar gerçekleútiriyorlar.
Özellikle kendi imkânlaryla çekirdek aileden oluúan bir yuva kurmaya teúebbüs eden
gençlerin ifadesine göre evlili÷in ilk yllarnda eúyalar için ve dü÷ün için yaplan
masraflarn borçlarnn kapatlmas önemli gündem maddelerinden birini
oluúturabiliyor.
Katlmclarn ifadelerinden ‘evlilikle birlikte satn alnan ürünlerde temel hareket
noktasnda “bireysel ihtiyaçlar ve istekler”den “ailenin ihtiyaçlarna” do÷ru de÷iúim’
yaúand÷ anlaúlyor. Kadnlar için bekârlkta giyim eúyas ve makyaj malzemeleri alú
veriú merkezlerinde gözde ürünler iken; evlendikten sonra ev eúyalar ve ailenin birlikte
kullanaca÷ eúyalar (mutfak eúyalar vb.) daha çok gündeme geliyor. Erkeklerde de
“evde kullanlabilecek” elektronik eúyalarn alnmas evlilikten sonra daha çok gündeme
geliyor.
Evlilikten sonra yaúanan de÷iúim konusunda “her ne kadar sevdi÷i kiúi ile evlense de
önemli psikolojik problemler yaúad÷n” söyleyenler bulunmaktadr. Özellikle
niúanllk döneminde kendini kabul ettirmek için rol yapanlarn artk rol yapmay
brakmalar durumunda, evlendi÷i kiúinin gerçek yüzünü gören baz eúler psikolojik úok
yaúad÷n ifade etmektedir.
Evlili÷in ilk aylarnda yeni yuvann -özellikle ekonomik bir hedefin olmad÷
durumlarda- harcamalar da düzensiz olabiliyor. Bu durum bir ekonomik hedef
koyuncaya kadar sürebiliyor. Bir otomobil alma hedefi, ev alma hedefi, ya da ilk
çocu÷un gündeme gelmesi durumunda aileler harcamalarna çeki düzen vermeye
baúladklarn ifade ediyorlar.
ølk çocu÷un gündeme gelmesiyle birlikte “annenin kyafetlerinde” bir de÷iúiklik olmaya
baúlyor. Fakat bu durumun geçici oldu÷u düúünülerek fazla kyafet harcamalar
yaplmad÷ ifade ediliyor. Ancak yine de özellikle do÷uma yakn zamanlarda daha
rahat ve özel kyafetler gündeme geliyor. Bu anlamda sadece hamilelik döneminde
giyilebilecek giysilerin üretilmesi önem kazanmaktadr. Modaclarn, hamileli÷in ilk
dönemlerinden itibaren, sonraki aúamalarda da kullanlabilecek esnek bir yapya sahip
kyafetleri tasarladklar gözlenmektedir.
ølk çocu÷un do÷masyla birlikte beslenme alúkanlklarnda de÷iúiklikler yaúanmaya
baúlyor. Çocuk do÷duktan sonra, anne baba “kendisi için dikkat etmedi÷i úeylere çocuk
vesilesi ile dikkat etmeye” baúlyorlar. Örne÷in bir anne úunu ifade etmektedir:
“Hamilelik döneminde çaym içmek için yemekten sonra iki saat beklemeye özen
gösterdim. Saatime baktm iki saat geçmedikçe çay içmedim. Çünkü çay demir
emilimini azaltyormuú, çocu÷umun demir eksikli÷i ile do÷masn istemedim”.
Çocuklarn ilk zamanlarndaki kyafetlerinin farknda olmad÷; çocuk çok hzl
büyüdü÷ü; günde birkaç kez de÷iútirmek gerekti÷i için mümkün olan en ucuz çocuk
kyafetlerini tercih eden aileler bulunuyor. Aileler ucuz çocuk kyafetleri için semt
pazarlarndaki tekstil bölümünden, ucuzluk reyonlarndan ve halk pazarlarndan
alúveriú yaptklarn söylüyorlar.
Katlmclarn belirttiklerine göre e÷lenceye zaman ayrma çocuklarla birlikte ciddi
biçimde azalyor. E÷lencelere gitme konusunu ilk çocukla birlikte bir kez daha
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düúünmek gerekiyor. Çünkü çocukla birlikte gitme durumunda çocu÷un etkilenmesi ve
amac gerçekleútirebilme imkân sorgulanyor. Do÷al olarak e÷lenceye ayrlan zaman ve
harcamalarda azalma meydana geliyor.
ølk çocu÷un gündeme gelmesiyle birlikte sa÷lk amacyla zaman ve para ayrmaya
baúlayan aileler bulunuyor. Çocuk do÷madan önce yaplan sa÷lk kontrolleri, bilinçli
olmak için yaplan programlara katlmlar, konuyla ilgili yaynlarn satnalnmas ve
okunmas gibi de÷iúiklikler oluyor. Baz aileler çocuklarna hesap açtrp onun adna
tasarruf etmeye baúladklarn söylüyorlar.
Yeni anne olmuú bir kadn, “çocuktan sonra” kiúisel bakmn ikinci plana düútü÷ünü
ifade ediyor. Dolaysyla bu kalemlere yaplan harcamalar azalyor.
Dúarda yemek yemeye çkan küçük çocuklu ailelerin lokanta seçme kriterlerinden
birisi de “çocuk için sa÷lanan kolaylklar” (oyun salonu, kreú, bebek masas vb. )
oluyor.
Katlmclarn ço÷unda ilk çocu÷un “erkek olmas” ailelerin ço÷u tarafndan istendi÷i
úeklinde bir alglama var. Ayrca ailenin soyadnn devam etmesinin erkek çocuklarn
varl÷na ba÷l oldu÷u ve bunun için “erkek çocuk istendi÷i” úeklindeki bir alglama
bulunmaktadr.
Katlmclarn ifadelerine göre, çocuk oldu÷unda daha önceki dönemlerde yaplmayan
baz harcamalar yaplmaya baúlanyor. Örne÷in çocuk bezi alnyor ve bu bez skça
de÷iútiriliyor. Çocu÷un beslenmesi için mamalar alnyor. Bunlar baúka dönemde
alnmyor. Bebe giysilerinin ötesinde bebek bakmn kolaylaútrc eúyalar (bebek
arabas, anakuca÷, bebek taúma çantas, beúik, emzik, patik vs.) ve hizmetler (bakc
gibi) bu dönemde satn alnyor. Çocuk olunca onun ihtiyaçlarn karúlamaya yönelik
oldu÷u düúünülen ürünler satn alnyor. Örne÷in ‘bir baba çocu÷una mamalarn daha
güzel yesin diye “ayckl kaúk” almú, çocuk aslnda kaú÷n da ayc÷n da farknda
de÷il’. Ama baba kendisine hakim olamamú.
ølk çocukla birlikte deterjan kullanm alúkanl÷ sorgulanyor ve birçok aile
çocuklarnn giysilerini “sabuntozu” kullanarak ykamak üzere yeni deterjan kullanma
alúkanlklar geliútiriyorlar.
ølk çocuk do÷du÷unda kendisi de yaúça küçük olan ailelerde ebeveynler de çocukla
birlikte olgunlaútklarn ifade ediyorlar. Çocuk dünyaya geldikten sonra anne baba
arasndaki ilginin bir ksm çocu÷a kayyor. Konuúma konularnn baúnda “çocuk”
geliyor. Bu durum bazen sorunlarn oluúmasna bazen de sorunlarn çözülmesine zemin
olabiliyor.
ølk çocu÷un isminin konulmas konusunda gelenekselli÷e yaklaúld÷ ölçüde aile
büyüklerinden birinin isminin konulmas yaygn olarak var. Bu durum ikinci üçüncü
çocu÷a do÷ru de÷iúiyor ve ebeveyn çocu÷a kendi istedikleri isimleri veriyorlar.
Katlmclarn ço÷unda “her çocuk dünyaya kendi rzkyla gelir” anlayú var. Bu
nedenle çocuk gelen eve bereket de gelir diye inanlyor ve maddi kayglar ço÷u zaman
geri planda kalyor.
Okul öncesi ça÷da çocu÷u olan ailelerin erkek çocuk sahibi olmas durumunda dini bir
tören olarak “sünnet” yaptrmalar gündeme geliyor. Sünnet birçok yerde bir “dü÷ün”
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olarak kutlanyor. Dü÷ünde ise akrabalar, komúular ve arkadaúlardan oluúan çevreden
gelen davetlilere yemekler ikram ediliyor. Gelenler de hediyeler getiriyorlar. Ama
sünnet töreni ailenin bu yaúlardaki çocuklar için katlandklar önemli bir masraf
kalemini oluúturabiliyor. (Masraf kalemlerinin baúlcalar: Dü÷ün yeri kiras, yemek,
sünnet kyafeti, sünnet yata÷). Sünnet çocuklarnn ebeveynlerinin ebeveynleri bu tür
dü÷ünlerde önemli finansal katklar sa÷layabiliyorlar.
Oyuncaklara en çok ihtiyaç duyulan dönemin bu dönem oldu÷u belirtilmektedir.
Çocu÷un zeka geliúimi ve fiziksel geliúimini tamamlayabilmesi ve fazla enerjisini
harcayabilmesi için çeúit çeúit oyuncaklar okul öncesi döneminde çocuklar için bir
ihtiyaç oldu÷u düúünülüyor. Çocuk büyüdükçe daha enerjik hale geliyor. Yürümeye
baúlamasndan itibaren ev dúnda oynamaya ihtiyac oluyor. Oyun parklarnn da bu
aúamadan sonra ihtiyaç oldu÷u ifade ediliyor.
Okul ça÷na kadar çalúan anne babalar için bakc ya da kreú bir harcama kalemi olarak
ortaya çkyor. Yeni çiftin ebeveyninden bazlar bakclk iúini gönüllü olarak
üstlenebiliyorlar.
Bir anne “bu dönemde daha önce evde piúmeyen yemeklerin piúmeye baúlad÷n”
söylüyor. Buradaki temel kaygnn ise çocu÷un “farkl vitamin ihtiyaçlarn karúlamas
ve yemek seçmemesi için” oldu÷unu ifade ediyor.
3. En Büyük Çocu÷u ølkö÷retim Ça÷nda
Katlmclarn ço÷unun ifadesine göre en büyük çocu÷un okula baúlad÷ dönemde
ailelerin “e÷itim masraflarnn artt÷” gibi bir alglama bulunmaktadr. Özellikle küçük
yerleúim yerlerinde yaúayan ailelerin temsilcileri, “okula baúlamann çok da masrafl
olmad÷n” söyleyebiliyorlar. Öte yandan ailelerden birisinin temsilcisi de bu dönemde
“kirann yüksek geldi÷ini daha düúük kiral bir eve taúnmak istedi÷ini” söylüyor.
Okula baúlayan çocuk sosyalleúme adna önemli bir adm atyor. Artk kendi çevresini
oluúturuyor.
Ailenin kültürel aktivitelerini çocu÷un ders çalúma zamanlarna göre ayarlama dönemi
baúlyor.
Okul dönemine baúlamú çocuklara harçlklar verilmeye baúlanyor. Ayrca okulda
verilen ödevlerin bir ksm, defter-kitabn dúnda harcama gerektirebiliyor. Boya, özel
ka÷tlar vs. aile bütçesi içinde bu dönemde yer tutuyor. Okulda katlnan etkinlikler
nedeniyle ailelerin baz harcamalar yapmas gerekebiliyor: Müzik korosuna katlm,
folklor, bando toplulu÷una katlm gibi durumlarda aletler ve özel kyafetler gerekli
olabiliyor.
Bir annenin ifadesine göre “çocuklarn fazla enerjisinden dolay çok hareketli oldu÷unu
ve bir ylda - yrtklar, sökükler ya da batmú olma nedeniyle - dört defa önlük almak
zorunda kaldklarn” söylemektedir.
Okulun eve uzak olmas durumunda çocuklarn servisle okula gönderen aileler, en
yakndaki okula de÷il, biraz daha uzak da olsa özel okullara gönderen ailelerin says
gittikçe artyor. Bu durumda okuldaki yemek ihtiyaçlarnn karúlanmas ve cep
harçlklarnn önemi artyor. Bu dönemde çocuk “kendine has beslenme alúkanlklar”
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geliútirebiliyor. Anne babalar bu dönemde fast-food tarz beslenme, kola-cips yiyerek
ö÷ünü geçiútirme durumlarna baúladklarn ifade ediyorlar.
Yetenekleri geliútirme amacyla çocuklara aldrlan özel dersler, (müzik, yüzme, ata
binme, spor) resmi e÷itim formasyonuna destek olmak amacyla çocuklarn gönderildi÷i
dersaneler bu dönemde aile hayatna girmeye baúlyor.
Okul döneminde çocu÷u olan aileler çocuklarn ihtiyaçlarndan konuúmaya baúlaynca
kendi ihtiyaçlarn unuttuklarn ya da onlarn yannda önemsiz kald÷n belirtiyorlar.
4. En Büyük Çocu÷u Ergenlik Ça÷nda veya Daha Büyük Olan Aileler
Ailelerin bazlar bu dönemde ev almúlar. Ev alrken eúlerin ebeveynlerinin destekleri
açkça ifade ediliyor.
Bu dönemdeki çocuklarn kendine olan güvenlerini sarsmamak için aileler mümkün
oldu÷unca düzenli olarak harçlk vermeye devam ediyorlar. Bu harçlk kiúisel tüketim
ürünlerini belirleyecek düzeyde olabiliyor. Baz çocuklarn kendine özgü kiúisel bakm
ürünleri (jöle, parfüm vs.) satn aldklar gözleniyor. Ergenlik döneminde çocuklarda
marka düúkünlü÷ü baúlyor. Yedikleri, içtikleri ve giydikleri úeylerde marka seçiyorlar.
Bu yaúlardaki çocuklarla ilgili olarak anne babann meslek ve çocu÷un gelece÷i ile ilgili
kayglar ön plana çkyor. Katlmc ailelerden biri çocuklarnn okul yllarnda
dersaneye kaydettirmiú, okul, dersane, servis, zaman kayb olmasn diye daha merkezi
bir yere taúnmúlar. Baúka bir aile de ‘geniú aile’ içinde yaúarken çocuklar baúka bir
ilde Anadolu lisesi kazand diye evlerini taúmúlar ve ‘çekirdek aile’ olarak yeni bir
hayata baúlamúlar. Bu dönemde birçok ailenin hayatlarnn merkezini “çocu÷un
gelece÷i ile ilgili kayglar” (üniversiteyi kazanmasyla, meslek edinmesiyle,
evlenmesiyle ilgili ) belirliyor.
Snavlara yönelik çalúmalarn yo÷unlaút÷ dönemlerde okulla birlikte dersaneyi de
yürüten ailelerden bazlar, “çocuklarn zor gördüklerini” söylüyorlar. Çünkü çocuklar
ders zamanlarnn dúnda kalan zamanlarn bir ksmn da arkadaúlaryla geçiriyorlar.
Dolaysyla ebeveynler bu ça÷da “aile içi iletiúim” için zaman bulamadklarn ifade
ediyorlar.
Çocuklar ergenlik döneminde asi ruhlu olmaya özeniyor. Ebeveynler çocuklarn
ergenlik döneminde anne-babann birer psikolog gibi düúünmesi ve davranmas
gerekti÷ini ifade ediyorlar. Bu durumda bu tarihlerden daha önce çocuk yetiútirme
e÷itimi almú olmalar gerekiyor.
Bu dönemde yaplan harcamalarn alternatif maliyetleri baz aileler tarafndan
hesaplanyor ve ona göre hareket ediliyor. Baz aileler úimdi yaplan 100 TL lik
tasarrufun 10 yl sonra yaplan tasarruftan daha de÷erli oldu÷unu düúünerek “úimdi
tasarruf” yapmaya çalúyorlar. Baz aileler ise úimdi 100 TL ile sa÷lanacak faydann
daha sonra 1000 TL verilerek sa÷lanamayabilece÷ini ifade ediyorlar. Bu düúünce
farkllklar baz aileleri çok çalúmaya ve tasarrufa iterken, bazlarn ise içinde
bulundu÷u zaman en iyi úekilde de÷erlendirmeye yönlendiriyor.
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Tüm ailelerin ortak kanaati olarak ifade edilen bir düúünce var: “Daha küçük yaúlardaki
çocuklarla okul ça÷larndaki ve ergenlik ça÷larndaki çocuklarn masraf gözle
görülecek derecede farkl oluyor. Çocuklarn yaú ilerledikçe masraflar da artyor.”
Kz çocuklarn aileleri yavaú yavaú geleneklerine uygun olan “çeyizlerini dizmeye”
baúlyorlar.
Okul ça÷larndan sonrada Türk aileleri çocuklarna sahip çkmaya devam etme
e÷ilimindeler. Yardmlar çocuklar kendi yuvalarn kuruncaya kadar kesilmiyor. Hatta
birçok ailede evlili÷in ilk yllarnda da önemli yardmlar yaplyor.
Yetiúkin çocuklarn üniversite ve evlilik kayglar ilk sralarda yer tutuyor. Yetiúkin
çocuklara iliúkin annelerin planlarnda bir belirginlik yok.
5. Baúbaúa Kalma Yllar
Baúbaúa kalma yllar evlilikten 20-25 yl sonra baúlyor. Yetiúkin ebeveynler 50-55
yaúlarnda çocuklar yuvadan uçurup baú baúa kalmaya baúlyorlar. Baz ailelerde bu yaú
40 yaúna kadar inebiliyor. Bu durum evlenme yaúyla ve çocuk saysyla ilgili bir
durumdur. Baz durumlarda bu dönemin snr 60 yaúna kadar gecikebiliyor. Baúbaúa
kalma yaúlarna ba÷l olarak ebeveynin hayatn içinde yer almalar durumu da de÷iúiyor.
øú hayat, emeklilik, sa÷lk durumu bundan sonraki hayatn nasl geçirece÷ini önemli
ölçüde belirliyor.
Baz ailelerde baúbaúa kalma döneminde ev dúnda geçirilen vakit artyor. Çocuklarn
yanna, tatil yörelerine, inançla ilgili turizme (hac, umre) bu dönemde daha çok zaman
ayrlyor. Do÷al olarak maddi kaynaklar da ayrlmú oluyor. Bir aile “bir kez hacca dört
kez de umreye” gittiklerini ifade ediyorlar.
Baúabaúa kalmú dönemde, kadnlar eú dost komúu ile vakit geçirirken, erkeklerin ise
daha çok dine yöneldi÷ini ifade edenler var. Örne÷in gençken camiye gitmeyenlerin
artk camiye gittikleri ifade ediliyor.
Bu dönemde torunlarn anlam büyük oluyor. Büyük ebeveynler, torunlara yönelik
harcamalar yapmaktan kaçnmyor. Yalnz kaldktan sonra torunlara olan düúkünlük
artyor. Bir kadn durumu úöyle ifade ediyor: “Annemle babam yalnz kaldlar. Babam
her geliúinde ellerini dolduruyor. Yüzüme karú da ‘sizin için de÷il, torunlarm için
aldm’ diyor.” Çocuklarna yasakladklar abur cuburu torunlarna alanlar, torunlarna
çokça oyuncak alan dedeler ve nineler haline gelebiliyorlar.
Baúbaúa kalma yllarnda ayn zamanda emeklilik de gündeme gelebiliyor.
Bu yaúlarda dikkat çekici bir harcama kalemi olarak “sa÷lk” konusu ortaya çkyor. 30
yaúnda bir erkek yalnz kalan anne babalarnn tüketimlerindeki de÷iúikli÷i úöyle ifade
ediyor. “Anne babam, úifal otlara düútüler, ev aktara döndü. Kadn erkek ev
gezmelerine daha çok gidiyorlar. Komúularla irtibat koparmyorlar. Annem günlere
gidiyor. Orada di÷er kadnlarn satt÷ úeyleri alyor. Babam úöyle müstakil, bahçeli bir
evimiz olsa da çocuklar rahat oynasa diyor. Annem de bahçeye domates, fasulye ekme
hayali kuruyor”.
Baúbaúa kalma yllarnda tüketimde bir isteksizlik oluútu÷u söyleniyor. 55 yaúnda
eúiyle yalnz kalmú bir kadn “çocuklar evden gidince hayatmz monotonlaút. Kurslara
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gidiyorum. Ahúap boyamaya gittim. Ya÷l boya, rölyefe gidiyorum” diyor. Ayn kadn
önce kznn evinde daha sonra o÷lunun evinde bir süre kaldklarn söylüyorlar. Pazara
sebzelerin ucuzlad÷ saatlerde giderek gda alúveriúlerini yaptklarn, ifade ediyor.
Dört çocu÷un dördünü de evinden göndermiú bir kadn “farknda olmuyorum, eskisi
kadar yemek yapyorum, yemekler artyor” diyor. Baúka bir kadn ise çocuklar
geldi÷inde daha fazla çeúit yemek yapt÷n söylüyor. Çocuklarna ise “sayenizde biz de
yemek yiyoruz” diyor.
Çiftlerin yaúlar ilerledikçe karar vermede birbirlerinin kriterlerini daha iyi anlamú
olabiliyorlar. Baz konularda uzmanlaúmalar gerçekleúebiliyor. Örne÷in kyafet alma
konusunda ço÷u zaman erkekler kadna danúarak satn almalarn gerçekleútiriyorlar.
Ortalama kadn ve erkek yaúlar ile birlikte düúünüldü÷ünde baú baúa kalma yllar 1015 yl süren bir dönem oldu÷u görülebiliyor. E÷er anne-babann süregelen bir iúleri
yoksa büyük bir boúlu÷a düúüyorlar. Üstelik bu oldukça uzun süren bir boúluk dönemi
oluyor. Anne babalar bu döneme hazrlk yapmú olmuyorlar.
Çocuklar evden gönderen bir çift dördüncü kata inip çkmann zor oldu÷u gerekçesiyle
evlerini satmúlar ve asansörlü baúka bir binadan ev satn almúlar.
6. Yalnz Kalma Yllar
Katlmclar tarafndan, yalnz kalan çiftler arasnda erkeklerin yeniden evlili÷inin daha
erken oldu÷u ifade ediliyor. Kurucusu yalnz kalan ailelerde kadnlarn daha uzun
yaúand÷ gözleniyor. Yaúl kadnlar arasnda eúi öldükten sonra 10-15 yl yaúayanlara
skça rastlanyor. Bu durumun bir baúka açklamas da kadnlarn erkeklere oranla
evlenme yaúnn daha küçük olmas olarak açklanyor. Evli çiftin ikisi de 65 yaúnda
ölmüú olsa bile kadnla erkek arasnda 4 yaú fark varsa, kadn erkekten 4 yl sonra
ölmüú oluyor. Yalnz kalma yllar da eúin ölümünden itibaren 5-10 yl veya daha fazla
olabiliyor. Ço÷u kez bu döneme iliúkin de bir planlama yaplmamú oluyor.
Yalnz kalnca özellikle kadnlar baz iúleri kendileri yapamyorlar. Bu nedenle yaúllara
yönelik hizmet yatrmlar oldukça anlaml ve önemli hale gelebiliyor. Örne÷in bir
belediye, “yaúllarn evlerindeki shhi tesisat iúlerini belediye hizmeti” olarak sembolik
bir ücrete yapyor. Bu durum yalnz yaúllar için oldukça de÷erli bir hizmet olarak
görülüyor.
Sa÷lk nedenleriyle ve fizyolojik nedenlerle yaú ilerledikçe “hafif yiyecekler yeme”
istenen bir durum haline geliyor. Sebze yemekleri, hazm kolay yiyecekler ve sade
yiyecekler tercih edilir hale geliyor.
Yalnz kalnca kefen paras diye, ya da çocuklarmza kalsn diye tasarruf edenler
oluyor.
Katlmclardan birisi yalnz kalmú iki kadn kyaslyor. “Biri tamamen içine kapand,
sürekli televizyon izliyor. Di÷eri ise dúa dönük, hep akrabalarn ziyaret ediyor”. Bu
dönemde yaúayan insanlarn “hayr, hasenat iúlerine” de para ayrd÷ belirtiliyor. Yaúl
insanlardan bazlar ö÷rencilere okumalar konusunda yardmc olmak amacyla “hayr”
niyetine “burs” verdikleri gözlenebiliyor.
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SONUÇ
Mülakatlardan elde edilen bilgilerin yorumlanmas sonucu úu kanaate varlmútr: Aile
Yaúam Döngüsü ölçe÷i Türkiye için 6 dönemden oluúmaktadr. 1-Çocuksuz evliler, 2En büyük çocu÷u okul öncesi ça÷da olan aileler, 3-En büyük çocu÷u ilkö÷retim ça÷nda
olan aileler, 4- Ergenlik döneminde ve daha büyük yaúlarda çocu÷u olan aileler, 5Eúlerin çocuklar evden gönderdikten sonra baúlayan baúbaúa kalma yllar, 6-Kurucu
aile üyelerinden birisinin hayatta kald÷ dönem.
Belirlenen 6 dönemin süreleri kesin olarak belli de÷ildir. Bu dönemlerin uzunluklarnn
belirlenmesi saysal veriler gerektirmektedir. Ancak mülakatlara dayal olarak aúa÷daki
gibi bir dönemleme yapmak mümkündür:
Çocuksuz aile dönemi 1-4 yl arasnda de÷iúebilmektedir. En büyük çocu÷un okul
öncesi ça÷da oldu÷u dönem ilk çocu÷un do÷umuna ba÷l olarak ailenin kuruluúunun
ikinci yl ile onuncu yl arasnda sürmektedir. Bundan sonra baúlayan en büyük
çocu÷un ilkö÷retim ça÷nda oldu÷u yllar ailenin kuruluúunun yedinci yl ile onyedinci
yl arasnda sürebilmektedir. En büyük çocu÷un ergenlik döneminde oldu÷u dönem
di÷er dönemlere kyasla daha uzun bir dönemdir. ølk çocu÷u 13-14 yaúan girdi÷i
dönemden baúlayarak son çocu÷unda evden ayrlmasna kadar devam etmektedir. Bu
dönem çocuk saysna çocuklar arasndaki yaú farklarna ba÷l olarak de÷iúebilmektedir.
Bu dönemi yaúayan aileler arasnda 30 yaúndan büyük olmasna ra÷men ailesiyle
birlikte yaúayan ve anne baba tarafndan “çocuk” olarak de÷erlendirilen kiúilerin oldu÷u
aileler sradan bir durum olarak saylacak kadar bulunmaktadr. Son çocu÷un da evden
ayrlmasyla baú baúa kalma yllar baúlamaktadr. Bu dönem ise aile kurucularndan
birisinin ölmesiyle son bulmaktadr. Bu dönemin uzunlu÷u hakknda bir úey söylemek
zordur. Ancak baúbaúa kalan ailelerin 1 yl sonra ya da 20 yl sonra kuruculardan
birisinin ölümü ile yalnz kalma yllarna geçmesi mümkündür. Yalnz kalma yllarnda
da ayn úekilde nicel veri olmadan süre tahmini yapmak zordur. Ancak katlmclarn
ifadelerinden ve gözlemlerden yola çkarak bu dönemin 1-15 yl arasnda sürelerde
de÷iúti÷i söylenebilir. Elbette erken yaúta eúini kaybetmiúler için ya da ortalama yaútan
daha uzun yaúayanlar için bu süre daha uzun olabilecektir.
Katlmclarn ifadelerine dayal olarak belirtilen tüketim miktarlar, gündem, karar
kriterleri geneli yanstmamaktadr. Yöntem ksmnda ifade edildi÷i gibi snrl sayda
aile ile yaplmú mülakatlar, üstelik de tüketim ekseninde toplanan bilgiler ülke
genelinin aile yaúam dönemlerindeki tüketim kalplarn genel olarak yanstmad÷ gibi,
bir ailenin tüm tüketim harcamalarn kapsama iddiasnda da de÷ildir. Ancak bundan
sonra yaplacak araútrmalarda kullanlabilecek baz temel bilgileri, ya da ailelerin
davranúlar hakknda temel baz bilgileri içermektedir. Daha genel bir sonuç için
ülkenin de÷iúik bölgelerinden çok sayda aileden toplanmú saysal bilgilere ihtiyaç
vardr. Bu eksikliklere ra÷men araútrma sonucunda Türkiye için Aile Yaúam
Döngüsü’nün alt aúamadan oluútu÷u bilgisini bu araútrma verilerinden hareketle
ulaúmak mümkündür.
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Özet:
Bu çalúmada, tüketicilerin belirli bir alandaki yenilikçi düzeyleri, Bass yaylma modeli
ve ilgi alanna özgü yenilikçilik ölçe÷i (DSI:Domain Spesific Innovativeness) ile
belirlenerek, her iki yöntemin benzer sonuçlar verip vermedi÷i test edilmiútir. Çalúma
için gerekli olan veri Mays-Haziran 2010 döneminde kolayda örneklem yöntemiyle
Ankara’nn farkl semtlerindeki hanehalkna uygulanan anketle elde edilmiú ve 229’u
LCD televizyon kullananlardan 58’i kullanmayanlardan oluúan 287 soru ka÷dna
ulaúlmútr. Yaplan tek yönlü varyans analizi ve ayrma analizleri ile ulaúlan sonuçlara
göre LCD televizyon için DSI (Domain Spesific Innovativeness) ölçe÷i ile belirlenen
yenilikçilik düzeyleri Bass yaylma modeli ile oluúturulan benimseyen kategorilerini
tanmlamamaktadr. Bu sonuçla, yenilikçili÷i ölçen tutum ölçeklerinin benimseyen
kategorileri açsndan yeniden geliútirilmesi gerekti÷i önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, yaylma modelleri, benimseyen kategorileri, ilgi
alanna özgü yenilikçilik
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Giriú ve Çalúmann Amac
Yeni ürünlerin henüz pazara giriú aúamasnda baúarsz olmasnda etkili olan en önemli
etmenlerden birisi tüketicinin yeni ürünü benimsememesi, yeni ürünlere direnç
göstermesidir (Ram ve Sheth, 1989:120-122). Bu nedenle, yeni ürünleri ürün yaúam
e÷risinin ilk dönemlerinde satn alan ve çevrelerindekileri etkileyen yenilikçilerin
belirlenmesi ve ortaya konmas önemli olmaktadr. Bu da öncelikle tüketici
yenilikçili÷inin tanmlanmas ve ölçülmesini gerektirmektedir.
Tüketicilerin belirli bir alandaki yenilikçi düzeyleri tutum ölçekleriyle ya da yenili÷in
yaylmasn ölçen modellerle ölçülebilmektedir. Tüketicinin belirli bir alandaki
yenilikçi e÷ilimlerinin yenili÷i benimseme davranún etkiledi÷i belirtilmekle birlikte
(Örne÷in, Manning, Bearden ve Madden, 1995:342; Vishwanath, 2005:809-810;
Hirunyawipada ve Paswan, 2006:192-193) bu çalúmalarda yenilikçi davranú
tüketicilerin belirli bir ürün listesinde yer alan ürünlerden kaç tanesine sahip oldu÷u
sorularak ölçülmüútür. Bu yöntemin güvenilirlik ve genellenebilirli÷inin ürün
kategorisinin ve o ürün kategorisindeki belirli ürünlerin seçimi problemleri nedeniyle
düúük oldu÷u belirtilmektedir (Vishwanath, 2005:804).
Buraya kadar yaplan açklamalardan görüldü÷ü üzere, tutum ölçekleri ve yaylma
modelleri ile elde edilen yenilikçilik düzeyleri arasndaki uyumun varl÷
desteklenememektedir. Halbuki, yaylma modelleri kullanlarak benimseyen
kategorileri ancak yenilik pazara sunulduktan üç periyot sonra belirlenebilirken tutum
ölçekleriyle pazara sunulmadan önce de yenilikçilik düzeyleri belirlenebilir.
Dolaysyla, her iki ölçüm arasnda uyumun varl÷ durumunda araútrmaclar ve
yöneticiler tarafndan yenilikçi tutumlarn kullanlmas önerilebilecektir.
Bu do÷rultuda çalúmann amac tutum ölçekleriyle ölçülebilen ilgi alanna özgü
yenilikçilik düzeyinin yenili÷in yaylmas modellerinden bulunabilen benimseyen
kategorilerini (yenilikçiler, erken benimseyenler, erken ço÷unluk, geç ço÷unluk ve
takipçiler) tanmlayp tanmlamad÷nn araútrlmasdr. Böylece, farkl yöntemlerin
benzer sonuçlar verip vermedi÷i ve birbirleri yerine kullanlp kullanlamayaca÷
belirlenebilecektir.
Kavramsal Çerçeve
Tüketicilerin belirli bir alandaki yenilikçi düzeyleri tutum ölçekleriyle ya da yenili÷in
yaylmasn ölçen modellerle ölçülebilmektedir. Yenili÷in yaylmas modelleri, bireyleri
benimseme zamanna göre tanmlamakta ve zaman içerisinde benimseyen saylarnda
oluúan de÷iúikli÷i ve trendleri açklamaktadr (Bradly ve Steward, 2003:1089). Bu
anlamda Bass ve Rogers yaylma modelleri en yaygn kullanlan iki yaylma modelidir
(Fornerino, 2003:122; Bradly ve Steward, 2003:1089).
Literatürde yenilikçilik düzeyini ölçmek amacyla geliútirilen çeúitli ölçeklere (örn.
Goldsmith ve Hofacker, 1991; Manning vd., 1995; Madran ve Esen, 2002; Marez ve
Verleye, 2004) rastalanabilmektedir. Goldsmith ve Hofacker (1991) tarafndan DSI
(Domain Spesific Innovativeness) ölçe÷inin çok sayda ürün kategorisine uygulanabilir,
tek boyutlu, ksa, geçerli ve güvenilir bir ölçek oldu÷u belirtilmektedir (Goldsmith ve
Hofacker, 1991:219; Goldsmith ve Flynn, 1992:45; Roehrich, 2004:674; Alda´s-
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Manzano, Lassala-Navarre, Ruiz-Mafe´ ve Sanz-Blas, 2009:61). Roehrich (2004:676)
literatürde tüketicilerin yeni ürün satn alma e÷ilimini ölçmek amacyla geliútirilen çok
sayda ölçe÷i de÷erlendirdi÷i çalúmasnda ölçeklerin ço÷unu yenilikçi davranú ile
düúük korelasyona sahip olmalar ve her bir ölçe÷in farkl boyutlar kapsamas
bakmndan eleútirmektedir. Bunun yannda, tutum ölçekleriyle belirlenen yenilikçilik
düzeyleri ve yenilikçi davranú arasndaki iliúkinin incelendi÷i çalúmalara (Manning
vd., 1995; Vishwanath, 2005; Hirunyawipada ve Paswan, 2006) rastlamakla birlikte bu
çalúmalarda yenilikçi davranú yaylma modelleri kullanlarak ölçülmemiútir.
Tasarm ve Yöntem
Bu amaçla, LCD televizyon için benimseyen kategorileri literatürde en yaygn
kullanlan Bass modeli kullanlarak belirlenecek; bu kategoriler ilgi alanna özgü
yenilikçilik düzeyleri açsndan tanmlanmaya çalúlacaktr.
Çalsmada gerekli olan verinin toplanmas amacyla üç bölümden oluúan bir soru ka÷d
kullanlmútr. Soru ka÷dnn ilk bölümünde televizyon ürün kategorisi için yenilikçilik
düzeyi DSI ölçe÷i ile ölçülmüútür. Soru ka÷dnn ikinci bölümüde yantlayanlarn LCD
televizyonu kullanp kullanmadklarn ve kullanyorlarsa ne kadar süredir
kullandklarn belirtmeleri istenmiútir. Soru ka÷dnn son bölümünde ise,
yantlayanlarn demografik özelliklerini belirleyen sorular yer almaktadr. Anket MaysHaziran 2010 döneminde kolayda örneklem yöntemiyle Ankara’nn farkl semtlerindeki
hanehalkna uygulanmú ve 229’u LCD televizyon kullananlardan 58’i
kullanmayanlardan oluúan 287 soru ka÷dna ulaúlmútr.
Bulgular
LCD televizyon ürünü için benimseyen kategorilerinin Bass yaylma modeli
kullanlarak oluúturulmas amacyla Mahajan vd. (1990) tarafndan önerilen yöntem
kullanlmú ve yenilikçiler, erken benimseyenler, erken ço÷unluk, geç ço÷unluk ve
takipçiler olmak üzere beú benimseyen kategorisine ulaúlmútr.
Çalúmann araútrma sorusunu cevaplamak amacyla, yaylma modelleri ile belirlenen
benimseyen kategorileri arasnda DSI ölçe÷inden elde edilen yenilikçilik düzeyi
açsndan anlaml fark olup olmad÷ Tek yönlü Varyans analizi (ANOVA) ve Ayrma
Analizi ile test edilmiútir.
ANOVA sonuçlarna göre, benimseyen kategorileri arasnda yenilikçilik düzeyi
açsndan istatistiksel olarak anlaml bir farkllk bulunmamaktadr (F:1.435, Sig.:
0.233). Ayn amaçla uygulanan Ayrma analizi sonuçlar DSI de÷iúkeni açsndan grup
ortalamalarnn farkl olmad÷n, ayrma fonksiyonunun herhangi bir ayrclk de÷eri
olmad÷n göstermektedir (Wilks’ Lambda: 0,981; F:1.435; Sign: 0,233; ayrma
fonksiyonunun özde÷eri: 0,019; do÷ru snflandrma oran: %20.5). Demografik
de÷iúkenlerin etkisi kontrol edildi÷inde de benzer sonuçlara ulaúlmútr. ANOVA ve
ayrma analizi sonuçlarna göre, ilgi alanna özgü yenilikçilik düzeyi benimseyen
kategorilerini tanmlamamaktadr.
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Sonuç
Bu çalúmada, tüketicilerin belirli bir alandaki yenilikçi düzeyleri tutum ölçe÷iyle;
yenilikçi davranúlar ise, yenili÷in yaylmasn ölçen modellerle belirlenmiú ve elde
edilen sonuçlar karúlaútrlmútr. Yaplan analizlerin sonuçlarna göre, LCD televizyon
için erken benimseyenler, erken ço÷unluk, geç ço÷unluk ve takipçiler arasnda DSI
puanlar açsndan istatistiksel olarak anlaml bir farkllk gözlenmemiútir. Di÷er bir
ifadeyle, DSI ölçe÷i ile belirlenen yenilikçilik düzeyleri Bass yaylma modeli ile
oluúturulan benimseyen kategorilerini tanmlamamaktadr.
Bunun bir nedeni, tutum ölçekleriyle göreli benimseme zaman belirlenirken
tüketicilerin kendilerini çevresindekilerle kyaslamas olabilir. Nitekim, DSI ölçe÷inde
yantlayanlardan
benimseme
zamanlarn
arkadaúlaryla
karúlaútrarak
de÷erlendirmeleri istenmektedir. (örn.; ‘genelde arkadaú grubumda yeni model bir
televizyonu en son satn alanlardanm). Bu durum DSI ölçe÷inin yeniden hazrlanmas
gere÷ine iúaret edebilir.
Bahsedilen bulgular do÷rultusunda, tutum ölçe÷i ve yaylma modellerinin yenilikçilik
düzeyinin ölçümünde benzer sonuçlar vermedi÷i ve yöntemlerin birbirleri yerine
kullanlamayaca÷ ortaya çkmaktadr. O halde, iúletmeler, LCD televizyona benzer
ürünler için var olan tutum ölçeklerinden elde ettikleri bilgi ile ürünün piyasadaki
yaylmn, yenilikçiler, erken benimseyenler, erken ço÷unluk, geç ço÷unluk ve
takipçiler olmak üzere farkl gruplar için tahmin edemeyecekler ya da bu bilgiyi pazar
bölümlendirme de÷iúkeni olarak kullanamayacaklardr.
Ancak, yenili÷in piyasaya sürülmesinden önce bu gruplarn tahmin edilmesi
pazarlamann baúars açsndan oldukça önemlidir. Dolaysyla, yenilikçi gruplarn
özelliklerini barndran tutum ölçeklerinin geliútirilmesi sonraki çalúmalar için
rahatlkla önerilebilir. Bu da varolan DSI’ya cesaret gibi bireysel özelliklerin ilave
edilmesiyle gerçekleútirilebilir. Böylece, pazarlama yöneticileri uygulamas daha daha
kolaykolay olan tutum ölçeklerinden etkili bir úekilde faydalanabileceklerdir.
Bu önermenin daha sa÷lkl ve geçerli olabilmesi için, benzer çalúmann farkl ürünler
ve farkl örneklemler üzerinde uygulanmas gelecek çalúmalarn konusunu teúkil
edebilir.
Son olarak, her ne kadar ilgi alanna özgü yenilikçilik tutumunun, davranúla uyum
içerisinde olaca÷ bu çalúmann temel varsaym olsa da, global yenilikçili÷in yukarda
bahsedilen yenilikçi gruplarn davranúlarn öngörmede ne kadar baúarl oldu÷u da
gelecek çalúmalar için önerilebilir.
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Özet
Bu çalúmann amac alúveriú çlgnl÷ olarak bilinen olgunun tüketiciler tarafndan
nasl algland÷, alúveriú çlgnl÷na konu olan ürünlerin neler oldu÷u ve alúveriú
çlgnl÷ ba÷lamnda kiúilerin ulaúabilece÷i snrlarn olup olmad÷nn incelenmesidir.
Bu amaçla üç kademeli (derinlemesine mülakat, odak grup çalúmas ve gözlem) bir
nitel araútrma çalúmas yürütülmüútür. Araútrma bulgular alúveriú çlgnl÷ olgusuna
tüketicilerce farkl açlardan bakld÷ ve alúveriúe konu olan ürünlerin cinsiyete göre
de÷iúim gösterdi÷i ve alúveriú konusunda insanlarn normal dú davranúlar sergileme
yoluna gittiklerini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Alúveriú çlgnl÷, plansz alúveriú, gösteriú tüketimi, kompalsif
tüketim, hedonizm.
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ONIOMANIA: A QUALITATIVE STUDY ON CONSUMERS’ PERCEPTIONS
OF ONIOMANIA (UNCONTROLABLE SHOPPING BEHAVIOUR)
Abstract
The purpose of this study is to examine how the compulsive shopping behavior was
perceived by consumers, types of products that are subject to somopusive buying
behavior and to see if there was a borderline which cannot be reached. To this end, a
three step research process (indept interviews, focus grup study and observation) was
carried out. Findings indicate that consumer tend evaluate compulsive shopping
behavior from different angels and the products subjected to compalsive shopping
varied across genders, and consumers have a tendency to show misbehavior in regard to
compulsive shopping behavior.
Keywords: Oniomania, impulse buying, conspicious consumption, compulsive buying,
hedonism

GøRøù
Alúveriú çlgnl÷, alúveriúkoliklik, kompalsif tüketim, alúveriú hastal÷, alúveriú
ba÷mll÷, aúr alúveriú ve plansz tüketim gibi baúlklar son yllarda pazarlama ve
tüketici davranúlar yaznnda skça karúlaúlan baúlklar arasnda yer almaktadr.1
Günümüz dünyasnda kadn birçok úeyle itham edilmekle birlikte, pazarlama
ba÷lamnda, belki de haksz yere, kadnlarn alúveriúe olan tutkunluklar akademik,
profesyonel ve magazin basnnda en fazla tartúlan konularn baúnda gelmektedir.
Cosmopolitan dergisi tarafndan 2008 ylnda 774 kadn üzerinde yaplan bir
araútrmaya göre kadnlar dakikada en az bir kez alúveriúle ilgili bir úeyi zihinlerinden
geçirmektedir; bu ise günde 960 kez alúveriúi düúünmek anlamna gelmektedir (Wilkes,
2008). Bunun erkelerdeki karúl÷nn ise seks oldu÷u öne sürülmektedir. Kadnlarla
özdeúleútirilmekle birlikte, alúveriúte kontrolün yitirilmesi olgusu günümüz
tüketicilerinin büyük ço÷unlu÷u için sosyal, ekonomik ve psikolojik sonuçlar olan bir
konudur.
Geliúmiú toplumlarda, özellikle de Amerikan toplumunda, alúveriú hastal÷na maruz
kalanlarn orannn toplam nüfusun %1-9’unu teúkil etti÷i belirtilmektedir (Koran, vd.,
2006). Baz araútrmalar insanlarn %10-15’inin genetik olarak alúveriú ba÷mll÷na

1

Bu çalúmada alúveriú çlgnl÷ ifadesi tüketicilerin alúveriú esnasnda kontrolü yitirmeleri ve planlanandan

ve eldeki bütçelerinden çok daha fazla harcama yaparak kendi ve aile bütçesine zarar veren kontrolü zor
alúveriú alúkanlk veya davranúlar anlamna kullanlmútr. Alúveriú çlgnl÷ dar bir anlamda de÷il, bu
tanm çerçevesinde yer alabilen kompalsif satn alma, aúr alúveriú, kontrolsüz alúveriú, plansz alúveriú,
gösteriú tüketimi, alúveriúkoliklik gibi kavramlar yerine kullanlmútr. Çalúmann nitel yapda ve keúifsel
türde bir araútrma olarak kurgulanmas, kavramsal anlamda bir kstlama yapmamann daha uygun olaca÷n
düúündürmüútür.
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meyilli oldu÷unu öne sürmektedir (American Mental Health Channel, 2008). Hatta baz
araútrmalarda kadnlarn yardan fazlasnn alúveriúte kontrolle ilgili sorunlarnn
bulundu÷una iúaret etmektedir (Softpedia, 2009).
Alúveriú çlgnl÷ ülkemizde de son yllarda gündemde olan bir sorun olarak karúmza
çkmaktadr. Özellikle de artan rekabet, iletiúim teknolojilerinde yaúanmakta olan
geliúmelere paralel olarak insanlarn farkl tüketim kalplar ve pazardaki ürünlere
iliúkin bilgi edinebilmedeki kolaylklar, rekabetle birlikte tüketiciye yönelik yo÷unlaúan
pazarlama kampanyalar ve artan refah düzeyi ile birlikte geliúen tüketim düzeyi
insanlar daha fazla tüketme konusunda motive etmektedir. Tüketim düzeylerinde
görülen bu farllklar insanlar aras gpta etme duygusunun geliúmesine ve ülkemizin
tüketim toplumu olma yolunda ilerlemesine yol açmaktadr. Bu çalúmada, do÷urdu÷u
sonuçlar itibariyle çeúitli toplumsal, bireysel, sosyal, ekonomik ve psikolojik birçok
sorunun müsebbibi olarak öne sürülen alúveriú çlgnl÷ kavramnn tüketicilerce nasl
algland÷, alúveriúte çlgnl÷n snrlarna iliúkin alglarn neler oldu÷u, alúveriú
çlgnl÷na konu olan spesifik ürün kategorilerinin olup olmad÷, alúveriúte kontrolün
yitirilmesinin ardnda yatan sebepler ile alúveriú çlgn olarak kategorize edilebilecek
kiúilerin kiúisel deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadr. Bu yolla, son derece
önemli çkarmlar olan bu sorunun sebeplerinin irdelenmesi ve sorunun çözümüne
yönelik úk tutabilecek önerilerde bulunmak mümkün olabilecektir.
Literatürde Alúveriú Çlgnl÷ (Kontrolsüz Alúveriú)
Literatürde de÷iúik isimler altnda de÷erlendirilen alúveriú çlgnl÷ konusu psikoloji,
sosyoloji, tüketici davranúlar ve pazarlama yaznlarnda yer alan konulardan biridir.
Oniomania, alúveriú ba÷mll÷ veya alúveriú tutkunlu÷u kompalsif alúveriú için
kulanlan psikiyatrik terimdir. Basit bir ifade ile, oniomania hastal÷ bulunan kiúiler,
alúveriúlerinde plansz olarak ve anlk kararlarla alúveriú yapmakta ve harcamalarn
kontrol etmede zorlanan kiúiler olarak tanmlanmaktadr (Hartley, 2009). Alúveriú
hastal÷ veya alúveriú çlgnl÷ psikiyatride bir davranú bozuklu÷u olarak ele
alnmaktadr. Özellikle bayanlarda menstrual (adet) dönem öncesinde ve stres ve
gerginli÷in yüksek oldu÷u dönemlerde kendini daha fazla gösteren bir davranú olarak
sergilemektedir. Bu perspektiften ele alnd÷nda ABD’de alúveriú çlgn olanlarn
orannn %1-6 arasnda oldu÷u ve bunlarn %80-90’nn kadnlardan oluúmakta oldu÷u
belirtilmektedir. Alúveriú ba÷mll÷ daha çok on sekiz yaúlarnda baúlamakta ve benlik
de÷eri düúük kiúilerin özellikle de duygusal anlamda zayf olduklarnda ortaya çkmakta
ve bu kiúilerin duygusal tetikleme neticesinde kendini kontrol edemeden alúveriúe
giden kiúiler oldu÷u ifade edilmektedir. Alúveriú ba÷mls kiúilerin bu davranú sadece
bayram ve ylbaú gibi alúveriúin yo÷un oldu÷u sezonlarda de÷il, belirli periyotlar ve
belirli tetikleyicilerin harekete geçirmesiyle ortaya çkt÷ ön görülmektedir. Kadnlarda
daha çok mücevherat, tak, elbise ve parfüm türü ürünler satn alnrken, erkeklerde ise
elektronik eúya, otomobil ve hrdavat türü ürünlerin satn alnma e÷iliminin yüksek
oldu÷u belirtilmektedir (Sarlgan, 2010). Alúveriú hastal÷ olan kiúiler (kompalsif)
sadece alúveriú yapmú olmak için alúveriúe çkma e÷ilimindedirler. Bu kiúilerin elbise
dolaplarnda ço÷u zaman etiketi koparlmamú onlarca elbiseye rastlamak mümkündür
ve ço÷u zaman satn alnmú olan elbisenin modas geçmiú oldu÷undan hiç
kullanlmadan atlr veya birilerine verilir.
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ABD’de 5.347 kadn üzerinde yaplan bir araútrma, ortalama bir alúveriú ba÷mlsnn
her hafta sahip olmadklar paray fast food, çikolata, úampuan, makyaj ve aksesuar türü
ürünlere harcamakta oldu÷unu ortaya koymaktadr. Bunlarn yardan fazlas ne satn
aldklarnn önemli olmad÷n, önemli olann sadece satn almak oldu÷unu ifade
etmektedir. Yine bu katlmclarn %28’i alúveriú konusunda kendilerini frenleyebilmek
için evden çkmama, ö÷le saatlerinde ofisten ayrlmama, alúveriúleri mümkün
oldu÷unca alúveriú merkezi dúndaki seçeneklerin snrl oldu÷u nispeten küçük
ma÷azalarda yapmak gibi davranúlara baúvurduklarn ifade etmiúlerdir (Gorgan,
2009).
Literatürde alúveriúte kontrolün yitirilmesine sebep olan çeúitli unsurlarn bulundu÷u
belirtilmektedir. Bunlar arasnda a. çocukluk veya gençlik döneminde hissedilen
eksiklik, b. yalnzlk, depresyon, kzgnlk ve öfke gibi negatif hislerle baúa çkmada
yetersizlik, c. iç dünyada bulunan bir boúlu÷u veya eksikli÷i tatmin etmek, d. heyecan
arama, e. sosyal kabul görme iste÷i ve arzusu, f. mükemmeliyetçilik, g. plansz ve etki
altnda davranmak, h.kontrolü elde tutma iste÷i, ve i. pazarlama ve reklam gibi dúsal
uyaranlara úartsz cevap verme iste÷i saylabilir (American Mental Health Channel,
2008).
Faber ve O’Guinn (1989:148) kompulsif satn almay (alúveriú çlgnl÷), “kontrol
edilemez bir dürtü veya arzunun bir duyguyu hissetmek için, bir nesneyi kullanmak için
veya bir olaydan deneyim elde etmek için bireyin tekrarlad÷ bir davranú olup, bireye
ve çevresindekilere zarar verir” úeklinde tanmlamaktadr. Ayrca bu araútrmaclar
kompulsif tüketimin fantezi kurma e÷iliminin yüksek olmas ve kendine güvenin az
olmas gibi kiúisel faktörler ve güdüler ile iliúkili oldu÷unu öne sürmektedir (Ergin,
2010). Edwards’a göre (1993), kompulsif satn alma, alúveriú için kontrol edilemez
güdü ve dürtüler hissedildi÷inde ortaya çkar. DeSarbo ve Edwards (1996) ise
kompulsif satn almann, stres, kayg gibi içsel tetikleyicilerin etkisi ile ortaya çkt÷n
ve alúveriú yapmann ve satn almann bu içsel tetikleyicilerden bir kaçú olarak
görüldü÷ünü iddia etmektedir.
Dittmar ve di÷.,(2007)’ye göre çlgn alúveriúin üç temel özelli÷i bulunmaktadr.
Bunlar; karú konulamaz satn alma iste÷i, tüketicinin satn alma iste÷inin kaybolmas,
tüketicinin her úeye ra÷men alúveriú yapmaya devam etmesidir. Her ne kadar alúveriú
çlgnl÷nda plansz satn alma etkili olan bir unsur olsa da, kompalsif satn alma ile
plansz alúveriú tam olarak ayn úeyler de÷ildir. Plansz satn alma daha çok ödeme
esnasnda kasa kenarlarnda yerleútirilmiú ürünler veya ortalardaki sepetlere
yerleútirilmiú ürünlerden etkilenerek yaplan bir alúveriú türü iken, kompalsif (çlgn)
satn alma ise, stress veya endiúe gibi iç tetikleme ile motive olur ve alúveriú, harcama
ve iç düúüncelerden kaçma yöntemi olarak karúmza çkar.
Kompalsif özelikler sergileyen (alúveriú çlgnlar) tüketiciler araútrmaclarca iki veya
daha fazla kategoriye ayrlmaktadr. Baz araútrmalarda insanlar alúveriú çlgn ve
alúveriú çlgn olmayan olarak iki kategoriye ayrlmakta iken, baz araútrmalarda
alúveriú çlgnl÷n iki uç arasnda de÷iúen bir yap sergiledi÷ini öne sürmektedir
(Salman ve Salaria, 2010). Dolaysyla alúveriú çlgnl÷ konusunda hemfikir olunan
konu, bu tür alúveriúin kontrol edilemez bir dürtü ile yaplan ve sonrasnda tüketicide
mutsuzluk yaratan bir tüketim deneyimi neticesinde ortaya çkan bir olgu oldu÷udur.
Ancak, kiúileri bu davranú sergilemeye iten nedenler, sözkonusu alúveriú davranún

53

çlgnlk olarak addetme konusunda bireylerin bakú açlar ile alúveriú çlgnl÷nda
nasl bir snr konulabilir türü sorularn halen cevap bekledi÷ini de söylemek yanlú
olmayacaktr.
Araútrmann Yöntemi
Yukarda da ifade edildi÷i gibi literatürde alúveriú çlgnl÷ olarak ifade edilecek ana
davranú kompalsif satn alma davranúdr. Ancak hangi davranúlarn kompalsif olarak
kabul edilece÷i kiúiden kiúiye de÷iúmektedir. Bu çalúmada nitel bir araútrma yaklaúm
benimsenmiútir. Yürütülmekte olan bir araútrma projesinin bir ön çalúmas niteli÷inde
olan bu çalúmada yöntem olarak derinlemesine mülakatlar, odak grup çalúmas ve
gözlem yöntemleri birlikte kullanlmútr. Bu üç yöntemin kullanlmasnn sebebi elde
edilen enformasyon ve bilgilerin birbiriyle uyumlarnn kontrol edilmesine imkan
tanmaktr. Di÷er bir deyiúle bulgularn birbirlerini destekleyip desteklemediklerini
denetlemek amacyla üç yöntem (triangulation) birlikte, bir nevi nicel analizlerdeki
güvenilirlik ölçümü göstergesi olarak, kullanlmútr.
Çalúma keúifsel nitelikte oldu÷undan, örneklem seçiminde hem kasti hem de kolayda
örnekleme yöntemleri birlikte kullanlmútr. Kolayda örnekleme yöntemi kullanlmútr,
çünkü çalúma için katlmcnn bazen 2-3 saati aúan süre boyunca ve birden fazla kez
görüúmeyi kabul etmesi gerekmektedir. Araútrmada kasti örnekleme yöntemi
kullanlmútr çünkü araútrma ba÷lamnda katk sa÷layabilecek deneklerin alúveriú
konusunda kompalsif özellikler sergilemesi ve alúveriú çlgnl÷ iúaretlerini
barndrmas gerekecektir. Bu iki faktör ú÷nda, araútrmaya katlan toplam onbeú kiúi
vardr. Bunlardan sadece üç tanesi erkek olup di÷erleri bayandr. Bu deneklerden iki
tanesi araútrmann yazarlar arasndadr. Deneklerin yaú ortalamas 21- 44 olup, yedi
tanesi bekardr. Aylk ortalama gelir itibariyle katlmclarn gelirleri 1.250-4.000 TL
aral÷ndadr. Yaplan mülakatlar ve odak grup çalúmalar sonrasnda deneklerin çeúitli
seviyelerde alúveriú çlgn olduklar kanaatine varlmútr. Her bir katlmcya
Ç1…Ç15 olmak üzere kod verilmiútir. Metin içlerinde bu kodlarla atfta
bulunulmaktadr.
Bu çalúma ba÷lamnda hem emic (gözlemlenen kiúinin deneyimini ve olguyu kendi
ifadeleri ile anlatmas) hem de etic (bir gözlemci tarafndan davranúlarn
yorumlanmas) incelemeler kullanlmaya çalúlmútr. Araútrma ba÷lamnda öncelikle
alúveriú çlgnl÷ konusundaki literatür incelemesi yaplarak mevcut literatür bulgular
derlenmeye çalúlmútr. Bu bilgiler ú÷nda yar yapsal olarak kurgulanmú olan
derinlemesine mülakatlarda sorulacak toplam sekiz soru hazrlanmútr. Deneklerden
sekiz tanesi ile derinlemesine mülakatlar yaplmútr. Mülakatlar ortalama 2-3 saat
sürmüútür. Mülakatlardan sonra ise biri yedi di÷eri alt kiúiden oluúan iki farkl odak
grup çalúmas yaplmútr. Odak grup çalúmalar 90-120 dakika aral÷nda sürmüútür.
Araútrma ba÷lamnda gerçekleútirilen üçüncü çalúma ise, kendisi ile mülakat
yaplmayan ancak odak gruba daha sonra katlmú olan beú kiúinin gerçek alúveriú
esnasndaki davranúlarnn izlenmesi olmuútur. øzlenen kiúiler kendilerinin
izlendiklerinden haberleri olmadan gözlem yaplmútr. Bu kiúilerin alúveriú için ikna
edilmesi ve gözlem için hazrlanmas bu kiúilerle kurulan yaknlk neticesinde birlikte
alúveriúe çkma úeklinde olmuútur. Gözlemi yapan araútrmac da ayn ortamda ailece
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alúveriú yapyormuú gibi davranarak, olas yönlendirmelerin önüne geçilmeye
çalúlmútr.
Analiz ve Bulgular
Yukarda belirtilen úekilde toplanan veriler derlenip, yazl hale geçirildikten sonra
analiz edilmiútir. Analiz sürecinde dört temel soruya cevap aranmaya çalúlmútr. Bu
sorulardan birincisi alúveriú çlgnl÷ kavram nasl alglanmakta ve alúveriú
çlgnl÷nn iúaretlerinin neler oldu÷udur. Di÷er soru ise insanlar kontrolsüz bir úekilde
alúveriúe ve harcamaya iten olas nedenlerin neler oldu÷u belirlenmesidir. Üçüncü konu
ise alúveriú çlgnl÷ belirli ürün kategorilerine yönelik bir davranú m yoksa tüm ürün
kategorileri için kontrolsüz alúveriúin mümkün olup olmad÷ sorusudur. Son soru ise,
insanlarn alúveriú çlgnl÷nda ne kadar ileri gidebileceklerine yönelik bir ipucu
yakalamak adna bir nevi örnek olay tekni÷ine verdikleri cevaplar incelenmiútir. Bu
amaçla, kendilerine verilecek olan de÷iúen miktarlardaki bir miktar paray belirli kstlar
altnda nasl harcayacaklar sorusu sorulmuútur. Her bir soruya yönelik
de÷erlendirmeler aúa÷da özetlenmeye çalúlmaktadr.
Tüketici Gözüyle Alúveriú Çlgnl÷ ve øúaretleri
Alúveriú çlgnl÷nn ne oldu÷u konusunda genel bir temel konsensus olmakla birlikte
katlmclarn farkl alglama úekillerinin bulundu÷u gözlenmektedir. Tüm deneklerin
hemfikir oldu÷u úey, alúveriú çlgnl÷nn bir sorun oldu÷u ve elde olmayan bir
davranú olmas sebebiyle de ciddi bir sorun oldu÷u kanaatidir. Ancak neyin alúveriú
çlgnl÷ veya neyin alúveriú çlgnl÷ olamayaca÷ sorusu ise bireylere göre farkl
úekilde anlamlandrlmaktadr. Bu ba÷lamda úu görüúlerin öne çkt÷ gözlenmektedir:
Düúüncesizce alúveriú yapmak – Bu konudaki genel görüú “ihtiyac olsun veya
olmasn, hiçbir úey düúünmeksizin gözüne iliúen her tür úeyi satn alma” (Ç2).
“Giyemeyece÷i veya kendi tarz olmayan veya sadece rengi hoúuna gitti diye ürün satn
almak ve dolaba koymak” (Ç11).
Bütçesinin dúna çkmak –“cebinde paras olmad÷ halde, gelecek aylarda ödeme
sknts çekece÷ini bile bile, bütçesinin kaldramayaca÷ bir úeyi satn almak” (Ç4) ve
“aya÷n yorganna göre uzatmayan kiúi” (Ç5). “Bütçemi aúan her alúveriú” (Ç15).
Hipnotize olanlar – “Ma÷azada gördü÷ü ve çok be÷endi÷i bir úeyi hiç fiyatna ve
kendinin sahip olup olmad÷n bilemeyecek kadar büyülenen ve zvanadan çkan
kiúinin yapt÷ alúveriú”(Ç1). “Çok hoúuna giden ürünleri seçip, daha sonra eve
geldi÷inde piúmanlk ve suçluluk duyan kiúinin yapt÷ alúveriú” (Ç8). “Mantkl olan
aúmak, kendine bile bir úeyi niçin satn ald÷ konusunda açklama yapamad÷
alúveriú” (Ç12).
Alúveriú zevki için alúveriú yapmak – “Ma÷azadan ma÷azaya poúetlerle gezmekten
zevk almak” (Ç7). “østedi÷i ve zevkine uygun ürünü bulmasna ra÷men, hala ma÷aza
ma÷aza akúama kadar gezip, ma÷azalar kapand diye hayflanan kiúinin yapt÷
alúveriú” (Ç6). “Ma÷azalarda gezdi÷imde ve elime alúveriú torbalarn ald÷mda sanki
üzerimde bir hafifleme hissi duyarm, ne ald÷m de÷il, kaç tane torbay taúd÷m ve
di÷er insanlarn dikkatini çekip çekmedi÷im önemli” (Ç4).
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Burada da ifade edildi÷i gibi alúveriú çlgnl÷ kiúilerce dört açdan ele alnmaktadr.
Bunlardan birinin amaçsz alúveriú oldu÷u, di÷eri ise bütçenin delinmesi, üçüncüsü ise
duygusal etkilenme neticesinde rasyonel davranúlarn unutulmas veya kontrol dúna
çklmas ve sonuncu olarak da alúveriú sürecinden zevk almak adna alúveriú
yapmaktr. Birincisi ile dördüncüsü benzer gibi gözükse de farkl úeylerdir. Birincide
daha çok rasyonel olmayan tercihler yapmak ön planda iken sonuncusunda tercihten
ziyade alúveriú yapma düúüncesi ön planda bulunmaktadr.
Tüketicileri Alúveriú Çlgnl÷na øten Nedenler
Bu ba÷lamda öne çkan sebepleri aúa÷daki úekilde kategorize etmek mümkündür.
Can sknts ve stres – En fazla zikredilen sebep, özellikle de bayanlar arasnda, can
sknts ve depresyonda olunan zamanlarda alúveriúte kontrolün kaçrld÷dr. “Evde
canm skld÷nda çkarm, ve gözüme iliúen bir úey gördüm mü hemen alrm ve
rahatlarm” (Ç6). “Özellikle eúim benim do÷um günümü ve baúka bir özel günümü
unuttu÷unda onu cezalandrmak için alúveriúe çkar hiç düúünmeden satn alrm” (Ç2).
“Snava girip çkt÷mda snav iyi geçmemiúse hemen kendimi bir alúveriú merkezine
atar, ve rahatlama yolu ararm” (Ç1).
Rekabet – Buna göre alúveriú daha çok ev hanmlar arasnda ve kadnlar arasnda daha
fazla dikkat çekme, üstün görünme gibi gerekçelerle yaplmaktadr. Özellikle de “ne
kadar çok alúveriú yapyor” dedirtmek adna yaplan davranúlar genellikle kontrolsüz
alúveriúe yol açabilmektedir. “Komúunu çocu÷unda var, benim çocu÷umda da olmas
lazm” (Ç12). “Ofisteki bir bayan arkadaún bluzunu çok be÷endim, mutlaka ben de
aynndan almam lazm” (Ç7). “Ben arkadaúlarmdan aúa÷ kalmamak için onlarn ald÷
markalar mutlaka almam lazm yoksa beni ayplarlar. Benim toplum içinde bir statüm
var. Onlardan aúa÷ kalamam” (Ç14).
Farkedilme ve dikkat çekmek için sahip olma iste÷i – Be÷enilen bir eúyaya sahip
olma hissi de kompalsif alúveriú için önemli bir dürtü olarak karúmza çkabilmektedir.
“Bu ceket mutlaka benim olmaldr” (Ç5). “Bu bilgisayara sahip olursam e÷er,
etrafmdakilere karú iyi bir imaj yakalarm” (Ç15).”Ne kadar çok takm elbisem olursa,
kendimi o kadar iyi ve kontrollü hissediyorum. Giyimim ve kuúammla fark edilmek
benim için önemli bir prestij unsurudur” (Ç2).
Pazarlama faaliyetleri – øúletmelerin yaptklar reklamlar ve di÷er tutundurma
faaliyetleri de kontrolsüz alúveriúi körükleyen nedenler arasndadr. ønsanlar alúveriúe
yönlendiren ve insanlarn zihninde yeni ihtiyaçlar yaratan reklamlar kompalsif
alúveriúin gerçekleúmesinde rol oynayan önemli faktörlerden biridir. “%70 yazsn
gördüm mü, kendimi tutamayp, mutlaka ma÷azaya atyorum” (Ç1), “uzun zamandr
isteyip de alamad÷m bir örtü vard, 10 taksit yaptklarn görünce hemen aldm, ama
kocama 3-4 ay sonra söylemeyi düúünüyorum” (Ç8). “Be÷endi÷im bir etek vard, %30
indirime girdi÷ini görünce dört farkl rengini aldm” (Ç9). “Geçenlerde ma÷azann biri
kapanyormuú, baktm çocuk ayakkablarnda %60 indirim var. Hemen girdim içeriye 78 tane de÷iúik numara çocuk ayakkabs aldm. Çocuk büyüdükçe giyer, daha çocuk
ayakkabs problemi olmaz” (Ç3). “Korkuyorum eúim kamyon lasti÷inde %30 indirim
görse onu da alr diye korkuyorum. øndirim kelimesine dayanamyor hiç!” (Ç11).
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Baúkalarn alúveriú yaparken görmek – Baz tüketiciler sürü psikolojisine kaplarak
alúveriúte kontrol dúna çkabilmektedir. Özellikle de ayn ma÷azada tandk birileri
varsa ve fiyatlar çok uygun diyerek çok sayda ürün alyor olsa, di÷eri de ondan görerek
çok sayda alúveriú yapabilmektedir. “Baktm ki herkes üúüúmüú sepetin baúna, ben de
hemen kaptm 1-2 tane, bu bir frsat olmasa neden insanlar üúüúsün ki oraya?” (Ç4).
Alúveriú Çlgnl÷nn Ürün Grubuna Göre De÷iúir mi?
ønsanlarn kontrolsüz alúveriú yaptklar ürün gruplarnn olup olmad÷ sorusuna
yönelik cevaplar incelendi÷inde, a÷rlkl olarak satn alnan ürünlerin cinsiyete göre
de÷iúmekte oldu÷u gözlenmektedir. Bayanlar için alúveriúte öne çkan ürün gruplar
arasnda kiúisel bakm ürünleri, giyim, ayakkab, tak ve aksesuarlar gelmektedir. “50
tane ayakkabm olsa bile hoúuma giden yeni bir tane gördüm mü hemen alrm” (Ç7).
“Ayn ayakkab ve çantann yirmi farkl rengi ve modeli olsa hepsinden birer tane
alrdm” (Ç13). “Benim için tak kutsaldr, be÷enirsem e÷er, arabam bile satar o taky
satn alrm” (Ç6). Bayanlar arasnda öne çkan bir ürün grubunun ise tatil turlar oldu÷u
görülmektedir. Hemen hemen bayan katlmclarn tamam imkanlarn zorlayarak hiçbir
zahmet olmakszn rahat ve lüks bir tatil yapmann hayali ile dolu olduklarn
belirtmektedir.
Erkeklerde ise bilgisayar, cep telefonu ve di÷er elektronik eúyalar ile kravat gibi eúyalar
öne çkmaktadr. Kompalsif alúveriúe konu olan ürünler kiúinin gelir seviyesi arttkça
daha üst markalara do÷ru kayma e÷ilimi göstermektedir. Bunun yannda erkelerde ev
iúlerinde kullanlabilecek tamir malzemeleri ve hrdavat türü eúyalarn da yaygn bir
úekilde plansz alúveriúe konu oldu÷u gözlenmektedir.
Bu konudaki bir baúka bulgu ise kompalsif alúveriúe konu olan ürünler açsndan
kiúinin ilgi alannn önemli oldu÷udur. Örne÷in, bir katlmc, bir duvar biblosu için
10.000 TL verebilece÷ini, bir baúka katlmcnn ise bir fincan ve taba÷ için hoúuna
gitmesi haline 500 TL vermeye raz olmas bu durumu göstermektedir.
Alúveriúte Çlgnl÷n Snr Ne Olabilir?
Alúveriúte bireylerin gidebilecekleri çlgnlk snr olup olmad÷n araútrmak
amacyla kendilerine “e÷er size 1.000, 10.000, 25.000, 100.000 ve 375.000 TL versem
ve bunu bir gün içinde harcaman istense nasl harcarsn?” sorular yöneltildi.2 Bunun
yannda katlmclara normal günlük yaúantlarnda alúveriú ba÷lamnda yaptklar
çlgnlk olup olmad÷ sorusu da yöneltildi.
Alúveriú çlgnl÷ ba÷lamnda ulaúlan snrlardan biri, özellikle de kadnlarn
eúlerinden bilgi gizlemeleri úeklinde olabilmektedir. Bu ba÷lamda katlmclardan biri
(Ç1) eúinden habersiz olarak kendisi otomobil ald÷n ifade etmiútir. Hemen hemen her
ay kart limitini doldurdu÷unu ve ay sonunun gelip kart limitinin tekrar boúalmasn
beklemenin kendisi için en zor iú oldu÷unu söyledi. Benzer úekilde bir baúka katlmc

2

NOT: Katlclara sözkonusu paray harcamada ev gibi, araba gibi herhangi bir yatrm eúyas

alamayacaklar, ve kendilerine verilen toplam parann bir gün içinde harcanmas gerekmektedir talimat
verilmiútir.

57

ise “maaúmn hemen hemen %90’ alúveriú taksitlerine gitmektedir. Baz taksitler 3-4
TL civarnda olmaktadr. Bir baúka bayan ise ço÷u zaman eúyalar satn aldktan 3-4 ay
sonra (bu zaman zarfnda ço÷unlukla borcu da bitmekte) kullanma çkaryorum” (Ç8).
“Ben eúime, satn ald÷m eúyalarn fiyatnn yarsn söylerim. O da uygun almúsn der,
ben de onu üzmeden istediklerimi almú oluyorum” (Ç7). “Bazen ald÷m eúyalar eúim
görmesin diye arkadaúmn evinde brakrm, eúimin keyfi yerinde oldu÷u baúka bir
zamanda eve getiririm” (Ç3).
Hayali senaryolara verilen cevaplar ise hayli ilginç bulunmuútur. Hemen hemen
kadnlarn tamam bütçe elverdi÷i ölçüde bir tatil paketi almay düúünece÷ini ifade
etmektedir. Cilt bakm yaptrmak, ev eúyas, süs eúyas, saat ve tak, teknolojik ürünler,
parfümeri, safariye çkmak, lüks bir yerde ziyafet çekmek gibi ürün tercihleri öne
çkmaktadr. Ancak, katlmclarn harcama ba÷lamndaki snrlarn belirleyen
unsurlardan birinin alúveriú için imkanlarn olmas oldu÷u ortaya çkmútr.
Katlmclardan beú tanesi kendilerine verilecek olan 250.000 TL’yi bir gün içinde
harcamann mümkün olamayaca÷n öne sürmüúlerdir. Bunun için daha büyük harcama
potansiyeli bulunan alúveriú merkezlerine gitmenin gerekli oldu÷unu söylemektedirler.
Katlmclardan iki tanesi ise kendilerine verilecek olan 50.000 TL’yi dahi bir gün
içinde harcayamayacaklarn çünkü harcamaya kyamayacaklarn belirtmiúlerdir.
Sonuç ve Öneriler
Yukarda yaplan de÷erlendirmeler ú÷nda tüketicilerin alúveriú çlgnl÷na bakú
açsnn farkl oldu÷unu söylemek mümkündür. ønsanlar alúverie iten de÷iúik güdülerin
bulundu÷u ve bu güdülerin daha çok psikolojik ve sosyal ihtiyaçlardan kaynaklanmakta
oldu÷u gözlenmiútir. Alúveriú çlgnl÷nn sadece kiúinin geliriyle ba÷lantl olmad÷,
di÷er sosyal, zihinsel ve duygusal faktörlerin etkileúimi atnda gerçekleúmekte oldu÷unu
ortaya koymaktadr. Alúveriú çlgnl÷ ba÷lamnda öne çkan ürünler açsndan
literatürle parallellik arzetti÷i görülmektedir. Alúveriúe konu olan ürünlerin kiúisel ilgi
alan, yaúam tarz ve tüketim kalplarnn da etkili oldu÷u görülmektedir. Son olarak
ise, alúveriú çlgnl÷na yol açan en önemli unsurlardan birinin de alúveriúe imkan
sa÷layan mekanlarn ve unsurlarn bulunmas gereklili÷idir. Önemli olan úey, tüketici
için olumsuz sonuçlar do÷uracak aúr tüketimin kontrol altnda tutulabilmesi için
gerekli olan bilinçlendirmenin ve tüketim toplumu olma yolunda ortaya çkan sorunlarn
çözümünde yardmc olacak çözümlerin hazrlanmas gerekmektedir.
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Özet
Bu çalúmann amac, tüketicileri lüks markal ürünlerin satn almaya yönlendiren
faktörleri incelemektir. Çalúma Mersin ilinde gerçekleútirilmiútir ve çalúmada
kullanlan örneklem kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiútir. Anket yöntemi
kullanlarak 404 katlmcdan elde edilen veriler ile tüketicileri lüks markal ürünlerin
taklitlerini satn almaya yönlendiren faktörler ve bu faktörlerin tüketicilerin satn alma
niyetleri üzerindeki etkileri analiz edilmiútir. Çalúmann sonucunda, tüketicilerin lüks
markal ürünlerin taklitlerini fiyatna göre kaliteli olarak alglamalarnn ve satn
alnmasn etik bulmalarnn, bu ürünleri satn alma niyetlerini olumlu yönde etkiledi÷i
saptanmútr.
Anahtar kelimeler: Tüketici davranúlar, lüks marka, taklit marka
Alt konu baúl÷: Tüketici Davranúlar
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AN ANALYSIS OF THE FACTORS THAT LEAD CONSUMERS TO BUY
COUNTERFEITS OF LUXURY BRANDS
Abstract
The purpose of this study is to analyse the factors leading consumers to buy counterfeits
of luxury brands. The study was conducted in Mersin and samples were selected on the
basis of a non-probability convenience sampling technique. Data were gathered through
questionnaires conducted with 404 respondents to analyse the factors leading consumers
to buy counterfeits of luxury brands and effects of these factors on consumers’ purchase
intentions. The empirical results revealed that consumers’ perceptions of counterfeits of
luxury brands as high quality with regard to price and finding ethical to purchase them,
affect purchase intentions of the counterfeits of luxury brands positively.
Keywords: Consumer behavior, luxury brand, counterfeit brand.

1. GøRøù
Tüketiciler, ürünleri satn alrken, taúdklar sembolik de÷erleri de ürünle birlikte satn
almaktadrlar. Özellikle lüks markal ürünler, fonksiyonel özelliklerinin dúnda kalan
bu de÷erleri bünyelerinde barndrdklar için tüketiciler tarafndan tercih
edilmektedirler. Günümüzde pahal lüks markal ürünlere alternatif olarak lüks markal
ürünlerin ucuz taklitlerinin piyasada mevcut olmas, tüketicileri lüks markal ürünler
yerine taklitlerini satn almaya teúvik edebilmektedir.
Son yllarda, lüks markal ürünlerin taklitleri tüketiciler tarafndan yaygn olarak tercih
edilmektedir. Özellikle Türkiye’de lüks markal ürünlerin taklitlerine olan talebin
yüksek olmasna ra÷men, taklit markal ürünlerin tercih edilme nedenlerini incelemeye
yönelik yazn taramas yapld÷nda konuyla ilgili önemli bir boúlu÷un bulundu÷u
görülmektedir. Bu ba÷lamda, çalúma, hem pazarlama teorisine hem de lüks markal
ürün üreticilerine önemli katklar sa÷layacaktr.
Bu çalúmann amac, geçmiúten günümüze lüks markal ürünlerin taklitlerinin oluúumu
hakknda bir literatür taramas yaparak, tüketicileri lüks markal ürünlerin daha kolay
ulaúlabilir ve ucuz olan taklitlerini satn almaya yönlendiren faktörlerini araútrmak,
ayrca taklit markal ürünlerin orijinal markalara ve ekonomiye olan etkilerini
incelemektir.
Bu çalúmann birinci bölümünde, lüks markal ürünlerin taklitlerinin ortaya çkú
nedenlerine yönelik bilgilere yer verilmiú ve tüketicileri lüks markal ürünlerin
taklitlerini satn almaya yönelten faktörleri inceleyen bir literatür taramas yaplmútr.
Saha araútrmas bölümünde; tanmlayc araútrma modeli kullanlarak, tüketicilerin
fiyat-kalite alglarnn, sosyal etkilerin, marka sadakatinin ve eti÷in lüks markal
ürünlerin taklitlerini satn alma niyetlerine etkileri açklanmaya çalúlmútr.
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2. LÜKS MARKALI ÜRÜNLERøN TAKLøTLERø øLE øLGøLø LøTERATÜR
TARAMASI
Bir iúletmenin markas genellikle onun en de÷erli varl÷dr. Fakat markann baúars
taklitçili÷e yol açabilmektedir (Maldonado ve Hume, 2005:105). Taklitçilik tarihteki en
eski suçlardan biri olup en yaygn úekli döviz taklitçili÷idir. Lüks ürünlerin taklit
markalarnn geçmiúi M.Ö. 27 ylna dayanmaktadr. Bu tarihte úarap tüccar Gaul, úarap
amforalarna ucuz yerel úarab doldurarak, pahal Roma úarab gibi satmútr. 19. yüzyla
do÷ru, de÷erli ticari markalarn taklitleri yaygnlaúarak, baz Avrupa ülkelerinde
ölümlere yol açabilecek ölçüde cezay gerektiren bir suç haline gelmiútir (Wilcox vd.,
2009:248). Taklitçilik, orijinal ürüne benzer úekilde kopyalama, paketleme, etiketleme
ve ticari markalama úeklinde gerçekleúebilmektedir (Phau ve Teah, 2009:16).
Taklit markal ürünler, yasal olmayan, düúük fiyatl ve genellikle yüksek marka
de÷erine sahip ürünlerin performans, güvenilirlik ve dayankllk açsndan düúük
kaliteli kopyalardr (Lai ve Zaichkowsky 1999:190).
Taklit markal ürünlere yönelik pazarn oluúumunun temel nedeni, tüketicilerin lüks
markal ürünlere olan istekleridir. Dolaysyla, insanlarn lüks markal ürünleri neden
satn aldklar, taklit markal ürünleri satn alma nedenlerini anlamada önemli bir
gösterge olabilmektedir (Wilcox vd., 2009:247).
Tüketiciler taklit markal ürünler arasndan da bir tercih yapabilmektedirler. Ürünler
sadece taklit ve orijinal olmak üzere sadece iki boyutta incelenmemekte, çeúitli
düzeylerden oluúan sürekli bir yapda de÷erlendirilmektedir (Gentry vd., 2001:262).
Baúka bir ifadeyle, tüketiciler taklit ve orijinal markal ürünler arasndaki kalite farkn,
ùekil 1’de görüldü÷ü gibi farkl düzeylerde alglamaktadr.
Orijinal

økinci Snf

Üretim
Fazlas

Yasal
Kopya

Orijinal
Moda
standartlarna
evlerinde
Tam
uygun olarak
n yasal
garantili
yerel üreticiler izin
orijinal
tarafndan
alnarak
ürün
üretilmiú
üretilen
üretim fazlas
kopya
ürünler
ürünler
ùekil 1. Orijinal-Taklit Skalas (Gentry vd., 2001: 262)
Orijinal
tasarml,
hatal veya
modas
geçmiú
ürünler

Yüksek
Kalite
Taklit

Düúük
Kalite
Taklit

Temel
özellikleri
benzer olan
fakat orijinal
standartlarda
üretilmeyen
ürünler

Temel
özellikleri
bakmndan
orijinalinden
önemli
ölçüde farkl
olan ürünler

Tüketicilerin taklit markal ürünleri satn alma tutumlarna yönelik bir snflandrmay
inceleyen Tablo 1’e göre; taklit markal ürünleri tercih eden tüketicilerin, hilekâr ve
ekonomik konulara duyarl, taklit markal ürünleri tercih etmeyen tüketicilerin ise, risk
karút ve etik müúteriler olarak de÷erlendirilebilece÷i belirtilmektedir (Tom vd.,
1998:416).
Tablo1. Taklit Ürünlere Yönelik Tüketici E÷iliminin Snflandrlmas
Tüketici Odakl
Yüksek Ürün Benzerli÷i Düúük Ürün Benzerli÷i
Hilekâr müúteriler
Ekonomik konularla
Taklit ürünler için tercih
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Yasal ürünler için tercih
Kaynak: Tom vd., 1998:416.

Etik müúteriler

ilgili müúteriler
Risk karút müúteriler

Lüks ürünlerin taklitlerinin üretimi, satú ve satn alnmas, dünyada Çin, Pakistan,
Endonezya gibi ülkelerde yaygn olarak görülmekle birlikte, özellikle Çek Cumhuriyeti
ve Türkiye gibi Do÷u Avrupa ülkelerinde taklit markal ürünlerin satú
yaygnlaúmaktadr (Penz vd., 2009:71). Türkiye’de marka taklitçili÷i, tekstil, parfüm,
gözlük, kozmetik gibi sektörlerde yaygn olarak görülmektedir. En çok taklit edilen
markalar arasnda ise Adidas, Puma, Nike, Polo, Panasonic, Microsoft, Citizen,
Versace, Gucci, Dolce Gabbana, Diesel, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Barbie, DKNY,
Prada, Lacoste, Paul&Shark ve Sony gibi markalar bulunmaktadr (Ateúo÷lu ve
Erdo÷an, 2009:45).
Çin’de yaúayan tüketicilerin lüks markal ürünlerin taklitlerini satn alma niyetlerine
yönelik araútrmalarnda Phau ve Teah (2009:23), tüketicilerin lüks markal ürünlerin
taklitlerinin kalitesini ne kadar yüksek alglarsa, o ölçüde taklit satn alma niyetine sahip
olduklarn tespit etmiúlerdir.
Tüketicilerin taklit markal ürünleri satn alma kararlarn etkileyen faktörleri inceleyen
Eisend ve Schuchert-Güler (2006:3), bu faktörleri aúa÷da yer alan üç boyuta
indirgemiúlerdir:
a. ønsan boyutu (Tutumlar, demografik, psikografik de÷iúkenler, vb.)
b. Ürün boyutu (Fiyat, eúsizlik, bulunabilirlik vb.)
c. Sosyal ve kültürel boyut (Sosyal güdüler ve kültürel normlar)
Eisend ve Schuchert-Güler’in 2006 ylnda yapmú olduklar çalúma sonucunda elde
ettikleri bu boyutlardan, çalúmann saha araútrmas bölümünde de yararlanlmútr.
Wilcox vd. (2009:255), tüketicilerin lüks markal ürün reklamnda sosyal içeri÷e maruz
kaldklarnda daha fazla lüks markal ürünlerin taklitlerini satn alma e÷iliminde
olduklarn belirtmektedirler. Kwong vd. (2009:165) tarafndan gerçekleútirilen
çalúmada, Çin ve Bat toplumlar arasnda taklitçili÷e yönelik tutumlar ve etik
inançlar incelemiúlerdir. Bu çalúmadan elde edilen bulgular ú÷nda; tüketicilerin
taklit markal ürünleri satn almay ne kadar etik dú buluyorlarsa o oranda taklit
markal ürünlerin satn almn azalttklar belirlenmiútir.
Lüks markal ürünlerin taklitlerinde marka ad, araútrma ve geliútirme faaliyetlerine
yatrm yaplmamas yoluyla taklit ürün üreticileri fayda sa÷larken, orijinal üreticilerin
markalar zarar görmektedir. ønternetin ortaya çkúyla birlikte lüks markal ürünlerin
taklitlerinin satú artmú olup, lüks markal ürünler satan yaklaúk 20,000 internet
sitesinin dúndaki internet sitelerinin % 10 – 20’si bu ürünlerin taklitlerinin satún
gerçekleútirmektedir (Penz vd., 2009:67-71).
Bu sorunun giderilebilmesi amacyla faaliyet gösteren Amerika Birleúik Devletleri
Ticaret Temsilcili÷i’nin (USTR) 2010 ylnda yaynlad÷ Fikri Mülkiyet Haklar
Raporu'nda yer alan ve marka sahtecili÷i ile ilgili olarak öncelikli izlemeye alnan
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ülkelerin baúnda Çin, Rusya ve Cezayir bulunmaktadr. Türkiye ise, izlemeye alnan
ülkeler arasnda yer almaktadr (www.ustr.gov).

3. MERSøN’DE YAùAYAN TÜKETøCøLERøN LÜKS MARKALI ÜRÜNLERøN
TAKLøTLERøNø SATIN ALMALARINI ETKøLEYEN FAKTÖRLERøN
øNCELENMESøNE YÖNELøK BøR ALAN ARAùTIRMASI
3.1. Araútrmann Amac, Kapsam ve Kstlar
Bu araútrmann amac, Mersin il merkezinde yaúayan tüketicilerin en çok satn aldklar
lüks markal ürünlerin taklitlerinin hangi ürün gruplarndan olduklarn belirlemek ve bu
ürünleri satn almalarn etkileyen faktörleri incelemektir. Araútrmadan elde edilecek
sonuçlar, yalnz Mersin ilinin merkez ilçelerinde (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yeniúehir)
yaúayan tüketicileri kapsamaktadr. Zaman ve maliyet kstlar nedeniyle, araútrma
Mersin’in tüm ilçelerinde gerçekleútirilememiútir. Bu nedenle, araútrma sonuçlarnn
Mersin’in tüm ilçelerine ve tüm ülkeye genellenmesi de mümkün de÷ildir.
3.2. Araútrmann Modeli
Bu çalúmada, tüketicilerin lüks markal ürünlerin taklitlerine yönelik fiyat-kalite
iliúkisini alglamalar, lüks markal ürünlerin sosyal etkileri, lüks markl ürünlere
yönelik marka sadakati, lüks markal ürünlerin taklitlerinin satn alnmasnn etik olarak
alglanmas ve bu ürünleri satn alma niyetleri, araútrma modelini oluúturan
de÷iúkenlerdir.

Fiyat-Kalite
Algs

H1

Sosyal Etkiler

H2

Marka Sadakati
Etik

H3
H4

Lüks Markal
Ürünlerin Taklitlerini
Satn Alma Niyeti

ùekil 2. Araútrma Modeli

3.3. Araútrmann Hipotezleri
Araútrma modeli çerçevesinde geliútirilen hipotezler úu úekilde belirlenmiútir:
H1: Tüketicilerin lüks markal ürünlerin taklitlerini fiyatna göre kaliteli alglamalar ile
bu ürünleri satn alma niyetleri arasnda pozitif yönlü bir iliúki vardr.
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H2: Tüketicilerin lüks markal ürünleri bir sosyal etki arac olarak kullanmalar ile bu
ürünlerin taklitlerini satn alma niyetleri arasnda pozitif yönlü bir iliúki vardr.
H3: Tüketicilerin lüks markalara yönelik sadakatleri ile lüks markal ürünlerin
taklitlerini satn alma niyetleri arasnda pozitif yönlü bir iliúki vardr.
H4: Tüketicilerin lüks markal ürünlerin taklitlerini etik olarak alglamalar ile bu
ürünleri satn alma niyetleri arasnda pozitif yönlü bir iliúki vardr.
3.4. Veri Toplama Yöntemi
Araútrmada veri toplamak için 20 sorudan oluúan bir anket formu kullanlmútr. Anket
formundaki sorularn oluúturulmas için, fiyat-kalite algs (Phau ve Teah, 2009; Nordin,
2009), sosyal etkiler (Wilcox vd., 2009), etik (Kwong vd., 2009), marka sadakati
(D’astous ve Gargouri, 2001) ve satn alma niyeti (Park vd., 2008; Han vd., 2008; Ang
vd., 2001) ile ilgili de÷iúkenleri inceleyen çalúmalardan yararlanlmútr. Anket üç
bölümden oluúmaktadr. Birinci bölümde yer alan sorularda cevaplayclarn ylda
ortalama kaç adet lüks markal ürünlerin taklitlerinden satn aldklar ve en çok hangi
ürün snfnn taklidini satn aldklarn belirlemeye yöneliktir. Anketin ikinci
bölümündeki sorular lüks markal ürünlerin taklitleriyle ilgili, kalite-fiyat alglar, sosyal
etkiler, marka sadakati, etik ve satn alma niyetlerini ölçmeyi amaçlamaktadr. Son
bölümde yer alan dört soru ise, cevaplayclarn demografik özelliklerini (yaú, e÷itim
durumu, gelir ve cinsiyet) ö÷renmek amacn taúmaktadr.
Araútrmada, 420 anket, Mersin il merkezinde faaliyet gösteren alúveriú merkezlerinde
(Adese, Carrefeour, Çetinkaya, Groseri, Ekoroma, Forum, Güven, Migros, ùok ve
Meriú) yaplmútr. Saha çalúmas, 5 Nisan-1 Haziran 2010 tarihleri arasnda özel olarak
e÷itilmiú 5 anketör tarafndan yüz yüze görüúme yöntemi kullanlarak
gerçekleútirilmiútir. Eksik ve yanlú doldurulmuú 16 adet anket de÷erlendirme dú
tutuldu÷undan dolay anket formlarndan 404 adedi geçerli saylmútr.
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3.5. Örnekleme Yöntemi ve Uygulanmas
Araútrmann evrenini Mersin il merkezinde (Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yeniúehir
Belediyeleri) yaúayan tüm bireyler oluúturmaktadr. Türkiye østatistik Kurumu’nun
2009 yl adrese dayal nüfus saym verilerine göre Mersin ilinin toplam nüfusunun
1.640.888 kiúi oldu÷u belirlenmiútir (TÜøK, 2009). Bu nüfusun 842.230 kiúisi Mersin
ilinin úehir merkezinde yaúamaktadr.
Büyük ana kitleler için kabul edilebilir örnek büyüklüklerinin belirlenmesine yönelik
araútrmalarda N  100.000 oldu÷unda, n = 384 birim yeterli saylmaktadr (Sekaran,
2003:294). Bu amaçla, Mersin il merkezinde yaúayan 842.230 tüketici araútrma
kapsamna dahil edilmiú, kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen tüketicilerle yüz yüze
görüúme yaplarak anket formlar doldurulmuútur.
3.6. Faktör ve Güvenilirlik Analizleri
Anket formunda yararlanlan ölçe÷in alt boyutlarnn (de÷iúkenlerin) araútrma
modeline uygunlu÷unu belirlemek amacyla Do÷rulayc Faktör Analizinden
yararlanlmútr (Hair vd., 2006:774). Örneklem yeterlilik ölçüsü olan Kaiser-MeyerOlkin (KMO) 0,5 de÷erinin üzerinde (KMO de÷eri 0.892) oldu÷u için, verilerin Faktör
analizine uygun bir yapda oldu÷u bulunmuútur. Anket formu ile elde edilen verilerin
güvenilirli÷ini incelemek için ise Cronbach Alfa katsays kullanlmútr.
Gerçekleútirilen Do÷rulayc Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi sonuçlar Tablo
2’de görülmektedir. Kaiser Normalleútirmesine göre, 1,000 özde÷erinin (Eigen value)
üzerinde olan 5 Faktör yaps oldu÷u görülmüútür.
Tablo 2. Tüketicilerin Lüks Markal Ürünlerin Taklitlerini Satn
Ölçe÷in Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçlar
Faktö
FAKTÖRLER
r
Yükle
ri
Faktör 1: Fiyat-Kalite Algs
Lüks markal ürünlerin taklitlerini orijinalleri kadar 0,697
güvenilir bulurum.
Lüks markal ürünlerin taklitleri orijinallerine benzer 0,677
özellikler taúmaktadr.
“Ucuz etin yahnisi yavan olur”.
0,530
Bir ürünün fiyat, kalitesinin iyi bir göstergesidir.
0,782
Bir ürünün en kalitelisini satn almak için fazla para 0,835
ödemeniz gerekir.
Bir ürünün fiyat ne kadar yüksek olursa, genellikle o 0,776
ölçüde kalitelidir.
Faktör 2: Sosyal Etkiler
Lüks markal ürünler sosyal statünün bir sembolüdür.
0,774
Lüks markalar benim önemli bir sosyal statüde olmam 0,837
sa÷lar.
Lüks markal giysilerle görünmeyi severim.
0,793

66

Almalarna Yönelik
Açklana
n
Varyans

Cronba
ch
Alpha

0,274

0,778

0,135

0,832

ønsanlarn benim lüks markal ürünler kulland÷m
bilmelerinden hoúlanrm.
Faktör 3: Marka Sadakati
Herhangi bir lüks ürün kategorisinde, belirli tek bir
markann ürünlerini satn alrm.
Gitti÷im ma÷azada tercih etti÷im lüks marka
bulunmuyorsa, benzer bir markay satn almam.
Kulland÷m lüks markann yerine indirimde olan
baúka bir markay tercih etmem.
Faktör 4: Etik
Yaúad÷mz bölgede, birçok insan lüks markal
ürünlerin taklitini satn ald÷ndan dolay benim için
taklit ürün almak sorun olmaz.
Yasal oldu÷u sürece, etik benim için önemli bir konu
de÷ildir.
Bence, lüks markal ürünlerin taklitlerini satn almak
etik bir davranútr.
Faktör 5: Niyet
Yakn gelecekte, lüks markal ürünlerin taklitlerini
satn almaya niyetim var.
Lüks markal ürünlerin taklitlerini bulabilirsem satn
almak isterim.
Sk sk lüks markal ürünlerin taklidini satn alrm.
Arkadaúlarma da lüks markal ürünlerin taklitlerini
satn almalarn öneririm.
Ölçe÷in Genel Güvenilirli÷i

0,704
0,795

0,129

0,855

0,120

0,837

0,068

0,919

0,822
0,807
0,792
0,680
0,766
0,840
0,872
0,872
0,852
0,817

Ölçe÷in alt faktörleri (fiyat-kalite algs, sosyal etkiler, marka sadakati, etik ve niyet)
için Cronbach Alfa iç tutarllk katsaylar sras ile 0,778; 0,832; 0,855; 0,837 ve 0,919
olarak hesaplanmútr. Ayrca anketin genel güvenilirli÷i yüksektir (Cronbach
Alfa=0.817).
3.7. Araútrmadan Elde Edilen Bulgular
Tablo 3’de araútrmaya katlan tüketicilerin demografik özellikleri yer almaktadr.
Tablo 3. Araútrmaya Katlan Tüketicilerin Çeúitli Demografik Özelliklerine Göre
Da÷lm
Cinsiyet
Kadn
Erkek
Toplam

Frekans
191
213
404

%
47,3
52,7
100,0

Gelir

Frekans

%

E÷itim
ølkokul ve Ortaokul
Lise
Üniversite Ö÷rencisi
Üniversite Mezunu
Lisansüstü
Toplam

Frekans
83
154
42
87
38
404

%
20,5
38,1
10,4
21,5
9,4
100,0
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1000 TL ve daha
az
1001-2000 TL
2001-3000 TL
3001-4000 TL
4001-5000 TL
5001 TL ve üzeri
Toplam

27

6,7

67
89
93
69
59
404

16,6
22,0
23,0
17,1
14,6
100,0

Yaú
20 yaú ve alt
21-30 yaú
31-40 yaú
41-50 yaú
51 yaú ve üzeri
Toplam

Frekans
39
161
108
65
31
404

%
9,7
39,9
26,7
16,1
7,7
100,0

Tablo 3’de tüketicilere iliúkin demografik özelliklerde görüldü÷ü gibi; tüketicilerin
ço÷unlu÷unun (%79,4) lise ve üzeri e÷itim düzeyinde, yarsndan fazlasnn (%61,6)
gelir düzeyi 500-2000 YTL aral÷nda ve cinsiyet olarak yaklaúk olarak birbirlerine eúit
saydadr (%47,3 kadn, %52,7 erkek). Cevaplayclarn %66,6’s 21-40 yaú
aral÷ndadr. Alúveriú Merkezleri ve Perakendeciler Derne÷i tarafndan 2003 ylnda
yaplan araútrmada alúveriú merkezlerinden alúveriú yapan kiúilerin e÷itim
düzeylerinin yüksek oldu÷u saptanmútr (AMPD, 2003). Araútrmaya yüksek e÷itim
düzeyine sahip kiúilerin katlmnn fazla olmasnn nedeni, anket çalúmalarnn
alúveriú merkezlerinde yaplmasndan kaynaklanmaktadr. Ayrca, kolayda örnekleme
yönteminin kullanlmas nedeniyle araútrmaya yüksek e÷itim düzeyine sahip kiúiler
katlmúlardr.
Cevaplayclara ayrca bir ylda lüks markal ürünlerden ortalama olarak kaç adet satn
aldklar sorulmuú ve %47,8’inin 5 ve daha az, %24,8’inin ise 6-10 adet lüks markal
ürünlerin taklitlerini satn aldklar belirlenmiútir. Araútrmaya katlan tüketicilerin %
27,4'ünün ise hiç taklit ürün satn almadklar saptanmútr.
Tüketicilerin en fazla satn aldklar taklit ürünlerin da÷lm, erkek giyim, elektronik
eúyalar, kadn giyim ve aksesuar (çanta, úapka, kemer, tak vb.) olarak ùekil 3’de
sralanmaktadr.

ùekil 3. Tüketicilerin En Çok Satn Aldklar Taklit Ürünler
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Araútrmada yer alan lüks markal ürünlerin taklitlerinin fiyat-kalite algs, sosyal etki,
marka sadakati, etik ve satn alma niyeti ile ilgili sorulara yönelik verilerin analizi
sonucu elde edilen tanmlayc istatistiksel analiz sonuçlar Tablo 4’te sunulmaktadr.
Tablo 4. Araútrma Modelinde Yer Alan De÷iúkenlerin Aritmetik Ortalamalar ve
Standart Sapmalar
Aritmetik
De÷iúkenler
Standart Sapma
Ortalama
2,56
0,89
Fiyat-Kalite Algs
3,18
1,08
Sosyal Etki
Marka Sadakati

2,98

1,21

Etik

2,74

1,24

Niyet

2,60

1,28

Araútrma modelinde yer alan de÷iúkenler arasndaki iliúkileri incelemek için Pearson
Korelasyon analizi kullanlmútr. Sonuçlar Tablo 5’te görülmektedir.
Tablo 5. De÷iúkenlere øliúkin Korelasyon Analizi

Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Marka
Sadakati Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Etik
Sig.
Pearson
Correlation
Niyet
Sig.
FiyatKalite
Algs
Sosyal
Etkiler

Fiyat-Kalite Sosyal
Algs
Etki

Marka
Etik
Sadakati

Niyet

1,000
.
-0,210

1,000

0,000

.

-0,493

0,370

1,000

0,000

0,000

.

0,578

0,168

-0,274

1,000

0,000

0,001

0,000

.

0,536

0,160

-0,149

0,786

1,000

0,000

0,001

0,003

0,000

.

p<0.05 tek yönlü test
De÷iúkenler arasndaki iliúkiler incelendi÷inde (Tablo 5), tüketicilerin lüks markal
ürünlerin taklitlerinin fiyat ile kalitesi arasnda bir denge bulundu÷unu düúünmeleri ile,
lüks ürünlerin sosyal etkileri ve lüks ürünlere yönelik marka sadakati arasnda negatif
yönde, anlaml iliúkiler oldu÷u görülmektedir (r=-0.210, p=0.000; r=-0.493, p=0.003).
Lüks ürünlere duyulan marka sadakati ile taklit markal ürünleri satn almay etik bulma
ve yine marka sadakati ile lüks markal ürünlerin taklitlerini satn alma niyeti arasnda
da negatif yönde, zayf fakat anlaml iliúkiler bulunmuútur (r=-0.274, p=0.000; r=-0.149,
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p=0.003). Özellikle tüketicilerin lüks markal ürünlerin taklitlerini satn almay etik
olarak alglamalar ile bu ürünleri satn alma niyetleri arasndaki pozitif yönlü güçlü bir
iliúki (r=0.786, p=0.000) saptanmútr. Bu iliúkiden yola çkarak, tüketicilerin lüks
markal ürünlerin taklitlerini satn almay etik bir davranú olarak alglamalarnn satn
alma niyetlerini olumlu yönde etkiledi÷i söylenebilir. Lüks markal ürünlerin
taklitlerinin, orijinalleriyle benzer kalitede olmasna karún, daha düúük fiyatla satn
alnabilmesi; lüks markal ürünlerin taklitlerinin satn alnmasnn etik olarak
alglanmasna yol açmakta (r=0.578, p=0.000) ve tüketicilerin bu ürünleri satn alma
niyetlerini olumlu yönde etkilemektedir (r=0.536, p=0.000). Ayrca, tüketicilerin lüks
markal ürün kullanmann sosyal etkisi ile lüks markal ürünlerin taklitlerini satn alma
niyetleri arasnda pozitif yönlü zayf bir iliúki oldu÷u ortaya çkmútr (r=0.160,
p=0.001). Bu sonuçlara göre, H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri kabul edilmiútir.
4. SONUÇ VE ÖNERøLER
Türkiye’de ve dünyada son yllarda hzla artan lüks tüketim olgusu, tüm sosyal snflar
bu ürünleri satn almaya özendirmektedir. Gelir düzeyi orta ve hatta düúük düzeylerde
olan tüketiciler de zengin tüketiciler gibi lüks ürünler kullanmay arzu etmektedirler. Bu
durum lüks ürünlerin taklitlerinin ortaya çkmasna yol açmútr. Lüks ürünleri satn
alamayan orta ve düúük gelire sahip tüketiciler sosyal etkileri nedeniyle bu taklit
ürünleri satn almaktadrlar. Araútrmaya katlan tüketiciler, bu ürünlerin kalitelerini de
orijinal ürünlerin kalitesi kadar güvenilir bulduklarndan ve orijinallerine benzer
özellikler taúdklarn düúündüklerinden dolay satn alma e÷ilimi göstermektedirler.
Taklit ürünlerin kalitesinin fiyatna göre düúük olmad÷n düúünen tüketiciler de bu
ürünleri satn almay etik dú bir davranú olarak alglamamaktadrlar. Dolaysyla, lüks
markal ürünlerin taklitlerinin satn alnmasnn tüketicilerin gözünde etik bir davranú
olarak düúünülmesi bu ürünlerin satn alnma niyetini olumlu yönde etkilemektedir.
Lüks ürünlere marka sadakati ile ba÷l tüketiciler ise taklit markal ürünleri satn almay
etik bulmamakta ve bu ürünlerin yasal olmayan taklitlerini satn almay
düúünmemektedirler.
Türkiye’de lüks markal ürünlerin taklitlerinin üretilmesini ve piyasaya sürülmesini
engelleyen yasal düzenlemeler bulunmasna karún, toplum bu ürünlerin satn alnmasn
etik buldu÷u sürece bu ürünlerin üretimini ve satún tamamen engellemek mümkün
de÷ildir. Lüks markal ürünlere göre düúük fiyat avantajyla ön plana çkan, fakat
piyasalarn karúsnda bir tehdit unsuru olarak görülen taklit markal ürünler, dünya
ekonomisini, dolaysyla ülkelerin çeúitli sektörlere olumsuz etkileri bulunmaktadr.
Lüks markal ürün üreticilerinin ve pazarlamaclarn, tüketicilere lüks markal ürünlerin
orijinalleri ile taklitleri arasndaki garanti, kalite, eúsizlik, etik vb. özellikleri ile ilgili
farkllklar vurgulayan tutundurma çabalar gerçekleútirmeleri gerekmektedir. Bu
amaçla, pazarlamaclar lüks markal ürünlerine yönelik müúteri iliúkileri faaliyetlerini
etkin hale getirmeye çalúmal, mevcut ve potansiyel müúterilerini analiz etmeli ve
müúteri memnuniyetini arttrc, dolaysyla müúteri sadakatini sa÷layc yöntemler
geliútirmelidirler.
Bu çalúma Mersin ilinin merkez ilçelerini kapsayan bir çalúma olup, kapsam
geniúletilerek Türkiye geneline yaplabilir. Gelecek çalúmalarda bir adm daha ileri
gidilerek, baúka ülkeler ile karúlaútrmalar da yaplabilir. Ayrca, demografik
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de÷iúkenlerin lüks markal ürünlerin taklitlerinin satn alnmas üzerindeki etkileri de
incelenebilir.
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Özet
Bu çalúmada durumsal ilgilenim düzeylerine göre (yüksek ve düúük) yeni mobil servis
teknolojilerinin adaptasyonunu etkileyen faktörler, incelenmiútir. Teknoloji Adaptasyon
Modeli (TAM) tüketici merkezli (tüketici kapasitesi ve tüketici yenilikçilik odakll÷)
ve rekabet odakl de÷iúkenler (ikame mobil servislere karú tutum) eklenerek
geniúletilmiútir. Genel olarak, tüketici temelli etkenlerin yeni mobil hizmetlerin
adaptasyonunda daha etkili oldu÷u, bu durumun özellikle düúük ilgilenimli durumlarda
öne çkt÷ görülmüútür.
Anahtar kelimeler: mobil servisler, durumsal ilgilenim, 4G mobil servisi, teknolojik
yeniliklerin benimsenmesi
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THE FACTOR AFFECTING ATTITUDE TOWARDS NEW ONLINE MOBILE
SERVICES AT HIGH VS. LOW INVOLVEMENT SITUATIONS: A CASE OF
4G MOBILE SERVICES
Abstract
This study examines the factors that affect new mobile service technologies’ adoption at
high and low situational involvement levels. It extends the Technology Acceptance
Model (TAM) by introducing consumer-centered (consumer capacity and consumer
innovativeness) and competition-oriented (attitude towards substitute mobile services)
constructs. In general, the former variables have more influence on mobile service
adoption and also show more salience at low involvement situations.
Keywords: mobile services, situational involvement, 4G mobile service, technological
innovation adoption
Giriú
Yeni mobil servis teknolojilerinin yaygnlaúmas bu hizmetlerin adaptasyonunda hangi
faktörlerin öne çkt÷yla ilgili çalúmalarn yaplmasn gündeme getirmektedir.
Zaichowsky (1985) kiúilerin olaylar ve durumlarla ilgilenme düzeylerine göre
(durumsal ilgilenim), bu srada karúlaútklar objeler, ürünler/hizmetlere karú farkl
tutum gösterdiklerini öne sürmektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalúmann amac,
durumsal ilgilenim düzeyinin mobil servis adaptasyonunda etkili olan faktörler üzerinde
bir de÷iúim yaratp yaratmad÷n incelemektir. Teknoloji Adaptasyon Modeli’nde
(TAM) (Davis, 1989) yer alan alglanan kullanm kolayl÷ ve göreli avantaj
kavramlarnn yan sra, tüketici kapasitesi, tüketici yenilikçilik odakll÷ ve ikame
teknolojilere karú tutumun yeni mobil servis teknolojilerinin benimsenmesine ve
kullanm e÷ilimine etkisi bu çalúmada ele alnmútr.
Kavramsal Çerçeve
Teknolojinin hzl geliúmesiyle, bilginin çevrimiçi transferi tüketicilerin hayatlarnn
önemli bir parças haline gelmiú ve bunu destekleyen mobil servislere karú ilgi artmútr
(Ruyter, Wetzels ve Kleijnen, 2001). Bu çalúmada da Davis’in (1989) modelinde yer
almayan hangi faktörlerin yeni mobil servis teknolojilerine karú tutumu etkiledi÷i
araútrlmaktadr. Tüketicilerin zaman içerisinde biriktirdikleri bilgi ve deneyim
(tüketici kapasitesi), yenilikleri daha kolay kullanlr alglamalarn (Chen, Yen ve
Chen, 2009; Greenhalgh ve di÷erleri, 2004; Novak, Hoffman ve Yung, 2000; Wang,
Dacko ve Gad, 2008) ve biliúsel kyaslama yetisini arttraca÷ndan da (Chang and
Hsieh, 1997; Petty ve di÷erleri, 1983) yenilikleri göreli olarak avantajl alglamalarn
kolaylaútracaktr (Chen ve di÷erleri, 2009; Gao, Gransæther ve Krogstie, 2008; Gefen
ve Straub, 2000; Pagani, 2004; Sandhu, 2008). Ayrca, yenilikçi kiúili÷e sahip olanlar
için yeni teknolojilerin kabulü daha hzl gerçekleúmektedir (Wang ve di÷erleri, 2008).
Wang ve di÷erleri (2008) çalúmalarnda yeni teknolojilerin ‘yenilik algs’ varolan
teknolojilere kyasla gösterdikleri üstünlüklere ba÷l oldu÷unu; Gallouj ve Weinstein
(1997) de ikame teknolojilerin bu yenilik algsn olumsuz yönde etkileyen temel
faktörlerden oldu÷unu belirtmektedirler. Bu noktalardan hareketle, mobil servis
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teknolojilerinin benimsenmesinde aúa÷daki kavramsal model tanmlanmú (ùekil 1) ve
düúük ve yüksek ilgilenim düzeyleri için de test edilmiútir.
ùekil 1. Mobil Servislerin Adaptasyonunu Etkileyen Faktörler
Göreli
Avantaj
Tüketici
Kapasitesi

H1a
H1b

H3a

Yeni Mobil
Servis
Adaptasyonu

H2
Alglanan
Kullanm
Kolayl÷

H3b

Tüketici Yenilikçilik
Odakll÷

H3c

Yeni Mobil
Servis
Kullanm
E÷ilimi

H5
H4a

H4b

økame Mobil Servise
Karú Tutum

Yöntem
Bu çalúmada betimsel araútrma tasarm kullanlmútr. Kolayda örneklem metoduyla
288 denekten web-tabanl anketler yardmyla veri toplanmútr. Örnek mobil servis
olarak 4G teknolojisi seçilmiútir. Yüksek ve düúük ilgilenim düzeylerinin test
edilebilmesi için senaryo tekni÷i kullanlmútr. Bu senaryolar anketin giriú ksmna
konmuú ve kullanlan elektronik adres katlmclarn senaryolara rassal olarak
ulaúabilecekleri úekilde dizayn edilmiútir. Anket linkleri paylaúm sitesi kullanclar ve
email gruplarna yollanmútr. Kavramlarn ölçülmesi için Wang ve di÷erleri (2008),
Novak ve di÷erleri (2000), Manning ve di÷erleri (1995), Dahl, Chattopadhyay ve Gorn
(1999), Pagani (2004), Weijters ve di÷erleri (2007), Rodini, Ward ve Woroch (2003) ve
Lin’in (2004) çalúmalar izlenmiútir.
Bulgular
Model genel olarak test edildi÷inde tüketici-temelli faktörlerin yeni mobil servislerin
benimsenmesinde rekabet ile ilgili unsurlara gore daha etkili oldu÷u bulunmuútur.
Modifikasyon indekslerinin iúaret etti÷i iliúkilere bakld÷nda, ikame mobil servis
teknolojilerine aúnalk yeni teknolojinin yepyeni de÷il benzeúen teknoloji olarak
alglanmasna ve böylece yüksek kullanm kolayl÷ ve bundan dolay da daha fazla
avantaj algsna neden olabilmektedir. Yenili÷e karú tutumu olumlu yönde etkilemesine
karún, eyleme dönüútürme e÷iliminde ise ters yönlü bir etkiye sahiptir. ølgilenim
düzeylerine bakld÷nda, yüksek ilgilenim düzeyinde tüketici kapasitesi, ikame mobil
servislere karú tutum ve tüketici yenilikçilik odakll÷nn, yeni mobil servisin kabulünü
etkilemedi÷i görülmüútür Düúük ilgilenim durumlarnda ise, sadece tüketici
yenilikçili÷inin bir etkisinin olmad÷ görülmektedir.
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Sonuç ve Öneriler
Bu çalúmada, yeni teknolojilerin benimsenmesi etkileyen faktörler, Davis’in TAM
modeline, tüketici (tüketici kapasitesi ve tüketici yenilikçilik odakll÷) ve rekabet
merkezli unsurlar (ikame mobil servislere karú tutum) eklenerek test edilmiútir. Ayrca
yeni teknolojilerin benimsenmesi alannda daha önce ele alnmamú olan durumsal
ilgilenim düzeyi yazn ile mobil servis teknolojileri ve pazarlama yaznn biraraya
getirmiútir.
Çalúmann bulgular göstermektedir ki, yeni mobil servis teknolojilerinin adaptasyonu,
tüketicilerin daha önceki bilgi ve deneyimlerinden, yenili÷e ne kadar açk olduklarndan
ve ikame teknolojilerin yaratmú oldu÷u ö÷renme deneyiminden de etkilenmektedir.
Özellikle bu durum, mobil servis teknolojilerini kullanmalarn gerektiren durumun
yaratt÷ duygusal ve biliúsel yo÷unlu÷un düúük olmas halinde, tüketicilerin, tüketici
kapasitesi ve yenilikçilik odakll÷n öne çkaran tutundurma mesajlarndan
etkilenebileceklerine iúaret etmektedir. Yüksek ilgilenim durumlarnda ise, tüketiciler
kendilerini yeni mobil servis teknolojisini kullanmaya daha zorunda hissettiklerinden,
teknolojinin kullanm kolayl÷na va sa÷layaca÷ göreli avantajlar içeren mesajlara
daha çok odaklanacaklardr. Son olarak, ikame teknolojilerin varl÷ genel olarak
ö÷renme etkisi yaratsa da, teknolojiyi satn alma e÷ilimi sözkonusu oldu÷unda olumlu
etki görülmedi÷inden, organizasyonlarn yeni teknolojilerin pazara sunumu ve ikame
teknolojilerin pazarda öldürülmesine dikkat etmesi gerekmektedir.
Çalúmada kolayda örneklem metodu kullanmndan kaynakl kstlar mevcuttur.
Ayrca, örneklem hacminin parametre tahmini için yeterli büyüklükte olmamas, düúük
ve yüksek ilgilenim durumlarna göre ayrlmú iki verinin eú anl model testinin
yaplamamasna neden olmuútur. Bu çalúma, ikame teknolojilerin satn alma
davranúna etkisi alan de÷erlendirilerek, ikame ve yeni teknolojinin fiyat/de÷er düzeyi,
ikame teknolojinin pazarda bulunma süresi gibi faktörler dikkate alnarak daha da
geniúletilebilir.
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Özet
Günümüzde tüketim, sadece rasyonel boyutlara dayanmayan, çeúitli duygusal boyutlar
da içeren bir “deneyim” olgusuna dönüúmüútür. Bu dönüúüme ba÷l olarak, yeni bakú
açsyla, deneyim arayúnda olan tüketiciyi anlama gereklili÷i, önemini daha da
artrmútr. Alanyaznda, tüketici davranúlarnn aksine, tüketici deneyimlerinin
do÷rudan gözlemlenememesinden kaynaklanan baz zorluklara dikkat çekilmektedir. Bu
noktadan hareketle, bu kavramsal nitelikteki çalúmada, tüketim deneyimlerini
anlamaya katk sa÷layabilecek görece yeni ve bütünleúik bir yaklaúm olan “foto÷rafa
dayal öyküleme” tekni÷inin çeúitli boyutlaryla tartúlmas amaçlanmútr.
Anahtar kelimeler: “Tüketim Deneyimi”, “Nitel Araútrma”, “Foto÷rafa Dayal
Öyküleme”
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AN INTEGRATED APPROACH TO PROBING CONSUMPTION
EXPERIENCES: “PHOTO-BASED NARRATIVE”
Abstract
Nowadays, consumption has transformed into a phenomenon which entails not only
rational, but also various emotional aspects. Depending on this transformation,
understanding consumer to looking for experience has become far more important. The
challenges brought by the inability to observe consumer experiences directly --in
contrast to consumer behavior-- are scrutinized in the literature. Starting from this point,
in this conceptual study is aimed to discuss “photo-based narrative” technique, which is
a relatively new and integrated approach to understand the nature of consumption
experiences.
Keywords: “Consumption Experience”, “Qualitative Research”,
Narrative”

“Photo-Based

1. GøRøù
Günümüzde tüketim, sadece rasyonel boyutlara dayanmayan, çeúitli duygusal boyutlar
da içeren bir “deneyim” olgusuna dönüúmüú ve iúletmeler arasndaki rekabetin zemini
daha çok deneyimler yönünde gerçekleúmeye baúlamútr. Bu yüzden, yeni bakú
açsyla, deneyim arayúnda olan tüketiciyi anlama gereklili÷i, önemini daha da
artrmútr. Deneyim, “aklc yaúayúlarla birlikte, özünde sosyal etkileúim sahneleme
yoluyla tüketicinin çeúitli duygulardan yararlanmasn olanakl klacak, haz verici ve
yüksek duygusal yo÷unluk düzeylerini de içeren tüm özel olaylar ve yaúayúlar”
(Uygun, 2009: 1) ifade etmektedir.
Tüketici
davranúlarnn
aksine,
tüketici
deneyimlerinin
do÷rudan
gözlemlenememesinden dolay (Chronis ve Hampton, 2002: 318), beraberinde getirdi÷i
zorluklar alanyaznda tartúlmaktadr. Bu anlamda, giderek alanyaznda büyük ilgi
oda÷ ve tartúma konusu olmaya baúlayan nitel araútrma yöntemlerinin getirdi÷i yeni
ve etkili açlmlar, önemli görülmektedir. Deneyim, bir birey açsndan meydana gelen
baz içsel tekil durumlara iúaret etti÷inden, bireyin dú gözlemciler tarafndan
betimlenebilen davranúlarndan farkllaúmaktr. Caru ve Cova’ya göre (2008: 168),
tüketici ve deneyimi arasndaki iliúkiyi do÷rudan belirleyebilmek kolay olmad÷ndan,
tüketici davranúnn do÷rudan gözlemlenmesinin ötesine geçerek, tüketicilerin içsel
durumlarna iliúkin ifadelerine eriúebilmenin yollarna ihtiyaç duyulmaktadr. Bu
kavramsal nitelikli çalúma, pazarlama ya da tüketici araútrmalarnda, tüketim
deneyimlerinin do÷asn anlamaya iliúkin “foto÷raflama” ve “öyküleme” tekniklerinin
bir arada kullanld÷ bütünleúik bir yaklaúm olarak de÷erlendirilebilecek “foto÷rafa
dayal öyküleme” tekni÷ini çeúitli boyutlaryla tartúmaya açarak, tantmay
amaçlamaktadr.
1.1. Amaç ve Önem
Bu çalúmann amac, tüketim deneyimlerinin incelenmesinde etkili bir veri toplama
tekni÷i olarak nitelendirilebilecek “foto÷rafa dayal öyküleme” tekni÷ini çeúitli
boyutlaryla tartúmak ve tantmaktr. Foto÷rafa dayal öyküleme tekni÷i, son yllarda
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sosyal bilimlerde giderek yo÷un bir kullanm alan bulmakla ve bu teknikle ilgili önemli
saylabilecek bir alanyazn oluúmakla birlikte, özellikle pazarlama alannda görece yeni
saylabilecek bu tekni÷in, “bilimsel bir ortamda” ayrntl olarak tartúlmasnn yararl
olaca÷ düúünülmüútür.
Foto÷rafa dayal öyküleme tekni÷i, özellikle tüketici davranúlar alanyaznnda çeúitli
ba÷lamlarda öznel tüketici deneyimlerinin belirlenmesini amaç edinecek
araútrmaclarn faydalanabilece÷i, zengin ve etkili veri sa÷lama iúlevini
karúlayabilecek bir teknik olabilir. Çalúmada, bu tekni÷e iliúkin mümkün oldu÷unca
ayrntl bir alanyaznn sa÷lanmaya çalúlmú olmasnn da katk sa÷layc bir nitelik
taúd÷ düúünülmektedir.
2. NøTEL ARAùTIRMA VE TÜKETøM ARAùTIRMALARI
Nitel araútrma ve nicel araútrma birçok yönden birbirlerini tamamlama yetilerine sahip
olmalarna karún, sosyal dünyay çalúmada önemli derecede farkllaúmaktadrlar. Nicel
yaklaúmlar, farkl de÷iúkenlerle ve bu de÷iúkenler arasndaki iliúkililerle ba÷lantl
hipotezleri test etme ile u÷raúrken, nitel araútrma, sosyal yaúama yönelik bir anlayú ya
da bakú açs geliútirmeye ve insanlarn do÷al ortamlarnda nasl anlamlar
oluúturduklarn keúfetmeye çalúr (Ambard, 2004: 38; Neuman, 2000: 71). Christy ve
Wood’a göre (1999: 191), nitel veri, durumlara, olaylara, insanlara, etkileúimlere ve
gözlemlenen davranúlara, insanlarn deneyimleriyle ilgili do÷rudan alntlara,
tutumlara, inançlara ve düúüncelere yönelik detayl betimlemeleri kapsar. Nitel
araútrma, ne kadar insann belli bir fikri paylaúp paylaúmad÷ sorusuna yant arama
yerine, insanlarn belli bir öznel durumla ilgili düúünme biçimlerini ve nedenlerini
de÷erlendiren sorulara yönelik bir yaklaúm sunarak, olgunun “nedenine ve naslna”
(Denzin ve Lincoln, 2000: 4; Krauss, 2005: 763; Pimviriyakul, 2001: 70) yant bulmaya
çalúr.
Van Maanen (1979: 520) “nitel” teriminin kesin ve net bir anlam taúmad÷n, sosyal
dünyada meydana gelen olguyu mümkün oldu÷unca do÷al ortamnda anlamaya çalúan
çeúitli teknikleri ve yaklaúmlar kapsayan bir úemsiye terim oldu÷unu ifade etmektedir.
Nitel yaklaúmn üzerinde durdu÷u anlam elde edebilmek için, katlmclarn gözünden
gerçekli÷in temsili gerekmektedir (Ali ve Birley, 1999: 107; Henwood ve Pidgeon,
1993: 16). Bu anlamda, nitel araútrma yaklaúm, ölçmek yerine bakú açs
sa÷lamaktadr (Ruyter ve Scholl, 1998: 8). Bir araútrmac, nitel araútrma yaklaúm
yoluyla insanlarn ne düúündüklerini, ne yaptklarn ve yaúamlarndaki objelere,
olaylara ve insanlara hangi anlamlar yüklediklerini keúfedebilir (Krauss, 2005: 765).
Nitel araútrmann kalbini, insanlarn çevreleriyle yaúadklar deneyimleri ve bu
çevreyle olan iliúkilerini anlamak oluúturmaktadr (Hellyer, 2005: 51). Dolaysyla,
anlam yapsnn ya da deneyimlerin en etkili ve detayl úekliyle nitel araútrma
yaklaúmyla çalúlabilece÷i söylenebilir.
Holbrook (1987: 128), son dönemlerde tüketici araútrmalarnda bir kimlik krizi
yaúand÷n belirtmektedir. Tüketici davranúnda giderek tüketim deneyiminin, ürün
anlamlarnn ve tüketim sembolizminin önemli bir role sahip olmasndan dolay, sadece
nicel yaklaúmlarla yürütülen araútrmalar, sorgulanr konuma gelmiútir. 1980’lerin
baúlarna kadar geçen dönemde tüketim, edinim, kullanm ve yok etmeyi kapsayan üç
bölümden oluúan bir olgu olarak kavramsallaútrlmaktayd. Tüketimi tam olarak
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anlayabilmek için, araútrmaclarn sadece ürünlerin edinimine odaklandklar
araútrmalarn ötesine gitmeleri gerekmekteydi. ønsanlar satn aldklar ürünlerle neler
yaparlar, onlar nasl tüketirler gibi konular tüketici araútrmaclar için yeni akademik
araútrma alanlarn gündeme getirmiútir. Böyle konular, ampirizm ya da pozitivizmle
ölçülemeyebilece÷inden (Szmigin ve Foxall, 2000: 191), pazarlama alannda
yorumsamac yaklaúmlarn ortaya çkúna yönelik heyecan verici bir tartúmaya
úahitlik etmekteyiz (Ruyter ve Scholl, 1998: 7; Shankar ve Goulding, 2001: 7).
Baz araútrmaclar (Belk vd., 1989; Gampson, 2000; Hirschman, 1986; Hirschman ve
Holbrook, 1982; Marsden ve Litter, 1998; Rosenbaum, 2005), dura÷an do÷asndan
dolay pozitivist yaklaúmn öznel tüketim deneyimlerinin dinamik ve bütünsellik
do÷asn açklamada yetersiz olabilece÷ini, deneyimsel tüketimin yorumsamac
yaklaúmlarla daha iyi de÷erlendirilebilece÷ini ifade etmektedirler. Tüketimin öznel
yönleri, bir kiúinin bir ürün ya da bir tüketim alanyla iliúkili çoklu duyu, fantezi ve
duygusal yönleri, bu durumlara objektif unsurlar olarak bakmay zorlaútrmaktadr.
Pozitivist yaklaúma yönelik bir di÷er endiúe, araútrmacnn hangi de÷iúkenlerin önemli
oldu÷u ve bunun sonucunda hangi sorularn sorulaca÷na karar vermesindeki risktir. Bu
teknikler, baz önyarglarla birlikte kiúinin öznel deneyimine iliúkin önemli unsurlar
gözden kaçrabilme riskini de beraberinde getirebilir. Pozitivist yaklaúmdaki
de÷iúkenlerin indirgenmesine yönelik e÷ilim, araútrmacnn öznel bir deneyimi
de÷erlendirmede bütüncül bir resimden yararlanmasn engelleyebilir. Bu yüzden,
yorumsamac yaklaúmla tüketim ya da tüketici deneyimleri daha ayrntl araútrlabilir
(Clarke vd., 1998: 136; Hudson ve Murray, 1988: 345-346; Mick, 1986: 206).
Hirschman (1986: 236), yorumsamac araútrmaclarn, olguyu, yaúayan tüketicilerin
bakú açsndan ayrntl olarak çalútklarn belirtmektedir. Hirschman (1986), nicel
yaklaúmlar reddetmemekle beraber, tüketim olgusu ve öznel tüketici deneyimleriyle
iliúkili olarak araútrmaclarn geleneksel bilimsel duruútan (nicel yaklaúmdan),
tüketicilerin kendi bakú açlar ve öznel temsilleri ile deneyimlerini anlamaya çalúan
bir yapya dönüúmesi gerekti÷ine vurgu yapmaktadr. Araútrmac, nihai olarak herhangi
bir tüketim modelinden gerçekçi ve güvenilir olarak sebep-sonuç iliúkilerini
göstermesinin beklenemeyece÷ini iddia etmektedir. Onun ifade etti÷i, her úeyin her úeye
ba÷l olabilece÷i veya hiçbir úeye ba÷l olmayabilece÷ini kabul etmek gerekti÷idir.
3. FOTOöRAFA DAYALI ÖYKÜLEME
Foto÷rafa dayal öyküleme tekni÷i, öznel deneyimler açsndan farkl ba÷lamlarda
yararlanlan “foto÷raflama” ve “öyküleme” tekniklerinin araútrmada bir arada
kullanlarak, her iki tekni÷in üstün yönlerini bütünleútirmeyi amaçlayan eklektik bir
teknik olarak de÷erlendirilebilir.
3.1. Deneyimler ve Öyküleme
Yaúadklar deneyimleri ya da olaylar duyumsamak, bunlarla iliúkili de÷er yarglar
oluúturmak ve tepki vermek için yorumsamac yönlerini kullanan tüketicilerin, bu
anlamda yararlandklar en önemli unsurlardan biri, öznel öykülerdir. “Öykü”, gerçek ya
da gerçe÷e yakn bir olay aktaran ksa ve organize bir anlatdr. Öyküde konu, tümüyle
düú ürünü olabilir ya da son derece gerçekçidir. Bu yönüyle, sosyal yaúam çalúan ve
araútrmalarnda öykülerden yararlanan sosyal bilimciler, öyküyü, hem organize bir olgu
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hem de bir metafor olarak ele almaktadrlar (Brockmeier ve Carbaugh, 2001: 11).
Öykü, insan eyleminin ve e÷iliminin deneyimsel özelli÷ini en iyi ortaya koyan düúünce
biçimidir (Baumeister ve Newman, 1994: 667). Deneyimler, tüketicileri kendilerinin de
içerisinde yer aldklar anlar (öyküler) yaratarak, çeker ve kendine ba÷lar (Gilmore ve
Pine, 2002: 5). Tüketim deneyimi süresince anlar sklkla öyküler biçiminde
yapland÷ndan ve sakland÷ndan (Escalac, 2004), bunlar, tüketim deneyimlerinin
belirlenmesi açsndan son derece önemlidirler.
Deighton (1992), bir öykü yaps içerisinde yaúanan bir olayn, bir deneyim oldu÷unu
belirtmektedir. Bu anlamda, öyküler, deneyimleri organize eden bir yap, bir anlamda
deneyimlerin yanstcs ya da tam olarak kendisidirler (Brockmeier ve Carbaugh, 2001:
28). Öyküler, deneyimleri betimler ve kiúilerin önceden belli ba÷lamlarda yaúadklar
öznel deneyimleri ele alabilmeye olanak sa÷larlar (Webster ve Mertova, 2007: 1). Bu
yönüyle, öyküler, öznel deneyimleri anlamay ve yorumlamay kolaylaútrabilirler
(Brockmeier ve Carbaugh, 2001: 18).
Öykü ve insan deneyiminin karúlkl iliúki içinde oluúu ve ayrlmaz yaps, deneyimleri
ampirik yöntemlerle çalúmay zorlaútrmaktadr (Webster ve Mertova, 2007: 3).
Deneyimler, bir öykü biçimiyle yaúand÷ndan, tüketim deneyimlerini öyküler yoluyla
etkin bir úekilde çalúlabilmek (Clandinin ve Connelly, 2000: 19) mümkündür.
Öyküye dayal araútrma, deneyimlerin etkili bir yanstcs olan kiúisel yaúam
öykülerini toplayan ve analiz eden bir anlayú esas almaktadr. Öyküye dayal
araútrma, araútrmaclara, insanlarn karmaúk deneyimlerini öyküleri yoluyla
betimleyerek, inceleyebilecekleri zengin bir alt yap sa÷lamaktadr (Webster ve
Mertova, 2007: 10-13). Öyküler, kiúisel ve sosyal etkileúimi teúvik etme özellikleriyle
(Brockmeier ve Carbaugh, 2001: 18), bir araútrmadaki katlmclarn kendilerini daha
rahat ve etkili ifade edebilmelerine de olanak sa÷layabilirler. Öyküler, bir araútrmada
di÷er veri toplama teknikleriyle bütünleútirilebilme özelli÷i açsndan da önem taúrlar.
3.2. Deneyimler ve Foto÷raflama
Son yllarda sosyal araútrmalarda görsellerin kullanmna ve bununla ilgili çeúitli teorik
ve uygulama önerilerine yer verilen yaynlarla, önemli bir alanyazn oluúmaya
baúlamútr (Bogdan ve Biklen, 1998: 141; Buchanan, 2001: 151; Gold, 2004: 1551).
Foto÷rafa dayal teknikler, temel olarak antropoloji, sosyoloji ve kültürel çalúmalarla
geliútirilmiú olmasna ra÷men, giderek örgüt ve yönetim, örgütsel sembolizm alt
disiplini, müúteri kültürü (Pink, 2004: 49), tüketim, tüketici davranú / pazarlama
araútrmalar, reklam araútrmalar (Pink, 2003: 179; Warren, 2005: 862), psikoloji ve
e÷itim (Harper, 2002: 15) gibi disiplinlerde de yo÷un bir úekilde yer bulmaya
baúlamútr.
Görsel çalúmalar, yazl metinlerden daha öznel olmalarndan dolay (Pink, 2004: 2),
günümüzde giderek farknda olunan ve daha fazla kabul gören uygulamalar olmaya
baúlamútr. Harper (2002: 15), foto÷raflama tekni÷ine, araútrmacdan ziyade,
katlmcnn otoritesine dayanan bir postmodern diyalog olarak baklabilece÷ine iúaret
etmektedir. Foto÷raflama, katlmcnn araútrmac için foto÷raf yorumlamasndan
dolay, araútrmacnn bir dinleyici oldu÷u, araútrmac a÷rlkl güç dengesizli÷inin
ortadan kaldrld÷ iúbirlikçi bir süreçtir (Loeffler, 2004: 539). Bu süreç, katlmclarn
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aktif rol almlarn sa÷layacak úekilde araútrmaya davet edilmesine, tamamen onlarn
kendi yaúam deneyimlerinin uzman oldu÷u anlayúna (Wang vd., 2004: 911) dayanr.
Foto÷raflama tekni÷inin kullanmna yönelik ilk ve temel olan araútrmalardan birisi,
John Collier’in Kanada’da yürüttü÷ü zihin sa÷l÷na yönelik çalúmasdr (Samuels,
2004: 1529). Kanada’da Maritime eyaletindeki de÷iúen toplumun zihin sa÷l÷n
araútran Cornell Üniversitesinin çok-disiplinli araútrma grubunun bir üyesi olan
araútrmac John Collier (1957), ailelerin etnik olarak farkl insanlar arasnda ikamet
etme koúullarn ve kent fabrikalarndaki yeni iú úekillerine nasl uyum sa÷ladklarn
araútrmak için foto÷raflama tekni÷ini kullanmútr. Ankete dayal araútrmalar ya da
derinlemesine görüúmelerle bu temalar keúfetmekte zorlanan Collier, araútrma ekibiyle
beraber, katlmclarn yaúad÷ eski ve yenidünyalara yönelik foto÷raflarn kullanld÷
yeni bir görüúme tekni÷i denemeye karar vermiútir. Collier ve araútrma ekibi bu
araútrma sonucunda úu sonuçlara varmúlardr (Harper, 2002: 14): “Foto÷raflarla elde
edilen materyal nettir; Foto÷raflama yaklaúm, katlmcnn gerçek yaúam
deneyimleriyle ilgili gizli hafzasn teúvik etme, duygusal ifadeleri harekete geçirme ve
aç÷a çkarma yetisine sahiptir.”
Foto÷raflama, objelere, insanlara ve yaplara yönelik görsel keúiflerin söz konusu
oldu÷u bilimsel bir yaklaúm olarak düúünülebilir. Bu yaklaúmla, sosyal yap
içerisindeki sakl bütüncül gerçekliklere yönelik öznellikler temsil edilebilir.
Foto÷raflama teknikleri giderek büyük oranda öznel öykü ve anlatlarn söz konusu
oldu÷u postmodern sosyoloji yaklaúm ile bütünleútirilmektedir (Harper, 2002: 13).
1960’lardan 1980’lerin ilk dönemlerine kadar araútrmalarda foto÷raflamann
kullanmna yönelik baz tartúmalar yaúanmasna ra÷men, post-pozitivist, post-feminist
ve postmodern geleneklerin ortaya çkmasyla beraber, sosyal bilimciler, bir toplumun
kültür ve davranúlarn (Richards, 2006: 37) ya da bir bireyin düúünce ve deneyimlerini
(Pink, 2004: 5) inceleyebilmek amacyla öykü betimlemeleri ya da yar yaplandrlmú
görüúmelerle beraber foto÷raflar skça kullanmaya baúlamúlardr. Görsel veri,
duygularn temelini oluúturmakla beraber, bir anlam araútrmasna hâkim olan öykülerin
de bütünleyicisi olabilmektedir (Richards, 2006: 37-39).
3.2.1. Foto÷rafa Dayal Araútrma Türleri
Foto÷raflama, “görsel araútrma” ya da “görsel yöntemin” bir unsurudur. Görsel
araútrma teknikleri, üç temel bölüme ayrlabilmektedir. Bunlar, “görsel temsiller
yaratma (foto÷raflar üreterek toplumu inceleme)”; “önceden var olan görsel temsilleri
inceleme (toplumla ilgili bilgi sa÷layan resimleri inceleme)”; görsel temsillerin
üretiminde sosyal aktörlerle iú birli÷i yapma” (Pink, 2004: 30) úeklinde ifade edilebilir.
Foto÷raflama temel olarak amaca yönelik foto÷raflar üretmeyi ve katlmclara bu
foto÷raflar göstererek, onlardan foto÷raf kapsamnda gördükleri úeylerle ilgili yorum
yapmalarn ve bir öykü sunmalarn istemeyi kapsar. Bu tür araútrmalarda temel olarak
kullanlan foto÷raf türleri dört tipte ya da grupta snflandrlabilir (Khalidi, 2001: 26;
Schwartz, 1989: 143; Warren, 2005: 863-864): (1) Hali hazrdaki araútrma kapsamnda
araútrmac tarafndan üretilen foto÷raflar; (2) Katlmclarn hali hazrda sahip oldu÷u
foto÷raflar; (3) Arúivler, kitlesel medya (gazeteler, kitaplar, dergiler) ya da özel
koleksiyonlar gibi araútrmacnn di÷er kaynaklardan elde etti÷i foto÷raflar ve; (4)
Araútrmacnn iste÷i üzerine katlmclar tarafndan iúbirli÷ine dayal olarak üretilen
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foto÷raflar.
Sklkla alanyaznda “foto÷raf üretme (photo-elicitation)”, “foto÷rafa dayal görüúme
(photointerviewing)”, “foto÷raflarla geribildirim (photofeedback)” ve “foto÷raf
derlemesi (photoessay)” terimleri birbirlerinin yerine karúlkl kullanlmakla beraber
(Sampson-Cordle, 2001: 27), bunlarn ayr ayr tanmlanmalar yerinde olacaktr.
Foto÷raf-Üretme (Photoelicitation); Prosser ve Schwartz (1998: 124) foto÷rafüretmeyi, araútrmac tarafndan toplanan foto÷raf setine yönelik katlmclarn
yükledikleri anlamlara iliúkin yant sa÷lanmas olarak tanmlamaktadr. Genellikle
foto÷raf-üretmede kullanlan foto÷raflar, insanlar (bilinen ya da bilinmeyen),
manzaralar (sahnelenen ya da do÷al) ya da sembolleri (dolayl ya da açk) içerir.
Foto÷rafa Dayal Görüúme (Photointerviewing); Foto÷rafa dayal görüúme
yaklaúmnda katlmc ve görüúmeyi yapan kiúi, görüúmeye referans oluúturan
foto÷raflar tartúrlar. Bu teknik, görüúmeyi yapan kiúinin sorusundan ziyade, bir
foto÷raf
oda÷nda
gerçekleútirildi÷inden,
di÷er
görüúme
tekniklerinden
farkllaúmaktadr (Rosenbaum, 2005: 261). Foto÷rafa dayal görüúmeyi geliútiren John
Collier, katlmclarla görüúme yapt÷nda sklkla kendi biriktirdi÷i hâlihazrdaki
foto÷raflardan yararlanmútr (Collier ve Collier, 1986: 108). Foto÷raf üretme
yaklaúmyla da benzer olan bu durum, çeúitli endiúeleri akla getirebilmektedir. Bunlar,
katlmclarn zayfl÷, katlmclarn yaúamlarn temsil etmede bu foto÷raflarn nasl
tam do÷rulu÷u sa÷layaca÷ gibi sorular úeklinde ifade edilebilir. Sampson-Cordle (2001:
28), foto÷raf katlmclarn kendilerinin üretmeleri için onlarla iúbirli÷i yaparak,
araútrmann güçlendirilebilece÷ini belirtmektedir.
Foto÷raf Yoluyla Geribildirim (Photo Feedback); Foto÷raf yoluyla geri bildirim, di÷er
foto÷raflama tekniklerinden, araútrmacnn, katlmclardan seçilen foto÷raflara yönelik
yantlarn yazmalarn istemesi bakmndan farkllaúmaktadr. Araútrmac bu yolla,
çabuk ve hzl geri bildirim sa÷layabilir. Bu durumda, katlmcyla do÷rudan görüúme
yaplmaz (Sampson-Cordle, 2001: 28).
Foto÷rafa Dayal Deneme Yazs (Photoessay); Bu teknik, araútrmac ya da katlmc
tarafndan özenle seçilen foto÷raflara dayal olarak katlmclardan yazl ya da sözlü
(görüúme) geribildirim sa÷lama süreciyle gerçekleútirilir. Bu foto÷raflama tekni÷inde
süreç, bir aúama daha ileri taúnarak, foto÷raflarn katlmclar tarafndan yaratlmas
yoluyla daha da zenginleútirilebilmektedir. Foto÷rafa dayal denemede, veri
bütünleútirilmesiyle (sözlü ve yazl) yaratc bir teknik kullanlabilir.
3.3. Foto÷rafa Dayal Öyküleme Tekni÷i ve Önemi
Öznel anlamlarla ilgilenen foto÷rafa dayal öyküleme tekni÷i (Clark-Ibanez, 2004:
1512), “çevrelere, olaylara ve öznelere yönelik anlam iliúkisi kurmada (Stewart vd.,
2004: 318)” çok önemli ve temel bir teknik olabilmektedir. Foto÷rafa dayal öyküleme,
kiúilerin karmaúk ve öznel deneyimlerini ayrntlaryla birlikte anlamak ve tartúmak
için foto÷raflarn ve öykülemelerin bir arada kullanld÷, açk ve sade bir yol sunan
(Buchanan, 2001: 152; Stedman vd., 2004: 586), etkileúimli ve bütünleúik (Suchar,
1997: 34) bir araútrma tekni÷i olarak de÷erlendirilebilir. Bu teknikte, toplumdaki
yaúamlaryla iliúkili foto÷raflar çeken insanlar, kendi alg ve anlamlarn sunar ve
foto÷raflarla öznel bir mesaj iletirler (Wang vd., 2004: 911). Wagner (1979: 18),
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insanlarn yaúam deneyimleri ile dünyadaki sosyal yaplar arasndaki iliúkiyi
incelemekle ilgilenen sosyal bilimcilere bu bütünleúik tekni÷in önemli yararlar
sa÷layabilece÷ini ve bundan yararlanma gereksinimini önemle vurgulamaktadr.
Foto÷rafa dayal öyküleme tekni÷inden yararlanmaya çalúma, yaratc bilgi keúfine
önemli destekler sa÷layabilir (Schratz ve Steiner-Loffler, 1998: 246). Foto÷rafa dayal
araútrmalar, geleneksel yaklaúmlara kyasla daha detayl, olgu bilimsel olarak daha
zengin ve yaúam deneyimlerine yönelik daha güçlü kantlar ve veriler sa÷layabilirler
(Gold, 2004: 1554).
Foto÷raflar, yaratlan sosyal yaplara yönelik foto÷raflanan úeyden daha çok, foto÷raf
çeken kiúiyle ve deneyimleriyle ilgili ipuçlar sa÷larlar (Buchanan, 2001: 152;
Haywood, 1990: 27). Collier ve Collier (1986: 26) foto÷rafa dayal öykülemenin
kullanmn “konserve açaca÷ etkisi” olarak adlandrmaktadrlar. Bu araútrmaclar,
foto÷raflarn hafzay keskinleútirdi÷ini ve katlmcnn aklndakini araútrmacya
açklayabilme, içeri÷ini ortaya koyabilme frsatyla, öznel ifade olana÷ sundu÷unu öne
sürmektedirler. Bu teknik, katlmclara, sadece foto÷raflarn “yüzeysel-görünen içeri÷i”
nin altnda yatan duygular ve anlamlar ifade edebilme olana÷ sa÷lamaktadr.
Foto÷rafa dayal öyküleme tekni÷i, bilgiyi, duygular ve hafzay harekete geçirerek,
deneyimlerin ayrntsna eriúme açsndan, tek baúna kelimelerin kullanmna göre
üstünlük taúr (Harper, 2002: 13). Ortaya çkarlan duygusal içerik, katlmcnn
deneyimlerine yönelik, tek baúna konuúma ya da yazmadan daha kapsaml ve ayrntl
veri sa÷layabilir (Haywood, 1990: 27; Loeffler, 2004: 539). Foto÷raflar, kiúilerin kendi
fikirlerini ve öznel deneyimlerini daha güçlü bir úekilde ifade etmelerine de olanak
sa÷layabilirler (Wagner, 2004: 1483).
Foto÷raflar, foto÷rafn içeri÷i ile katlmclarn yaúamlarn ve deneyimlerini aydnlatan
kapsaml kiúisel öyküleri teúvik ederler. Katlmclar, kendi deneyim ve alglarn en iyi
temsil edecek foto÷raflara yönelik öyküler anlatarak, tepkiler verirler. Bir foto÷raf, bir
katlmcnn gerçekli÷inin (deneyimlerinin) özelliklerini temsil edebilen bir referans
noktas olabilir (Pink, 2004: 69). Ço÷u katlmc kodlanmú bir mesaja tepki vermek
yerine, kendi sosyal gerçekliklerini yanstr. Bu yüzden, çeúitli aktiviteleri çevreleyen
sosyal etkileúimleri yanstan öznel foto÷raflar, katlmclarn günlük yaúamlarnn ve
deneyimlerinin özelliklerini ortaya koyarak, kiúisel anlamlar çalúabilmeye yönelik
temel ve etkili bir araç sa÷larlar (Schwartz, 1989: 120-122).
Foto÷rafa dayal öyküleme tekni÷i, önceden ayr bir úekilde uyguland÷nda ortaya
çkan tekniklerin çeúitli snrllklarn gidererek, bunlarn güçlü yönlerini bir araya
getirebilmektedir (Holbrook ve Kuwahara, 1998: 204). Araútrmaclar için bu teknik,
öykülemelere yönelik etkili bir odak sa÷lamaya hizmet edebilir. Özellikle foto÷raflar
katlmc tarafndan çekildi÷inde, katlmc bu materyale zaten aúina olaca÷ndan, bir
odaklanma söz konusu olur ve sadece öykülemeye dayal tekni÷in baz olumsuzluklar
azaltlabilir (Clark-Ibanez, 2004: 1512). Derinlemesine görüúmelerin ya da
öykülemelerin tüm çeúitlerinde ayn kültürel alt yaplar paylaúmayan iki insan arasnda
kurulan iletiúimde bir takm sorunlarla karúlaúlabilmektedir. Sosyolojik ve psikolojik
temelli sorular sklkla bu alanlardan olmayan kiúilere anlamsz gelebilir. Bu yüzden,
neredeyse tüm nitel tekniklerde araútrmacnn ve katlmcnn dünyas arasndaki
boúlu÷a yönelik bir köprüye gereksinim duyulabilmektedir. Foto÷rafa dayal öyküleme
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tekni÷inin, bu snrllklarn da üstesinden gelebilme potansiyeline sahip oldu÷u
söylenebilir (Gold, 2004: 1552; Harper, 2002: 20).
Baz araútrmaclara göre (Holbrook vd., 2001; Holbrook ve Kuwahara, 1998), bu
bütünleúik teknikle; (1) tüketim deneyiminin do÷asna, (2) veri toplama tekni÷i olarak
foto÷raflama ve öykülemeye, (3) foto÷raflamayla öykülemenin sentezine ve bulgularn
sunumunda bir araç olarak foto÷raflama ve öykülemeye, (4) pazarlama ya da tüketici
araútrmaclarnn ilgileri do÷rultusunda veriler toplamaya yönelik iúbirli÷ine
odaklanlmakta, nitel pazarlama araútrmasnn çeúitli yönleri bir araya getirilmektedir.
Foto÷rafa dayal öyküleme tekni÷i yoluyla pazarlamaclar, bireylerin tüketim
deneyimlerini sistematik bir yaklaúmla daha iyi anlayp, de÷erlendirebilirler (Holbrook
ve Kuwahara, 1998: 218; Warren, 2005: 863). Bu bütünleúik teknik yoluyla, tüketici
davranúna yönelik kilit özellikler araútrlabilir ve belirlenebilir. Bu anlamda, bu
bütünleúik teknik belli avantajlar sa÷layabilir (Sugai, 2005: 644); (1) Tüketicinin
deneyimlerini daha net temsil etmeye yönelik yap ve içerik zenginli÷ini bütünleútirme,
(2) Temel olarak imajlar kullanarak katlmclar güçlendirme, (3) Farkl araútrma ve
projelere yönelik tam ve do÷ru yinelemeye olanak sa÷layarak, daha sade ve sistematik
bir araútrma rehberi sunma, (4) Konuúmann ya da yazmann kullanld÷ geleneksel
araútrma tekniklerinin yannda, özel imgelerle de derinlemesine veri sa÷layabilme ve
çeúitli kyaslamalara daha uygun olma.
Foto÷rafa dayal öyküleme, bir pazarlama ya da tüketici araútrmasndan sa÷lanan
bulgular sunmaya da katk sa÷lar (Hill ve Stamey, 1990: 306; Schouten ve
McAlexander, 1995: 47). Bu teknikte, katlmclarn ba÷msz olarak kendilerinin
foto÷rafladklar bir yapya yönelik kendi öznel öykülerini ifade etmeleri söz konusu
oldu÷undan, daha sonra bulgularn sunumunda da bu foto÷raflar ve öykülerden
yararlanlabilir.
3.3.1. Foto÷rafa Dayal Öykülemenin Kullanm Stratejileri
Görsel araútrma tekniklerinin teorik temellerine yönelik bir farkndalk, bu
foto÷raflarn, öykülemelerin ve süreçlerin nasl yaratlaca÷ ve amaca yönelik
kullanlabilir bilginin nasl üretilece÷i anlayú açsndan önemlidir (Pink, 2004: 2).
Genel anlamda foto÷rafa dayal sosyal araútrma, üç soru setini kapsar (Banks, 2001: 7):
(1) Foto÷raf ve içeri÷i nedir? (2) Foto÷raf, kim, ne zaman ve niçin çekmiútir, (3) Bu
foto÷raflar insanlara neleri ça÷rútrr, insanlar bu foto÷raflar nasl anlamlandrrlar?
Araútrmalarda, tüketici deneyimlerini de÷erlendirmek için foto÷raflama ve öyküleme
yöntemi ilgili alanyazn esas alnarak, amaca göre úekillendirilebilir. Bunu yaparken,
baz yöntemsel konular göz önünde bulundurulmaldr. Bunlardan ilki, foto÷raflar
kimin çekmesi gerekti÷idir. Yürütülmüú olan baz araútrmalarda (Cherem ve Driver,
1983; Haywood, 1990; Holbrook ve Kuwahara, 1998; Sampson-Cordle, 2001; Harper,
2002; Stewart vd., 2004; Loeffler, 2004; Stedman vd. 2004; Berryman, 2005; Hellyer,
2005; Uygun, 2009), “araútrma katlmclarnn kendi deneyimlerini temsil eden
resimleri kendilerinin çekmesi gerekti÷i” fikrinin benimsendi÷i dikkat çekmektedir.
Katlmclarn kendilerinin çekti÷i foto÷raflarn tercih edilmesi, onlarn kendi
foto÷raflarnn, deneyimlerini yanstmada daha etkili olabilece÷i inancna
dayanmaktadr. Öyküleme sürecinde katlmclarn kendi foto÷raflarn kullanma,
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onlarn kendi dünyalarn yanstmas açsndan üstünlük taúyacak (Samuels, 2004:
1530) ve onlarn kendi deneyimlerini göstermeye yönelik daha büyük frsatlar
sa÷layabilecektir.
Araútrmacnn üretti÷i foto÷raflar kullanmak, daha çok teori yönlü araútrma yürütmek
için uygun bir yoldur. Ancak, bunlar tamamen öznel deneyimler açsndan snrl
kalabilir ve araútrma tasarmna yönelik gerekli baz özellikler gözden kaçrlabilir
(Clark-Ibanez, 2004: 1509).
økinci bir konu da, foto÷raflarn nerede çekilmesi gerekti÷i ve neyi temsil edece÷idir;
Bu konu, araútrma amac ile yakndan ilgilidir. Uygun (2009) tarafndan bir alúveriú
merkezindeki (AVM) tüketici deneyimlerinin belirlenmesi amacyla yürütülen bir
araútrmada, foto÷raflar katlmclar tarafndan araútrmaya konu olan bir AVM’de
çekilmiú ve katlmclarn AVM deneyimlerini (anlamlarn) temsil etmesi esas
alnmútr.
Bir di÷er konu ise, foto÷raflarn nasl yorumlanaca÷ ile ilgilidir (foto÷raflar nasl
yorumlanmaldr?). Tüketici deneyimlerinin do÷asn araútrmada, foto÷raflamann
giderek büyük bir kullanm alan bulmaya baúlad÷ daha önce ifade edilmiúti. Ancak,
bu çalúmalarn bazlarnda araútrmaclar tarafndan çekilen ya da seçilen foto÷rafn
özellikle tüketicinin yaúamnda önemli bir anlam olabilece÷i varsaymnn zayf temeli
bir snrllk oluúturmuútur. Bu snrll÷ aúmak için sosyal bilimlerde izlenen de÷erli bir
yol, araútrmaya konu olan bireylerin günlük yaúamlarndaki anlaml objeler ya da
olaylara yönelik kendi foto÷raflarn çekmeleri ve bu foto÷raflara yönelik kendi
öykülemelerini sunmalar do÷rultusunda teúvik edilmesi olmuútur. Bu yaklaúmn
kapsam pazarlamada Zaltman tarafndan “Zaltman Methaphor Elicitation Technique
(ZMET) / Zaltman Metafor Üretme Tekni÷i (ZMÜT)” yoluyla sa÷lanmútr (Zaltman,
1996, 1997; Zaltman ve Coulter, 1995). ZMÜT, araútrmaya konu olan bireylerden
tüketim deneyimlerini yanstan temsili foto÷raflar getirmelerini ya da uygun resim
içerikli materyaller toplamalarn isteme anlayúna dayanr. Daha sonra bu resimler
katlmclar tarafndan sa÷lanan öykülerle eúleútirilir.
Araútrmac, foto÷rafn içeri÷ini sadece onu inceleyerek aç÷a çkarabilece÷ini
düúünmemelidir. Foto÷rafn içerdi÷i olayn özel anlamn elde edebilmek için, büyük
oranda foto÷raf çeken kiúinin bilgisine ihtiyaç duyulur (Warren, 2005: 866). Özel bir
foto÷raf, çeúitli öznel anlamlarla çevrilidir ve iliúkili özneler olmakszn, bu öznel
anlamlar tam olarak kavranamaz. Çünkü özel bir foto÷rafn çerçeveledi÷i görüntü,
görünen gerçeklerin ötesinde, o foto÷raf çeken kiúinin zihnindeki anahtar düúünceleri
temsil eden bir gerçeklik görüntüsüdür (Sampson-Cordle, 2001: 30). øçerik,
araútrmacya geri bildirim olana÷ sa÷layan bir öyküleme süreci yoluyla çeúitleme
yaplarak aç÷a çkarlmaldr (Banks, 2001: 9; Stedman vd., 2004: 585-586). Bu,
özellikle öznel deneyimlerin sonucu olan anlamlar için oldukça uygun bir yaklaúmdr.
Her çekilen foto÷raf, yaratlan bir kurgu, gerçe÷e yönelik büyük bir kant sa÷lamasna
ra÷men, her durumda ve her kiúiye göre ayr úeyleri temsil ederler (Goin, 2001: 363;
Yamashita, 2002: 4). ønsanlar, deneyimlerine yönelik foto÷raflar yoluyla öykülerini
ifade edebilir, yaptklar úeyi, onu nerede ve kiminle yaptklarn ve bunlarn kendileri
için ne anlama geldi÷ini bu yolla dile getirebilirler (Stedman vd., 2004: 585). Foto÷rafa
dayal öykülemenin belki de en önemli parças, katlmc deneyimlerine yönelik elde
edilen foto÷raflarla öykülemeleri eúleútirebilme olana÷dr.
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Foto÷raflamaya dayal çalúmalarn genel olarak, sosyal örgüt / sosyal snf, toplum,
kimlik, kültür (Harper, 2002: 16) ve alan (yer / mekân) algs ve deneyimi gibi beú temel
kategoride yo÷unlaút÷ dikkat çekmektedir. Tüketici deneyimleriyle iliúkili olmasndan
dolay, “alan algs ve deneyimleri” kategorisi bu çalúma için etkili ve
yararlanlabilecek örnekler içermektedir.
Stewart ve meslektaúlar (2004), Chicago’da yaúayan insanlarn çevrelerine ve olaylara
ne tür anlamlar yükledi÷ini incelemek için foto÷raflama yaklaúmndan
yararlanmúlardr. Araútrma kapsamndaki 20 katlmc, Chicago’da yaúadklar alann
foto÷raflarn çekmiú ve bu foto÷raflar yoluyla görüúme yaplmútr. Haywood (1990),
Toronto’da ziyaret edilen yerleri ve bu yerlere iliúkin ziyaretçi alglamalarn belirlemek
için, bu alan ziyaret eden ziyaretçilerden oluúan 20 katlmcya alana iliúkin foto÷raflar
çektirmiú ve bu foto÷raflar yoluyla görüúmeler yürütmüútür. Loeffler (2004) bir kolejde
açk hava programna katlan 14 katlmc ile foto÷raflama yöntemi yoluyla, açk hava
deneyiminin bu katlmclar için taúd÷ anlamlar belirlemek amacyla bir araútrma
yürütmüútür. Açk hava deneyimi boyunca katlmclarn çekti÷i foto÷raflara dayal
olarak görüúmeler yürütülmüútür. Rosenbaum (2005) yürüttü÷ü araútrmada,
foto÷raflama tekniklerini kullanarak, 20 katlmc ile Yahudi ve eúcinsel tüketicilerin bir
tüketim alanndaki sembolleri nasl yorumladklarn ve bu sembollerin alana iliúkin
yaklaúma / saknma davranún nasl etkiledi÷ini araútrmútr. Araútrmann amac ve
kapsam çerçevesinde katlmclar tarafndan üretilen foto÷raflarla görüúmeler
yürütülmüútür. Berryman (2005) lezbiyen ve biseksüel kadn ö÷rencilerin üniversite
yerleúkesine yönelik alglarn ve yerleúke deneyimlerini belirlemek amacyla yürüttü÷ü
araútrmada, foto÷raflama yönteminden yararlanmútr. Çalúmada, katlmclardan
onlarn cinsiyet kimliklerini temsil eden ya da kimlikleri açsndan sorun olan ya da
destek sa÷layan insanlarn, yerlerin, olaylarn ve objelerin foto÷raflarn çekmeleri
istenmiútir. Foto÷raflar sa÷land÷nda, görüúme protokolü çerçevesinde her bir
katlmcnn foto÷raf kullanlarak, araútrmac tarafndan bireysel olarak görüúmeler
yürütülmüútür. Hellyer (2005), bir üniversite alan kapsamnda farkl etnik kökene sahip
ö÷rencilerin bu üniversiteye iliúkin alglar ve deneyimleri arasndaki farkllklar ve
benzerlikleri incelemek amacyla foto÷raflama yönteminden yararlanmútr.
Katlmclara bir kez kullanlan otomatik foto÷raf makinesi ve bir defter verilmiú ve
onlardan “Private College’nin sizin için taúd÷ anlama” yönelik foto÷raflar çekmeleri
ve çektikleri her bir foto÷rafn hangi düúünce ve duygularn harekete geçirdi÷ini bu
deftere yazmalar istenmiútir. Ayrca her bir ö÷renciyle foto÷raf üretme görüúmesi
yaplmútr. Cherem ve Driver (1983) ziyaretçilerin dinlence alan deneyimlerini
belirlemeye yönelik olarak belli bir park ziyaret eden 45 ziyaretçiden park
deneyimlerini temsil eden yerlerin foto÷raflarn çekmelerini ve daha sonra
foto÷rafladklar yerlere yönelik öykülemelerini yazmalarn istemiúlerdir. Stedman ve
meslektaúlar (2004) foto÷raflama tekni÷ini kullanarak bir dinlence alan algsna
yönelik anlam ve deneyimleri ve dinlence deneyimi kalitesini artran unsurlar
belirlemiúlerdir. Araútrma kapsamndaki 45 katlmcdan alana yönelik foto÷raflar ve
bu foto÷raflar kapsamndaki öykülemeleri istenerek, katlmclarn yer algs ve
deneyimleri tespit edilmiútir. Holbrook ve Kuwahara (1998) “New York’un benim için
taúd÷ anlamlar” temas kapsamnda bir foto÷rafa dayal öyküleme araútrmas
yürütmüúlerdir. Araútrmaclar, 46 katlmcdan New York’un onlar için taúd÷
anlamlar ve deneyimleri temsil eden foto÷raflar çekmelerini ve bu foto÷raflar
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kapsamnda öykülemeler yazmalarn istemiúlerdir. Veriler tümevarm yaklaúm ile
analiz edilerek ve yorumlanarak tüketicilerin New York deneyimlerine yönelik çeúitli
temalar elde edilmiútir.
4. SONUÇ
Kavramsal olarak çeúitli boyutlaryla tartúlan foto÷rafa dayal öyküleme tekni÷inin,
öznel tüketim deneyimlerinin incelenmesinde etkili bir teknik oldu÷u söylenebilir.
Çalúmada, kavramsal ve çeúitli araútrmalar çerçevesinde sunulan bilgiler ve
de÷erlendirmeler, foto÷rafa dayal öyküleme tekni÷inin tüketici deneyimlerini
belirlemede etkin bir úekilde kullanlabilece÷ini göstermesi açsndan önemlidir.
Çalúmada yer verilmiú olan araútrmalarn ortak noktas, öznel deneyimleri belirlemede,
foto÷raflama tekniklerini kullanmú olmalar ve bunu foto÷rafa dayal görüúme ya da
öyküleme teknikleriyle bütünleútirmiú olmalardr. Bu, bir anlam araútrmasnda
foto÷raflama ve öyküleme tekniklerinin bütünleútirilmesiyle sinerjik etki yaratmann
avantajlarn göstermesi açsndan da önemlidir. Kavramsal olarak sa÷lanan bilgiler ve
çeúitli boyutlaryla bu bilgilere zemin kazandrmak için yer verilen araútrma örnekleri,
bireylerin öznel anlamlarnn çalúlmasnda foto÷rafa dayal öyküleme tekni÷inin
önemli bir yeri oldu÷u fikrini desteklemektedir.
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Özet
Bu çalúmann amac Ulusal Pazarlama Kongresi kapsamnda Türkiye’de yaplan
pazarlama çalúmalarn pazarlama okullarna /yaklaúmlarna göre snflandrarak
çalúmalar bu snflandrmalar itibariyle yorumlamaktr. Bu sayede de, akademik açdan
hangi alanlarda daha fazla çalúma yapld÷n ve Türkiye’de yürütülen pazarlama
araútrmalarnn yönünün ortaya konmas amaçlanmaktadr. Bu amaçla yaplan
uygulamada Ulusal Pazarlama Kongresi’nin düzenli olarak yaplmaya baúland÷ 1999
ylndan itibaren kongre kitaplarnda yer alan tam metinli 280 bildirinin tamam
taranmútr. Bildiriler Shaw ve Jones (2005) tarafndan yaplan ve pazarlama alanndaki
çalúmalar 10 baúl÷a ayran snflandrmaya göre gruplandrlmútr. Bu
gruplandrmann ardndan okullara dahil edilen çalúmalar kendi içinde
de÷erlendirilerek hangi konularda yo÷unlaúmann oldu÷u ve yllar itibariyle ne tür
de÷iúiklikler oldu÷u belirlenmiútir. Buna göre en fazla araútrma yaplan alan tüketici
davranú olmuútur. Bunu yönetsel okul, makro pazarlama okulu ve de÷iúim okulu
kapsamnda yaplan çalúmalar izlemektedir. Daha bütüncül bir bakú açsna sahip olan
makro pazarlama ve de÷iúim okullar kapsamnda yaplan çalúmalarn saylarnn artt÷
gözlenmektedir. Bu de÷iúimin de, postmodern pazarlamann etkisiyle üretimin de÷il
tüketimin ve tüketiciyle birlikte toplumun da refahnn göz önüne alnmas (Frat ve
Venkatesh, 1995) ve bu konularn pazarlama uygulamalarnda yaygnlaúmasnn bir
göstergesi oldu÷unu söylemek mümkündür. Bu kapsamda çalúma Türkiye’de
pazarlama disiplinindeki çalúmalarn yönü hakknda çeúitli ipuçlar sunmaktadr.
Çalúma, sadece kongre bildirilerinin ele alnmasndan ve Türkiye’de pazarlama
alanndaki tüm yaynlar içermemesinden kaynaklanan bir snrll÷a sahiptir.
Anahtar kelimeler: pazarlama teorisi, pazarlama düúünce okullar
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CLASSIFICATION OF THE STUDIES CONDUCTED IN MARKETING
DISCIPLINE IN TURKEY ACCORDING TO MARKETING SCHOOLS OF
THOUGHT
Abstract
The objective of this paper is to classify marketing studies in Turkey according to
marketing schools of thought and interpret them according to these classifications.
Thereby, it is intended to provide the direction of marketing research in Turkey by
determining the topics that are mostly studied. With this purpose, the full text
proceedings published in National Marketing Conference (NMC) Proceedings Books
after the 4th Conference, which is the date that it began to be organized regularly, were
taken as the population. Thus, 280 full text proceedings were reviewed and grouped
according to the classification provided by Shaw and Jones (2005) which divides the
studies in marketing into ten different schools of thought. After this classification, the
papers in each group were analysed separately and the changes in the topics studied
were determined. According to this classification, most of the studies were in consumer
behaviour school. The schools following this were marketing management,
macromarketing and exchange schools of thought. The number of studies in
macromarketing and exchange school, both of which have a holistic perspective, have
increased through the years. It is possible to say that this change is an indicator of the
effect that postmodernism, which highlights the consumer and the welfare of the society
together with consumer, has on marketing (Frat ve Venkatesh, 1995). Within this
context, the study provides various insights about the direction of studies in marketing
discipline in Turkey. However, the study has the limitation of including only the
proceedings in marketing discipline in NMC, and not all other studies that are carried
out in the discipline in Turkey.
Keywords: marketing theory, marketing schools of thought
GøRøù
Pazarlamann akademik bir disiplin olarak sosyal bilimler alannda yerini almaya
baúlad÷ 20. yy’n baúlarndan itibaren pazarlamann kapsam, felsefi temeli, bilim veya
sanat oluúu gibi konularda bir uzlaúmazlk söz konusudur. Bu uzlaúmazlk pazarlama
alanndaki geliúmelerin evriminin snflandrlmas konusunda da devam etmektedir.
Önde gelen snflandrmalar arasnda en çok kabul görmüú olanlar Bartels (1965),
Wilkie ve Moore (2003) ve Shaw ve Jones (2005) tarafndan yaplan ve pazarlama
disiplininin ortaya çkma ve geliúme evrelerini farkl dönemleri kapsayacak úekilde
bölümlere ayrdklar çalúmalardr. Snflandrmalardaki farkl bakú açlar dönemler
itibariyle ùekil 1’de sunulmuútur.
Akademik disiplinler kapsamnda yaplan çalúmalar, tartúlan konular veya fikirler
zaman içinde belirli baúlklar altnda yo÷unlaúmútr (Shaw ve Jones, 2005: 239).
Pazarlama düúünce okulu olarak ifade edilen bu baúlklarn özellikleri úunlardr:
1. Önemli bir bilgi birikimi içerir,
2. Çeúitli bilim adamlar tarafndan geliútirilmiútir,
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3. Pazarlama faaliyetlerinin hangisinin, nasl, kim tarafndan, neden, ne zaman ve
nerede gerçekleútirildi÷ine iliúkin sorularn en azndan birini yantlar (Shaw ve Jones,
2005: 241).
Bu çalúmann amac ise, Türkiye’de Ulusal Pazarlama Kongreleri kapsamnda sunulan
çalúmalarn, pazarlama düúünce okullarna göre snflandrlmasdr.
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Akademi öncesi
pazarlama
düúüncesi

1900

Keúfetme

1920

1940

Yeniden
de÷erlendirme

Entegrasyon

Bartels (1965)’den akt.
Sheth ve Gardner (1982:1)

1960
1970

Paradigma kaymas

Paradigma kaymas

Yeniden
kavramsallaútrma

1950

Farkllaútrma

Wilkie ve Moore (2003)

Alann resmileúmesi

1930

Geliúme

Pazarlama düúüncesine
geleneksel yaklaúmlar

Alann kurulmas

1910

Kavramsallaútrma

ùekil 1. Pazarlama kuramlarnn evrimi

Sosyalleúme

1990

2000

Shaw ve Jones (2005)

Paradigma
geniúlemesi

Kaymann

1980

LøTERATÜR TARAMASI
Pazarlama düúüncesinin evrimi sürecinde pazarlama alannda ortaya konulan teoriler
farkl yazarlar tarafndan çeúitli düúünce okullar altnda gruplandrlmútr. Sheth ve
Gardner (1982) pazarlama çalúmalarn alt düúünce okulu kapsamnda
snflandrdklar çalúmalarnda geleneksel pazarlama düúüncesinin iki aksiyomdan
oluútu÷unu ifade etmiúlerdir. Bunlardan birincisine göre pazarlama aslnda ekonomik
bir faaliyettir ve bu nedenle ekonominin alt daldr. økincisine göre ise pazarlama
programlarn ve faaliyetlerini baúlatanlar tüketiciler de÷il pazarlamaclardr. Ancak
1960’lardan itibaren bu iki aksiyom sorgulanmaya baúlamútr. Pazarlamann ekonomik
bir de÷iúim oldu÷unu savunan görüúün yerini de÷erlerin de÷iúimi oldu÷unu savunan
görüú almútr. Pazarlama faaliyetlerini pazarlamaclarn baúlatt÷n ileri süren aksiyom
da tüketicilerin etkinli÷ini savunan aksiyomla yer de÷iútirmiútir. Yazarlar, bu de÷iúimler
sonucunda 1-makro pazarlama, 2-tüketicilik, 3-sistem yaklaúm, 4-satn alma davranú,
5-davranúsal örgütler ve 6-stratejik planlama olmak üzere alt düúünce okulunun
oluútu÷unu ileri sürmüúlerdir.
Sheth ve Gardner’n 1982 ylndaki çalúmalarnn kapsam geniúletilmiú ve 1988
ylnda Sheth, Gardner ve Garrett yaynladklar kitaplarnda pazarlama alanndaki 12
temel düúünce okulu kapsamnda bir snflandrma yapmúlardr. Alandaki farkl
yazarlar tarafndan kuram olarak da snflandrlabilece÷ini ifade ettikleri düúünce
okullar ekonomik / ekonomik olmayan ve etkileúimli / etkileúimli olmayan okullar
olma özelliklerine göre gruplandrlmútr (Tablo 1).
Tablo 1. Pazarlama okullarnn snflandrlmas
Etkileúimli olmayan
Emtia okulu
Fonksiyonel okul
Bölgesel okul
Satn alma davranú okulu
Ekonomik olmayan Makropazarlama okulu
Aktivist/eylemci okul
Kaynak: Sheth, Gardner ve Garrett (1988:20)
Ekonomik

Etkileúimli
Kurumsal okul
Fonksiyonalist okul
Yönetsel okul
Örgütsel dinamikler okulu
Sistem okulu
Sosyal de÷iúim okulu

Bu on iki okul daha sonra Shaw ve Jones (2005) tarafndan yeniden gruplandrlmútr.
Yazarlar aktivist okulu makro pazarlama okuluna dahil etmiú, örgütsel dinamikler
okulunu kurumsal okula dahil etmiú, fonksiyonalist okulu listeden çkarmú ve Sheth,
Gardner ve Garrett (1988) kitab yazdklar dönemde “embriyo” (Shaw ve Jones, 2005:
241) durumunda olan pazarlama tarihi okulunu dahil etmiúlerdir (Tablo 2).
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Tablo 2. Pazarlama düúünce okullar
Düúünce
okulu

Okulun cevap
arad÷ sorular

Pazarlama
fonksiyonlar

Pazarlamay hangi
faaliyetler (yani
fonksiyonlar)
oluúturur?
Farkl emtialar nasl
snflandrlr ve
farkl pazarlama
fonksiyonlar ile
nasl iliúkilendirilir?

Emtia

Analizin düzeyi
veya oda÷na
yönelik okulun
bakú açs
Makro:
Pazarlama araclar
Makro:
Ticari akúlar
Emtia türleri

Kurumsal

Emtialar üzerindeki
pazarlama
fonksiyonlarn kim
yerine getirir?

Makro:
Perakendeciler
Toptanclar
Araclar
Da÷tm kanallar

Pazarlama
yönetimi

Yöneticiler ürünleri
tüketicilere nasl
pazarlamal?

Pazarlama
sistemleri

Bölgeleraras
ticaret

Pazarlama neden bir
sistemdir? Nasl var
olur? Pazarlama
sistemleri nasl
çalúr? Pazarlama
iúini kim
gerçekleútirir?
Nerede ve ne zaman
gerçekleútirilir?
Pazarlama nerede
gerçekleúir?

Mikro:
Satc/tedarikçi
olarak iúletmeler
Tedarikçi olarak
her tür kiúi veya
örgüt
Mikro:
Firmalar ve
hanehalk
Makro:
Da÷tm kanal
Pazarlama
sistemleri bütünü

Tüketici

Tüketiciler neden

Okula iliúkin temel
kavramlar ve kuramlar
Pazarlama faaliyetlerinin
katma de÷eri
Emtialarn
snflandrlmas:
Endüstriyel ve tüketici
Kolayda, özellikli,
be÷enmelik
Ürün ve hizmetler
Arama ve deneyim
Da÷tm kanallar:
Pazar boúluklar ve
akúlar
Paralel sistemler
Depolar
øúlemler
Ayrma ve dönüútürme
Erteleme ve spekülasyon
Çatúma ve iúbirli÷i
Güç ve ba÷llk
Pazarlama karmas
Tüketici odakllk
Bölümleme, hedefleme,
konumlama
Parçalar ve bütün
arasndaki iliúkiler
Düúünce birli÷i
Pazarlama sistemleri
Mikro ve makro
pazarlama
Sosyal etki

Makro:
Ticaret merkezleri
Mikro:

Bilinçalt motivasyon

99

davranú

satn alr? ønsanlar
nasl düúünür,
hisseder, davranr?
Tüketiciler /
insanlar nasl ikna
edilebilir?

ùirket satn alma
davranú
Tüketici satn alma
davranú
Hane halk
tüketimi

Makro
pazarlama

Pazarlama sistemi
toplumu ve toplum
pazarlama sistemini
nasl etkiler?

Makro:
Endüstriler
Da÷tm kanallar
Tüketici
hareketleri
Kamu politikalar
Ekonomik geliúme
Makro:
Kanallardaki alc
ve satclarn
toplam
Mikro:
Firmalar ve
haneler
Herhangi iki kiúi
ya da taraf
Makro:
Düúünce ve
uygulama
Mikro:
Düúünce ve
uygulama

De÷iúim

De÷iúim biçimleri
nelerdir? Pazar
de÷iúimi di÷er
de÷iúimlerden nasl
farkllaúr?
De÷iúimin taraflar
kimlerdir? Neden
de÷iúime dâhil
olurlar?
Pazarlama
Pazarlama
tarihi
uygulamalar,
düúünceleri,
kuramlar, düúünce
okullar ne zaman
ortaya çkt ve
de÷iúti?
Kaynak: Shaw ve Jones, 2005: 244

Rasyonel ve duygusal
dürtüler
øhtiyaçlar ve istekler
Ö÷renme
Kiúilik
Tutum oluúumu ve
de÷iúimi
Etkilerin hiyerarúisi
Bilgi iúleme
Semboller ve iúaretler
Fikir önderleri
Sosyal snf
Kültür ve alt-kültürler
Yaúam standard
Yaúam kalitesi
Pazarlama sistemi
Toplam pazarlama
performans
Stratejik ve rutin
de÷iúimler
Sosyal, ekonomik ve
pazar de÷iúimleri
Takas ve pazar
de÷iúimleri
Jenerik de÷iúim
Pazarlama uygulamasnn
tarihi
Pazarlama düúüncesinin
tarihi

Oluúturulan bu okullar pazarlama alanndaki konular farkl açlardan incelemekle
birlikte hiçbiri pazarlama düúüncesini açklamakta tek baúna yeterli de÷ildir.
Dolaysyla, okullar birbirlerini tamamlayc niteliktedir.
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ARAùTIRMA
Araútrmann Amac ve Yöntemi
Türkiye’de pazarlama alannda yaplan çalúmalarn hangi pazarlama okuluna dâhil
oldu÷u sorusuna cevap bulabilmek amacyla keúfedici bir araútrma tasarm
planlanmútr.
Bu amaçla, araútrmada örneklem olarak Ulusal Pazarlama Kongreleri’nde (UPK) yer
alan bildiriler tercih edilmiútir. Araútrmann sadece UPK’larda yaymlanmú çalúmalar
içerme nedeni, Türkiye’de araútrmaclar tarafndan gerçekleútirilen ulusal ve
uluslararas tüm yaynlara ulaúma ve derleme zorlu÷undan kaynaklanmútr. Bu
kapsamda, Ulusal Pazarlama Kongresinin düzenli olarak organize edilmeye baúland÷
4. UPK’nden itibaren olan kongre bildiri kitaplarndaki tam metinli 280 bildirinin
tamam incelenmiútir.
1999-2009 seneleri arasnda 11 bildiri kitabndan elde edilen 280 bildiri çalúma
konular açsndan Shaw ve Jones (2005)’un belirledi÷i okullar kapsamnda
snflandrlmútr. Bildirilerin snflandrlmas, yine Shaw ve Jones (2005)’un bu
okullar için belirledi÷i “analiz düzeyi veya oda÷” ve “temel kavramlar ve kuramlar”
ölçütleri temel alnarak yaplmútr. Bu sayede, ulusal pazarlama kongrelerinde yaplmú
olan çalúmalarn yönünün belirlenmesi ve hangi konularda daha fazla çalúma
yapld÷nn ortaya çkartlmas amaçlanmútr.
Bildiriler üç araútrmac arasnda paylaútrlp her araútrmac bildirileri okullara göre
ba÷msz olarak snflandrlp, daha sonra karúlkl olarak yaplan snflandrlmalar
tüm araútrmaclar tarafndan gözden geçirilmiútir. Kontroller sonucunda 8 bildirinin
yanlú snflandrld÷ fark edilerek yeniden de÷erlendirilmiú, 17 makale ise
araútrmaclar tarafndan herhangi bir okula dâhil edilememiútir.
Daha önce Türkiye’de pazarlama akademisini inceleyen bir baúka çalúmada
akademisyenlere yönelik bilgiler (çalúma süresi ve alan, yayn says, vs.) ve
akademisyenlerin gözünden pazarlama alannda eksiklikler araútrlmútr (Erdo÷an ve
Uzkurt, 2007). Bu çalúmada ise akademik yaynlarn çalúma konular itibariyle bir
snflandrma yaplarak Türkiye’deki genel e÷ilimin ortaya konulmas amaçlanmútr.
Araútrmann Bulgular
Elde edilen 263 bildiri yllara ve snflandrldklar düúünce okullarna göre ayrlmútr.
Bu ayrm sonucunda elde edilen bulgular Tablo 3’de yer almútr.
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Tablo 3. UPK bildirilerinin on pazarlama okuluna göre snflandrlmas
Fonksiyonel
okul
Emtia okulu
Kurumsal
okul
Pazarlama
yönetimi
okulu
Sistem okulu
Bölgeleraras
tic. okulu
Tüketici
davranú
okulu
Makro
pazarlama
okulu
De÷iúim
okulu
Pazarlama
tarihi okulu
Di÷er
Toplam

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Toplam
1

1

2

3

2

1

1

3

4

1

1

4

5

3

2

4

1

2

1

2

4

2

11

2

6

5

2

1

1

1

2

2

1

15

1

2

10

1

2

1

1

4

3

22

3

5

4

5

8

43

3

1

3

11

1

1

3

13

3

6

2

2

2

8

5

9

56

3

5

3

7

1

1

3

12

3

45

2

1

3

2

2

1

8

9

10

39

3

9

2
44

17
280

2
20

1

1

2
4
32

3

2
26

3
19

19

1
22

1
14

2
15

2
29

2
40

Tablo 3 detayl olarak incelendi÷inde 11 ylda, 10 düúünce okulunun her biri için çeúitli
saylarda çalúmann yaplmú oldu÷u görülmektedir.
Pazarlamann fonksiyonlarn ve bu fonksiyonlarn yaratt÷ de÷eri inceleyen
fonksiyonel okul kapsamnda, ülkemizde yaplan, UPK’da yaynlanmú 15 çalúmada
tutundurma (örn.∗Babacan, 2008), halkla iliúkiler fonksiyonu (örn. Saran, 2001), eticaretin iúletme fonksiyonlarna etkisi (Uydac ve Ene, 2003), iúletme fonksiyonlarnn
bütünleúmesi (Yüksel, Özmen ve Öz, 2002) inceleyen çalúmalarn yer ald÷
görülmektedir.
øncelenen bildiriler içerisinde 10 çalúmann dâhil edildi÷i emtia okulu emtialarn
snflandrlmas ve farkl pazarlama fonksiyonlar ile iliúkilendirilmesini inceler. Bu
kapsamda alt bildirinin perakendeci markal ürünlerle ilgili oldu÷u görülmüútür.
Örne÷in Konuk, Sarkaya ve Pirtini (2005) perakendeci seçim süreci açsndan

∗

Çalúma saysnn çok fazla olmas sebebiyle metinde yer verilen örnekler tamamen tesadüfi olarak

seçilmiútir.
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perakendeci markasnn tüketicinin satn alma davranú üzerindeki etkilerini
incelemiúlerdir.
Emtialar üzerindeki pazarlama fonksiyonlarn yerine getiren arac kurumlar inceleyen
kurumsal okul kapsamna 22 bildiri dâhil edilmiútir. Bako÷lu ve Ylmaz (2001)’n
tedarik zincirinin operasyonel boyutunu inceleyen çalúmalarn yan sra; rekabet ve
çatúma (örn. Deveci ve Cerit, 2007) ve güven (örn. Mutlu, 2008) gibi iliúkisel konular
ele alan çalúmalara da yer verilmiútir.
Pazarlama karmas, tüketici odakllk, bölümleme, hedefleme, konumlama gibi
akademik dünyann kuramlarn iú dünyas için kullanlabilir hale getiren pazarlama
yönetimi okulu kapsamnda 43 bildiri ele alnmútr. A÷rlkl olarak marka (örn. Uzun
ve Erdil, 2003) ve bölümlendirme (örn. Nakip ve Saryer, 1999) çalúmalarnn yan sra
pazar yönelimlilik (örn. Yenilmez, 2000) konusunda da yaplmú çalúmalar yer
almaktadr.
Parçalar ve bütün arasndaki iliúkileri, düúünce birli÷ini ve pazarlama sistemlerini
bütüncül bir yaklaúmla ele alan sistem okulu içerisinde 11 bildiri yer almaktadr.
øúletmelerin sorunlarn bir bütün olarak ele alan çalúmalarn yan sra (örn. Akkaya
2004) “Burhaniye bölgesindeki zeytinya÷ üreticisi kobi'lerin pazarlama sorunlar ve
çözüm önerileri” (Özbek, Alnaçk ve Narin, 2009) baúlkl bildiride oldu÷u gibi
iúletmelerin sorunlarn bütüncül bir bakú açsyla ele alan çalúmalar da yer almaktadr.
Pazarlama faaliyetlerinin nerede gerçekleútirildi÷i sorusuna cevap arayan ve bölgeler
aras ticareti konu olan bölgeleraras ticaret okulu kapsamna 13 çalúma dâhil
edilmiútir. Bu bildiriler arasnda lokasyon seçiminin (örn. Ylmaz ve Altunúk, 2003)
yan sora ihracat (örn. Akkaya ve Danú, 2000) ve uluslararas ticaret (örn. Bedestenci
ve Baydaú, 2004) konularna yönelik çalúmalarn yo÷unlukta oldu÷u görülmektedir.
Satn alma davranú ve bu süreçte etkili olan psikolojik ve sosyal etkenleri inceleyen
tüketici davranú okulu kapsamnda 56 bildiri de÷erlendirilmiútir. Tüketici davranúnda
ailenin rolü (örn. Nakip ve Yaraú, 1999), özel günlerin etkisi (örn. Babacan, 2001),
etnosentrizm (Varinli ve Babayi÷it, 2000), alglanan hizmet kalitesi (örn. Ayhan ve
Özer, 1999) gibi çalúma konular bu okul kapsamnda ele alnmútr. Kurumsal satn
alma davranúnn ise az sayda çalúmada ele alnd÷ dikkat çekmektedir (örn. Ersun ve
Arslan, 2007).
Pazarlama sisteminin topluma ve toplumun pazarlama sistemine etkisine yönelik
konular içeren makro pazarlama okuluna dahil edilen 45 çalúma içeriklerine göre
incelendi÷inde sektörlerin bütüncül de÷erlendirmesini içeren çalúmalarn (örn. Ulaú,
Özer ve Koçak, 2005), tüketicilikle ilgili çalúmalarn (örn. Demirci-Orel, 2003) ve
etikle ilgili çalúmalarn (örn. Eren ve Ylmaz, 2008) önemli yer kaplad÷
görülmektedir.
Sosyal, ekonomik ve pazar de÷iúimlerinin yan sra stratejik ve rutin de÷iúimleri de
temel kavramlar içerisinde barndran de÷iúim okuluna 39 bildiri dâhil edilmiútir.
Müúteri iliúkileri yönetimi (örn. Madran ve Canbolat, 2006), iliúki kalitesi (örn. Selvi,
2008), destinasyon pazarlamas (örn. Yayl, ùahbaz ve Bayram, 2009), e-perakendecilik
(örn. Barutçu, 2007), izinli pazarlama (örn. Akbyk, Okutan ve Altunúk, 2008) ve
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deneyimsel pazarlama (örn. Günay, 2008) gibi konular bu okul kapsamna alnan
baúlklardan bazlardr.
Pazarlama uygulamalar, düúünceleri, kuramlar, düúünce okullarnn ortaya çkú ve
de÷iúimini ele alan pazarlama tarihi okulunda yer alan 9 bildirinin a÷rlkl olarak
pazarlama düúüncesinde meydana gelen geliúmeleri ortaya koyan çalúmalar içerdi÷i
görülmüútür. Bu konuya örnek olarak verilebilecek çalúmalar arasnda “De÷iúen
pazarlama çevresi ve pazarlamada yeni yaklaúmlar” (Aksulu ve Özgül, 1999);
“Tarihsel perspektiften gelece÷e pazarlamann seyri” (Paylan ve Torlak, 2009) yer
almaktadr. Bunun yan sra belirli dönemlerde pazarlama literatüründe yer alan
geliúmeleri ortaya koymay amaçlayan literatür taramalarna yer verdi÷i görülmüútür
(örn. Özkan, 2005).
Bu okullar kapsamna dâhil edilemeyen 17 çalúma ise pazarlama e÷itimi (örn. Köktürk,
2001), rekabet hukuku (örn. Göktepe, 2008) veya istatistikî analizlerin araútrlmas
(örn. Bardakç ve Haúlo÷lu, 2007) gibi konular içermektedir.
SONUÇ
Ulusal Pazarlama Kongreleri kapsamnda sunulan makalelerin pazarlama düúünce
okullar itibariyle snflandrlmasn ele alan bu çalúmann bulgularna bakld÷nda, en
fazla çalúlan konunun tüketici davranú oldu÷u görülmektedir. Bunu makro pazarlama
okulu, pazarlama yönetimi okulu ve de÷iúim okulu kapsamnda yaplan çalúmalar
izlemektedir.
Yllar itibariyle yaplan çalúmalarn seyri izlendi÷inde daha bütüncül bir bakú açsna
sahip olan makro pazarlama okulu ve de÷iúim okulu kapsamnda yaplan çalúmalarn
saylarnn artt÷ gözlenmektedir. Bu de÷iúimde pazarlama yaklaúmlarnda bütüncül
bakú açsnn baskn hale gelmesinin ve sadece tüketiciyi de÷il, ayn zamanda üretici,
arac ve toplumun refahn da göz önüne alan pazarlama uygulamalarnn
yaygnlaúmasnn etkili oldu÷unu söylemek mümkündür.
Çalúma, sadece kongre bildirilerinin ele alnmasndan ve Türkiye’de pazarlama
alanndaki tüm yaynlar içermemesinden kaynaklanan bir snrll÷a sahiptir. En
önemli snrllk ise, düúünce okullarnn kesin çizgilerle ayrlmasndaki güçlüktür.
Farkl araútrmaclar belirleyecekleri farkl de÷erlendirme ölçütleriyle yeni
snflandrmalar önerebilirler.
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Özet
Günümüz geliúen teknolojisinde bilgisayar oyun pazarnn 57 milyar dolara ulaúmas bu
pazarn cazibesini ortaya koymaktadr. Bilgisayar oyun pazarnn bugünkü eriúti÷i
noktann altnda yatan gerçek, genç nüfusun bilgisayar oyunlarna olan ilgisi ve her
geçen gün daha hzl ve gerçe÷e yakn oyunlar talep etmesidir. Pazarda lider firmalarn
tüketici taleplerini de÷erlendirerek bu talepler do÷rultusunda yeni oyunlar üretmesi de
sektörün piyasadaki yerini sa÷lamlaútrmasn ve gelir dilimini artrmasn
sa÷lamaktadr. Bu çalúmann amac, gençlerin bilgisayar oyunu oynama sklklarna
göre oyun oynama tutumlar arasndaki farkllklarnn ve oyun tercihlerinin
belirlenmesidir. Bu amaç do÷rultusunda sektöre ait firmalara gençlerin oyun tercihleri
ve oyun oynama sklklarna göre hangi tutumlar sergiledikleri hakknda bilgi vererek
oyun tasarm aúamasnda görev yapan karar vericilere küçük bir katkda
bulunabilmektir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Oyunlar, Oyun Tercihleri, Oyun Pazar
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ATTITUDES OF YOUNG PEOPLE WITH COMPUTER GAMES: A STUDY IN
THE PROVINCE OF ERZøNCAN
Abstract
In today's evolving technology of computer gaming market reached $ 57 billion to
demonstrate the attractiveness of this market. Computer game market, the underlying
reality of the current access point where the young people interested in computer games
faster and more realistic every day is demanding games. Evaluation of the leading
companies in consumer demand in the market in line with this demand of the industry
to produce new games on the market place to provide robust integration and increase
the slice of income. The purpose of this study, young people play computer games play
the game according to the frequency differences between the attitudes and preferences
to determine the game. In order for companies that belong to the sector of young people
often play the game according to the preferences and attitudes which provide
information about their present stage of the game design to decision makers who work
in to be able to contribute a little.
Keywords: Computer Games, Gaming Preferences, Gaming Market
GøRøù
Bilgisayarlar hayatmzn her alannda var olan günümüz dünyasnn en geliúmiú
tasarmlardr. Bu tasarmlar hayatmzdaki yerini aldktan ksa bir süre sonra bilgisayar
oyunlar da hzl bir geliúimle hayatmza girmiútir. Günümüzde, bilgisayar oyunlar
ayrntlaryla incelenmesi gereken büyük bir pazar haline dönüúmüútür. Oyun pazar
kendini geliútirdikçe, etkileri ve kültürü de geliúmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin úu
anda içinde bulundu÷u durumu incelemek ve bilgisayar oyunlarnn etkilerini ve ne
yaplmas gerekti÷ini belirlemek önemli bir konu haline gelmiútir.
Ayrca pazara çok fazla sofistike ve karmaúk video ve bilgisayar oyunlarnn giriúiyle
bu oyunlar özellikle bat ülkelerinde oldukça popüler hale gelmiú ve yeni orta snf bir
e÷lence tarz olarak benimsenmiútir. Özellikle çocuk ve gençlerin arasnda popüler olan
bu oyunlar gençlerin üzerinde istenmeyen baz fiziksel, sosyal ve psikolojik etkilere de
neden olmuútur (Gunter, 1998: 15)
Bu çalúmada araútrmaclar úu araútrma sorularna cevap aramaya çalúmaktadrlar:
Gençlerin oyun oynama skl÷ hangi tutumlarna göre de÷iúmektedir? Sk oyun
oynayanlarla hiç oyun oynamayan ve ara sra oyun oynayanlarn tutumlar arasndaki
farkllklar nelerdir? Gençlerin oyun tercihleri nelerdir? Oyun oynama sklklarn
belirleyen nedenler nelerdir?
I. Bilgisayar Oyunu Kavram
Bilgisayar oyunu; oyuncu davranúna sahip mekaniklere karú belli hareket ve
davranúlarla önceden belirlenen hedeflere ulaúma baúarsdr (Sicart, 2009:23).
Bilgisayar oyunu kavram dünyada yarm yüzyldr gündemdedir ve henüz 25 yldr
ticari kitlesel bir pazar oluúmuútur (Diane vd., 2006: 1)
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“Video oyunlar” ve “bilgisayar oyunlar” terimleri birbirlerinin yerine dönüúümlü
olarak kullanlabilen terimlerdir. Çünkü her ikisinde de veri giriúi joystick ya da klavye
gibi araçlarla sa÷lanrken, oyunun görüntülenmesi de ekran vastas ile olmaktadr
(Kirriemuir, 2002).
ùüphesiz bilgisayar oyunlarndan beklenen, bilgisayar kullancsn e÷lendirmesi ve ayn
zamanda e÷itmesidir. Günümüzde genç nesil daha çok e÷lendirici oyunlara yönelmekte
ve bireysel ya da grup olarak oynanabilen birçok oyunla çok erken yaúlarda
tanúmaktadr. Ancak bilgisayar oyunlar konusunda unutulmamas gereken önemli
noktalar vardr. Bunlar.
1. Oyunlarn içeriklerinde nelerin yer ald÷,
2. Bireylerin e÷lenirken neler yapt÷,
3. Oyunlarn bir yandan e÷lendirirken di÷er yandan örtülü olarak bireylere aktarmay
amaçlad÷ temel noktalarn neler oldu÷udur (ønal ve Kiraz, 2008: 524).
Bilgisayar oyunlarnn tasarm ksm ise daha çok bilimden bir sanat formudur, fakat bir
sanat formu olarak resim veya müzik gibi di÷er sanat dallarndan onu ayran do÷al
mühendislik elementine sahip olmasdr (Sawyer vd.,1997: 74).
II. Dünyada ve Türkiye’de Bilgisayar Oyunlarnn Geliúimi
Oyun tarihinin insanlk tarihinin baúlangcna dayand÷n söylersek yanlú söylemiú
olmayz. Sahra çölünde bulunan taúa yazl 5000 yllk Mancala, M.Ö. 2000 yllarnda
uzak do÷uda popüler olmaya baúlayan GO, antik Yunan, Msr ve Roma uygarlklar
kaytlarna geçmiú oyunlar bize oyun tarihinin ne kadar eskiye uzand÷n
kantlamaktadr (Fox, 2002: 2).
Geçmiú dönemlerdeki oyun kavram ile günümüz teknolojisinde oluúan oyun kavram
birbirinden oldukça farkldr. Bu çalúmada yakn tarihteki bilgisayar oyunlarnn
geliúimini inceleyece÷iz.
Bilgisayar oyunlarnn ilk olarak yazlmalar 1960’larda Amerikan üniversitelerinde
gerçekleúmiútir. Sonraki on yl içerisinde bilgisayar merakllar tarafndan programlama
geliútirildikçe oyunlara uyarlamalar yaplmútr (Do÷u, Burak, 2006: 65).
1980’ler video oyunlar endüstrisinde büyük patlamann yaúand÷ ve bilgisayar
oyunlarnn yaklaút÷ ça÷ olarak görülebilir. 1981, video oyunlar tarihinde bekleyiú yl
olarak geçer. 1982 yl, video oyunlar konusunda kitaplarn yazld÷, video oyunlarnn
bilgisayara uyarlamalarnn yapld÷, bu yeni türün e÷lence sektöründeki yerinin
belirlenmeye çalúld÷ dönemin baúlangcna tekabül etmektedir (Provenzo, 2001: 12).
Günümüz bilgisayar oyunlarndaki en önemli geliúimin çevrim içi oynanan oyunlar
oldu÷u söylenebilir. Ayn anda bazen binlerce oyuncunun tek platformda buluútu÷u
sanal ortamlar bazen boyunduruk altndaki karakterin geliúimi için mücadelelere sahne
olurken kimi zaman da yasa dú örgüt mensuplarnn ve güvenlik güçlerinin
oluúturdu÷u gruplarn ölümcül dövüúlerine sahne olmaktadr.
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III. Dünya ve Türkiye de Oyun Sektörü
Günümüzde bilgisayar oyunlar sektörü dünya çapnda 57 milyar Dolar’a yaklaúan
piyasa hacmiyle dev bir sektör halini almútr.
Elektronik oyun sektörü tüm dünya toplam düúünüldü÷ü zaman inanlmaz rakamlara
ulaúmútr. 2002 ylnda donanm ve yazlm birlikte düúünüldü÷ünde sektörün toplam
19 milyar $ olarak tahmin edilmektedir. Ayn yl ABD’deki oyun cirosu 6.35 milyar $’
geçmiútir (Squire, 2002: 1).
Oyun sektörünün analizlerinin yapld÷ çok sayda rapor yaynlanmaktadr. Güncel bir
çalúmada DFC Intelligence úirketi sektörün 2003 yl toplamn 23.5 milyar $ olarak
de÷erlendirmiútir ve 2008 yl kestirimini ise 30 milyar $ olarak açklamútr (DFC
Inteligence, 23.06.2010).
IV. Literatür Özeti
Fromme (2003); çocuklarn oyun oynama sklklar ve oyun tercihlerini belirlemek
amacyla yapt÷ çalúmann sonucuna göre; katlmclarn ço÷unlu÷unun düzenli olarak
ya da en azndan günlük olarak oyun oynad÷n belirlemiútir. Bahsedilen çalúma
ortalama oyun oynama süresinin çocuklarn yaúna veya cinsiyetine göre farkllaút÷n
göstermektedir.
Durdu, Hotomaro÷lu ve Ça÷ltay (2004); Türkiye’deki ö÷rencilerin bilgisayar oyunu
oynama alúkanlklarn ve oyun tercihlerini belirlemek amacyla yaptklar çalúmaya
göre; aylk gelirin, cinsiyetin ve úahsi bilgisayar sahibi olma ile oyun oynama arasnda
anlaml iliúkiler oldu÷u ve cinsiyete göre oyun tercihlerinin de÷iúti÷ini saptamúlardr.
Kadnlar genellikle úiddet içermeyen oyunlar tercih etmekte ve iyi kötü çatúmasn
sevmemektedirler.
Beato (1997, cited in Subrahmanyan, Greenfield, 1998, p.54) “kadnlar daha çok kendi
hayatlarna uygulayabilecekleri duygusal ve sosyal olarak keúifler yapabildikleri
deneyimler isterler” görüúü ile bunu çalúmasnda vurgulamaktadr. (Aktaran: Durdu
vd., 2004).
V.Gençlerin Bilgisayar Oyunu Oynama Sklklarna Göre Oyun Oynama
Tutumlar Arasndaki Farkllklarn Belirlenmesine Yönelik Araútrma
A. Araútrmann Amac
Araútrmann amac, gençlerin çevrimiçi bilgisayar oyunu oynama sklklarna göre
çevrimiçi oynanan oyunlara yönelik tutumlar arasnda farkllk olup olmad÷ ve
çevrimiçi oyun oynayan genç yaú grubunun çevrim içi oyun tüketim tercihleri
belirlenmeye çalúlmútr.
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B. Araútrmann Kapsam ve Snrlar
Araútrma Erzincan ilinde yaúayan genç yaú grubundaki insanlar kapsamaktadr.
Araútrma grubundan çevrim içi oyun tercihleri ve bu oyunlara yönelik tutumlarnn
belirlendi÷i sorulara cevap vermeleri istenmiútir. Bu nedenle sonuçlar tüm Türkiye’ye
genellenemez.
C.Araútrmann Metodolojisi
1. Örnekleme Süreci
Araútrmann ana kütlesi Erzincan ilinde yaúayan 17-26 yaú grubundaki gençlerden
oluúmaktadr. Anket çalúmas 2008 yl sonunda yaplmútr. Erzincan ilinin merkezi ve
ilçeleri dahil olmak üzere 2008 ylndaki toplam nüfusu 210.643’dür. Örnekleme
yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi kullanlmútr. %95 güven aral÷nda e=%5
hata pay ile örnek büyüklü÷ü n=384 olarak belirlenmiútir (Kurtuluú, 1998: 235). 600
kiúiye anket uygulanmútr. Eksik ve yanlú doldurulan anketler elendikten sonra 452
anket dikkate alnmútr.
2. Veri Toplama Yöntem ve Arac
Araútrmada veriler anket yöntemi kullanlarak toplanmútr. Anket formunda üç grup
soru türü yer almútr; birinci grup, cevaplayclarn demografik özelliklerini, ikinci
grup, çevrimiçi oyunlara karú cevaplayclarn tutumlarn, üçüncü grup ise
cevaplayclarn çevrimiçi oyun tercihlerini belirlemeye yöneliktir. Verilerin analizinde
tanmlayc istatistiki yöntemler ve diskriminant (ayrma) analizi kullanlmútr.
3. Araútrmann Hipotezi
Araútrmann amac do÷rultusunda hipotezi úu úekilde belirlenmiútir:
H1. Gençlerin oyun oynama skl÷na göre çevrimiçi oyun oynama tutumlar arasnda
fark vardr.
4. Verilerin Analizi
4.1. Araútrma Örne÷inin Demografik Özellikleri
Tablo 1. Gençlerin Demografik Özellikleri
Cinsiyet

Frekans

Yüzde

Erkek

164

36,3

Kadn

288

63,7

Ailenizin geliri
500 ve alt
501-1000
1001-1500

Frekans(f)
119
170
94

Yüzde(%)
26,3
37,6
20,8
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1501-2000
2001 ve üst
Babanzn e÷itimi
Okur-yazar de÷il
Okur-yazar
ølkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yaú

48
16
Frekans(f)
13
21
167
97
93
59
Frekans(f)

10,6
3,5
Yüzde(%)
2,9
4,6
36,9
21,5
20,6
13,1
Yüzde(%)

17 yaú ve alt
18-21 yaú aras
22-25 yaú aras
26 yaú üstü

23
313
109
7

5,1
69,2
24,1
1,5

Kiúisel geliriniz

Frekans(f)

Yüzde(%)

0
100 ve alt
101-250
251-500
501-1000
1001 ve üst
Annenizin e÷itimi

51
63
210
98
21
4
Frekans(f)

11,3
13,9
46,5
21,7
4,6
0,9
Yüzde(%)

Okur-yazar de÷il
Okur-yazar
ølkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

83
30
224
61
44
9

18,4
6,6
49,6
13,5
9,7
2,0

Tablo 1’de görüldü÷ü gibi, cevaplayclarn ço÷unlu÷u 18-21 yaú grubunda (%69,2), %
36,3’ü erkek ve % 63,7’si kadnlardan oluúmaktadr. Anketi cevaplayan gençlerin
ailelerinin gelirlerine bakld÷nda ço÷unlu÷u 501-1000 TL gelire sahip olanlarn
(%37,6) oluúturdu÷u görülmekte iken kiúisel gelirlerin ço÷unlu÷unu 101-250 TL gelire
sahip (%46,5) olanlarn oluúturdu÷u görülmektedir. Gençlerin babalarnn e÷itim
durumu incelendi÷in de ço÷unlu÷un %36,9 ilkokul mezunu oldu÷u görülmekte di÷er
taraftan annelerinin e÷itim durumunda da ayn úekilde %49,6 ile ilkokul mezunu olan
grup ço÷unlu÷u oluúturmaktadr.
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4.2. Gençlerin Bilgisayar Oyun Tercihleri
Tablo 2. Gençlerin Bilgisayar Oyun Tercihleri
Genellikle üç boyutlu gerçe÷e
yakn oyunlar oynarm
Hiç Katlmyorum
Katlmyorum
Kararszm
Katlyorum
Tamamen katlyorum
Genellikle fal açma tarznda
oyunlar oynarm
Hiç Katlmyorum
Katlmyorum
Kararszm
Katlyorum
Tamamen katlyorum
Genellikle savaú ya da dövüú
tarznda oyunlar oynarm
Hiç Katlmyorum
Katlmyorum
Kararszm
Katlyorum
Tamamen katlyorum
Genellikle tahmin yürütmeye
dayal oyunlar oynarm
Hiç Katlmyorum
Katlmyorum
Kararszm
Katlyorum
Tamamen katlyorum
Genellikle akl ve mantk
yürütmeye dayal oyunlar
oynarm
Hiç Katlmyorum
Katlmyorum
Kararszm
Katlyorum
Tamamen katlyorum
Oyunu e÷lenceli vakit geçirmek
için oynuyorum
Hiç Katlmyorum

Frekans(f)

Yüzde(%)

103
65
70
134
77
Frekans(f)

22,8
14,4
15,5
29,6
17
Yüzde(%)

214
104
46
60
26
Frekans(f)

47,3
23
10,2
13,3
5,5
Yüzde(%)

181
73
63
86
47
Frekans(f)

40
16,2
13,9
19
10,4
Yüzde
(%)
32,1
21,5
15,7
21,5
8,8
Yüzde
(%)

145
97
71
97
40
Frekans(f)
62
44
82
170
94

13,7
9,7
18,1
37,6
20,8

Frekans(f)

Yüzde(%)

66

14,6
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Katlmyorum
Kararszm
Katlyorum
Tamamen katlyorum

52
46
185
101

11,5
10,2
40,9
22,3

Tablo 2’ye göre; gençlerin % 46,6’s genellikle üç boyutlu gerçe÷e yakn oyunlar
oynuyorum önermesine katlyorum ve tamamen katlyorum cevaplarn vermiúlerdir.
% 47,3’ü genellikle fal açma tarznda oyunlar oynarm önermesine hiç katlmyorum
cevab verirlerken, % 29,4’ü genellikle savaú ya da dövüú tarz oyunlar oynadklarn,
%30,3’ü ise tahmin yürütmeye ve úansa dayal oyunlar oynadklarn belirtmiúlerdir.
Genellikle fal açma úeklinde oyun oynayanlar tüm örneklem kütlesinin %18,8’ini
oluúturmaktadr. Bunun yannda gençlerin %58,4’ü akl ve mantk yürütmeye dayal
oyunlar tercih etmektedir. Gençlerin %63,2’si bilgisayar oyunlarn e÷lenceli vakit
geçirmek için oynamaktadrlar.
4.3. Gençlerin Çevrimiçi Bilgisayar Oyunu Oynamalarna Yönelik Tutumlar
Arasndaki Farkllklarn øncelenmesi
Gençlerin çevrimiçi bilgisayar oyunu oynama sklklarna göre çevrimiçi oynanan
oyunlara yönelik tutumlar arasnda farkllk olup olmad÷n ortaya çkarabilmek
amacyla çoklu ayrma analizi yaplmútr. Gençlerin çevrimiçi bilgisayar oyunlarn
oynama sklklar (hiç, ara sra, sk) kriter de÷iúkenini, bilgisayar oyunlarna yönelik
tutumlar ise tahmin de÷iúkenini oluúturmuútur. Tablo 3’de analiz sonucu elde edilen
Wilk’s Lambda De÷erleri ile Öz De÷erler gösterilmiútir.
Tablo 3. Kanonik Ayrma Fonksiyonu,Wilk’s Lambda De÷erleri ve Öz De÷erler
Fonksiyon

Özde÷er

Varyans%

Kümülâtif%

1
2

,207(a)
,072(a)

74,2
25,8

74,2
100

Wilk’s Lambda
Fonksiyonlarn
Testi
1 through 2
2

Wilks’
Lambda
,772
,933

Ki-Kare

df

104,821
28,301

54
26

Kanonikal
Korelâsyon
,414
,259
Anlamllk
Düzeyi
,000
,344

Tablo 3’de görüldü÷ü gibi, kanonikal ayrma fonksiyonlar, toplam varyansn %
100’ünü açklamaktadr. Kanonikal korelâsyona bakld÷nda, birinci fonksiyonun
kanonikal korelâsyonu 0,414 ve ikinci fonksiyonun kanonikal korelâsyonu 0,259’dur.
Wilk’s Lambda ile yaplan denetimde birinci fonksiyonun Wilk’s Lambda de÷eri 0,000
anlamllk düzeyinde 0,772 ve ikinci fonksiyonun Wilk’s Lambda de÷eri 0,344
anlamllk düzeyinde 0,933’dür. Birinci fonksiyonun de÷eri istatistikî bakmdan
anlamlyken ikinci fonksiyonun de÷eri istatistikî açdan anlamszdr bu sebeple analiz
sonuçlar birinci fonksiyona göre yorumlanmútr. Tablo 4’ de Yap Matrisi yer
almaktadr.
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Tablo 4. Ayrma Analizi: Yap Matrisi
De÷iúkenler ve Özellikleri
Boú vakitlerin ço÷unu bilgisayar oyunu oynayarak geçirmek
Online oyun programlar ile sanal ortamda arkadaúlk kurmak
Bilgisayar oyunu oynamaktan kendini alamamak
Hayatta zevk alnan tek úeyin bilgisayar oyunlar olmas
Oyun programlar sayesinde hzl karar verme yetene÷i
kazanmak
Bir iúle meúgulken bilgisayar oyunlarn düúünmeden
duramamak
Bilgisayar oyunu çok oynand÷nda uyarlnca öfkelenmek
Bilgisayar oyunu oynamaya arkadaú tavsiyesiyle baúlamak
E÷lenceli vakit geçirmek için bilgisayar oyunu oynamak
Bilgisayar oyunu oynamann olumsuz bir etkisini görmemek
øngilizce oyun programlar oynayarak øngilizceyi geliútirmek
Bilgisayar oyunlar oynarken çevreye karú duyarszlaúmak
Genellikle fal açma tarznda oyunlar oynamak
Bilgisayar oyunlarn genel olarak çok maddi zarar vermesi
Genellikle tahmin yürütme ve ya úansa dayal oyunlar oynamak
Bilgisayar oyunlar oynamaktan bazen derslere gidememek
Fazla oyun oynand÷nda arkadaú çevresi ve ya aileden tepki
almak
Bilgisayar oyunlar oynamaktan baz snavlarda baúarsz olmak
Uzun süre oyun oynand÷nda baú a÷rs, görme bozuklu÷u vb.
úikâyetlerin olmas
Bilgisayar oyunlarn hafta sonu okul yokken oynamak
Bilgisayar oyunu ile günlük hayattaki skntlardan uzaklaúmak
Bilgisayar oyunlar oynamay arkadaúlarla vakit geçirmeye
tercih etmek
Genellikle savaú ya da dövüú tarz bilgisayar oyunlar oynamak
Oyun programlarnn ba÷mls olmak ve bu durumdan
rahatszlk duymak
Genellikle 3 boyutlu gerçe÷e yakn bilgisayar oyunlar oynamak
Genellikle akl ve mantk yürütmeye dayal oyunlar oynamak
Sadece rahatlamak için seyrek olarak bilgisayar oyunlar
oynamak

Fonksiyonlar
1
2
,629
,082
,514
-,089
,486
-,083
,439
,175
,429

-,055

,401

,306

,354
,337
,330
,320
,305
,234
,218
,216
,202
,199

,232
-,091
,101
-,107
-048
-,137
-,008
,208
,036
,159

,398

-,001

,153

,061

,117

,090

,278
,243

,338
,290

,075

-,290

,220

,289

,228

-,271

-,011
,099

,267
,119

-,101

,110

Tablo 4’de de÷iúkenlerin mutlak de÷erleri itibariyle hangi fonksiyonda en iyi úekilde
ayrc özelli÷e sahip oldu÷u gösterilmektedir. Görüldü÷ü gibi boú vakitlerinin ço÷unu
bilgisayar oyunu oynayarak geçirmek, online oyun programlar ile sanal ortamda
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arkadaúlk kurmak, bilgisayar oyunu oynamaktan kendini alamamak, hayatta zevk
alnan tek úeyin bilgisayar oyunlar olmas, oyun programlar sayesinde hzl karar
verme yetene÷i kazanmak, bir iúle meúgulken bilgisayar oyunlarn düúünmeden
duramamak, bilgisayar oyunu çok oynand÷nda uyarlnca öfkelenmek, Bilgisayar
oyunu oynamaya arkadaú tavsiyesiyle baúlamak, e÷lenceli vakit geçirmek için
bilgisayar oyunu oynamak, bilgisayar oyunu oynamann olumsuz bir etkisini
görmemek ve ingilizce oyun programlar oynayarak øngilizceyi geliútirmek de÷iúkenleri
ayrma gücüne sahiptirler. Bu de÷iúkenlerden hangilerinin istatistikî anlamda ayrmada
önemli olup olmadklarnn belirlenmesi için Wilks’ Lambda’s, F testi ile kontrol
edilerek sonuçlar Tablo 5’de gösterilmiútir.
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Tablo 5. Grup Ortalamalar Eúitli÷i Testi
Tutum De÷iúkenleri ve Demografik Wilks’
F
Özellikler
Lambda De÷erleri df1
E÷lenceli vakit geçirmek için bilgisayar
,977
4,894
2
oyunu oynamak
Bilgisayar oyunu ile günlük hayattaki
,982
3,835
2
skntlardan uzaklaúmak
Boú vakitlerin ço÷unu bilgisayar oyunu
,824
17,306
2
oynayarak geçirmek
Bilgisayar oyunlarn hafta sonu okul
,976
5,086
2
yokken oynamak
Bilgisayar oyunlar oynamaktan bazen
,990
2.102
2
derslere gidememek
Uzun süre oyun oynand÷nda baú a÷rs,
,997
0,715
2
görme bozuklu÷u vb. úikâyetlerin olmas
Bilgisayar
oyunlar
oynamay
,993
1,517
2
arkadaúlarla vakit geçirmeye tercih etmek
Bilgisayar oyunlar oynamaktan baz
,995
1,075
2
snavlarda baúarsz olmak
Genellikle savaú ya da dövüú tarz
,984
3,372
2
bilgisayar oyunlar oynamak
Genellikle akl ve mantk yürütmeye
,997
0,639
2
dayal oyunlar oynamak
Genellikle fal açma tarznda oyunlar
,990
2,056
2
oynamak
Genellikle tahmin yürütme ve ya úansa
,992
1,790
2
dayal oyunlar oynamak
Genellikle 3 boyutlu gerçe÷e yakn
,995
1,083
2
bilgisayar oyunlar oynamak
Sadece rahatlamak için seyrek olarak
,997
0,626
2
bilgisayar oyunlar oynamak
Bilgisayar oyunu oynamaya arkadaú
,976
5,068
2
tavsiyesiyle baúlamak
Bilgisayar oyunlar oynarken çevreye
,987
2,663
2
karú duyarszlaúmak
Bilgisayar oyunlarn genel olarak çok
,987
2,685
2
maddi zarar vermesi
Bilgisayar oyunu oynamann olumsuz bir
,978
4,610
2
etkisini görmemek
Oyun programlar sayesinde hzl karar
,963
8,039
2
verme yetene÷i kazanmak
øngilizce oyun programlar oynayarak
,981
4,070
2
øngilizceyi geliútirmek
Online oyun programlar ile sanal
,947
11,614
2
ortamda arkadaúlk kurmak
Fazla oyun oynand÷nda arkadaú çevresi ,992
1,697
2

df2

Anlamllk
Düzeyi

419

,008

419

,022

419

,000

419

,007

419

,123

419

,490

419

,220

419

,342

419

,035

419

,528

419

,129

419

,168

419

,339

419

,535

419

,007

419

,071

419

,069

419

,010

419

,000

419

,018

419

,000

419

,185
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ve ya aileden tepki almak
Oyun programlarnn ba÷mls olmak ve
bu durumdan rahatszlk duymak
Bilgisayar oyunu oynamaktan kendini
alamamak
Bir iúle meúgulken bilgisayar oyunlarn
düúünmeden duramamak
Hayatta zevk alnan tek úeyin bilgisayar
oyunlar olmas
Bilgisayar oyunu çok oynand÷nda
uyarlnca öfkelenmek

,984

3,380

2

419

,035

,953

10,368

2

419

,000

,962

8,386

2

419

,000

,959

8,852

2

419

,000

,971

6,241

2

419

,002

Tabloda görüldü÷ü gibi boú vakitlerin ço÷unu bilgisayar oyunu oynayarak geçirmek,
bilgisayar oyunu oynamann olumsuz bir etkisini görmemek, oyun programlar
sayesinde hzl karar verme yetene÷i kazanmak, online oyun programlar ile sanal
ortamda arkadaúlklar kurmak, kendini bilgisayar oyunu oynamaktan alamamak, bir iúle
meúgulken bilgisayar oyunlarn düúünmeden duramamak ve hayatta zevk alnan tek
úeyin bilgisayar oyunlar olmas de÷iúkenleri 0,001 anlamllk düzeyinde, bilgisayar
oyunu ile günlük hayattaki skntlardan uzaklaúmak, genellikle savaú ya da dövüú tarz
bilgisayar oyunlar oynamak, øngilizce oyun programlar oynayarak øngilizceyi
geliútirmek ve oyun programlarnn ba÷mls olmak sebebiyle rahatszlk duymak
de÷iúkenlerinin ise 0,05 anlamllk düzeyinde ayrma gücüne sahip oldu÷u
görülmektedir. Cevaplayclarn e÷lenceli vakit geçirmek için bilgisayar oyunu
oynamak, bilgisayar oyunlarn hafta sonu okul yokken oynamak, bilgisayar oyunlar
oynamaktan bazen derslere gidememek, uzun süre oyun oynand÷nda baú a÷rs,
görme bozuklu÷u vb. úikâyetlerin olmas, bilgisayar oyunlar oynamay arkadaúlarla
vakit geçirmeye tercih etmek, bilgisayar oyunlar oynamaktan baz snavlarda baúarsz
olmak, genellikle akl ve mantk yürütmeye dayal oyunlar oynamak, genellikle fal
açma tarznda oyunlar oynamak, genellikle tahmin yürütme ve ya úansa dayal oyunlar
oynamak, genellikle 3 boyutlu gerçe÷e yakn bilgisayar oyunlar oynamak, sadece
rahatlamak için seyrek olarak bilgisayar oyunlar oynamak, bilgisayar oyunu oynamaya
arkadaú tavsiyesiyle baúlamak, bilgisayar oyunlar oynarken çevreye karú
duyarszlaúmak, bilgisayar oyunlarn genel olarak çok maddi zarar vermesi ve fazla
oyun oynand÷nda arkadaú çevresi ya da aileden tepki almak de÷iúkenlerinin istatistikî
bakmdan ayrma gücüne sahip olmadklar tespit edilmiútir.
Tablo 6’da anlaml çkan de÷iúkenlerin grup ortalamalar verilmiútir.
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Tablo 6. Grup Ortalamalar
Tutum De÷iúkenleri ve Demografik
Hiç
Arasra
Sk
Özellikler
Oynamayanlar Oynayanlar Oynayanlar
Bilgisayar oyunu ile günlük hayattaki
3,02
3,75
3,29
skntlardan uzaklaúmak
Boú vakitlerin ço÷unu bilgisayar oyunu
1,83
2,75
3,07
oynayarak geçirmek
Genellikle savaú ya da dövüú tarz
2,36
3,07
2,57
bilgisayar oyunlar oynamak
Bilgisayar oyunu oynamann olumsuz bir
2,49
2,89
3,43
etkisini görmemek
Oyun programlar sayesinde hzl karar
2,53
3,14
3,64
verme yetene÷i kazanmak
øngilizce oyun programlar oynayarak
2,68
3,25
3,43
øngilizceyi geliútirmek
Online oyun programlar ile sanal
2,14
2,89
3,57
ortamda arkadaúlk kurmak
Oyun programlarnn ba÷mls olmak ve
1,81
1,89
2,64
bu durumdan rahatszlk duymak
Bilgisayar oyunu oynamaktan kendini
1,79
2,43
3,00
alamamak
Bir iúle meúgulken bilgisayar oyunlarn
1,53
2,25
2,00
düúünmeden duramamak
Hayatta zevk alnan tek úeyin bilgisayar
1,49
2,14
2,15
oyunlar olmas
Bilgisayar oyunu çok oynand÷nda
1,69
2,39
2,21
uyarlnca öfkelenmek
Tablodaki ortalamalara göre; hiç bilgisayar oyunu oynamayanlar ya da ara sra
bilgisayar oyunlar oynayanlara göre sk bilgisayar oyunu oynayanlar boú vakitlerinin
ço÷unu bilgisayar oyunu oynayarak geçirmekte, bilgisayar oyunu oynamann olumsuz
bir etkisini görmemekte, oyun programlar sayesinde hzl karar verme yetene÷i
kazanmakta, øngilizce oyun programlar ile øngilizceleri geliúmekte, online oyun
programlar ile sanal ortamda arkadaúlklar edinmekte, oyun programlarnn ba÷mls
olmakla birlikte bu durumdan rahatszlk duymakta, kendilerini bilgisayar oyunu
oynamaktan alamamakta ve hayatta zevk aldklar tek úeyin bilgisayar oyunlar
oldu÷unu düúünmektedirler. Ara sra bilgisayar oyunu oynayanlar, hiç bilgisayar oyunu
oynamayanlara ve sk bilgisayar oyunu oynayanlara göre bilgisayar oyunu
oynadklarnda günlük hayatlarndaki skntlardan uzaklaúmakta, genellikle savaú ya
da dövüú tarzndaki oyunlar tercih etmekte, bir iúle meúgulken bilgisayar oyunlarn
oynamadan duramamakta ve bilgisayar oyunu oynad÷ için uyarldklarnda
öfkelenmektedirler.
Tablo 7’de snflandrma sonuçlar gösterilmiútir.
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Tablo 7. Snflandrma Sonuçlar
Kullanm Skl÷

Tahmini Grup Üyeli÷i
Hiç
Ara sra
Sk
Oynamayanlar Oynayanlar Oynayanlar

Toplam

Hiç Oynamayanlar

285

78

45

408

Ara sra Oynayanlar

8

16

6

30

Sk Oynayanlar

2

2

10

14

Toplam

295

96

61

452

69,9
26,7
14,3

19,1
53,3
14,3

11,0
20,0
71,4

100,0
100,0
100,0

Hiç Oynamayanlar
% Ara sra Oynayanlar
Sk Oynayanlar
Do÷ru snflandrma oran %68,8

Bilgisayar oyunlarn oynama skl÷na göre cevaplayclar ayran diskriminant
fonksiyonuna göre yaplan snflandrmada hiç oynamayanlarn 285’i, ara sra
oynayanlarn 16’s ve sk oynayanlarn 10’u do÷ru olarak atanmútr. Test grubu için
do÷ru snflandrma oran %68,8’dir. Bu durumda, ayrma fonksiyonlarnn test
örne÷ine uygulanmas sonucunda elde edilen do÷ru snflandrma orannn tesadüfî
snflandrmadan elde edilecek do÷ru snflandrma oranndan istatistiksel olarak önemli
derecede büyük olup olmad÷n test etmek gerekir (Kurtuluú,1998:477). Bu amaçla
yaplan Morrison úans modeline göre P(do÷ru)=0,02 olarak bulunmuútur. Ayrma
fonksiyonundan elde edilen 0,688 orannn Morrison úans modelinden elde edilen 0,02
oranndan istatistiksel açdan büyük olup olmad÷ %1 önem derecesinde Z testi ile test
edilmiútir ve Z de÷eri 14,202 olarak bulunmuútur. Buna göre hesaplanan Z de÷eri,
teorik Z de÷erinden (2,33) çok daha büyüktür. Bu sonuçlar do÷rultusunda; diskriminant
fonksiyonunun tesadüfî ayrmadan çok daha iyi ayrd÷ ortaya çkmútr. Bu sonuçlar
do÷rultusunda H1: “Gençlerin oyun oynama skl÷na göre çevrimiçi oyun oynama
tutumlar arasnda fark vardr.” hipotezi kabul edilmiútir. Bunun anlam gençlerin
bilgisayar oynama sklklar ile tutumlar arasnda farkllklar oldu÷udur.
TARTIùMA VE SONUÇ
Çalúmamzdaki istatistikî sonuçlara göre; gençlerin bilgisayar oyun tercihleri úu úekilde
sralanmaktadr; savaú ya da dövüú tarzndaki oyunlar kzlarn %10,1’i oynamay tercih
ederken erkeklerin de %40,6’s bu tür oyunlar oynamay tercih etmektedir. Genellikle
akl ve mantk yürütmeye dayal oyunlar hem kzlar (%59,2) hem de erkekler (%57,9)
tarafndan birbirine çok yakn oranlarda tercih edilirken, fal açma tarzndaki oyunlar
kzlar tarafndan %30,5, erkekler tarafndan %12,6 orannda tercih edilmektedir.
Genellikle üç boyutlu ve gerçe÷e yakn oyunlar kzlarn % 30,9’u erkelerin ise %56’s
tercih etmektedir.
Gelir ve oyun oynama iliúkilerine bakld÷nda istatistiki sonuçlara göre gelir arttkça
oyun oynama skl÷nn da artt÷ söylenebilir. Ailesi 500 TL ve alt gelire sahip
gençlerin %24,72’si haftada 5-10 saat aras bilgisayar oyunu oynarken, ailesi 1501-2000
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TL gelire sahip gençlerin %63,9’u haftada 5-10 saat aras bilgisayar oyunu
oynamaktadr. Bu iliúkiden de gelirle oyun oynama skl÷nn do÷rusal olarak
de÷iúti÷ini söyleyebiliriz.
Kendi bilgisayarna sahip olma ve oyun oynama arasnda istatiksel olarak anlaml bir
iliúki gözlenmiútir. Buna göre kiúisel bilgisayar olan gençlerin %72,8’i haftada 5-10
saat oyun oynarken kiúisel bilgisayar olmayan gençlerin sadece %22,1’i haftada 5-10
saat oyun oynamaktadr.
Gençlerin oyun oynama skl÷na göre çevrimiçi oyun oynama tutumlar arasnda
farkllk olup olmad÷n tespit etmek amacyla yaplan istatistiki çalúmalardan úu
sonuçlara ulaúlmútr:
Yaplan ayrma analizinin sonucunda; sk bilgisayar oynayan gençler ara sra
oynayanlara ve hiç oynamayanlara göre; genellikle hafta sonu bilgisayar oyunu
oynamakta fakat bazen hafta içi de oyun oynamay tercih ederek okuldaki derslerine
girmemektedirler. Bu gençler genellikle savaú ya da dövüú tarz oyunlar tercih
etmektedirler. Sk bilgisayar oyunu oynayan gençler bilgisayar oyunlar oynamaya
genellikle arkadaú tavsiyesiyle baúlamaktadrlar ve çevrimiçi bilgisayar oyunlar
oynarken maddi olarak zarara u÷ramaktadrlar. Sk oyun oynayan gençler bilgisayar
oyunlarna karú ba÷mllk kazanmakta ve bu durumdan hem kendileri hem de aileleri
oldukça rahatszlk duymaktadrlar. Bu gençlerin hayatta tek zevk aldklar aktivite
bilgisayar oyunlar oynamak olup bu oyunlar oynarken çevreye karú duyarszlaúmakta
ve oyun oynarken uyarldklarnda öfkelenerek tepki vermektedirler. Ayrca sk oyun
oynayan gençler oyunu e÷lenceli vakit geçirmek için oynamakta, bilgisayar oyunu
oynayarak hzl karar verme yetene÷i kazanmakta, çevrimiçi bilgisayar oyunlar ile
sanal ortamda arkadaúlklar kurmakta ve øngilizce oyun programlar ile øngilizcelerini
geliútirmektedirler.
Geçmiúten günümüze bakt÷mzda 20. yüzyldaki en büyük geliúme hiç kuúkusuz
bilgisayar teknolojisinde yaúanmútr. ønternet a÷nn kurulmas sonucunda bilgisayar ve
internet; evlerimize, iúyerimize hatta günlük hayatmza kadar girmeyi baúarmútr.
Bilgisayar teknolojisi beraberinde çok büyük yenilikler ve kolaylklar getirmiútir. Ayn
zamanda bilgisayar bir e÷lence arac olarak da kullanlmaya baúlanmútr. 21. yüzylda
ise bilgisayar teknolojisi sürekli geliúmeye devam etmiútir. Biliyoruz ki bu teknoloji
burada kalmayacaktr, insanlar yaúad÷ sürece teknoloji de ilerleyecektir. Yukardaki
bulgulardan da anlaúlaca÷ üzere gençlerin bilgisayar oyun tercihleri ve oyun oynama
sklklar çeúitli faktörlere ba÷l olarak farkllk göstermektedir. Bütün bu faktörler ve
gençlerin oyun tercihleri mutlaka bu sektörde yer alan firmalar tarafndan göz önünde
bulundurularak bilgisayar oyunlar bu tercih ve faktörlere göre tasarlanmaldr.
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Özet
Müúteri kayplar, hizmet sektöründe, örne÷in, karll÷n eninde sonunda uzun dönemli
müúteri iliúkisine ba÷l oldu÷u bankaclk sektöründe oldu÷u gibi, daha önce
görülmemiú ölçüde artan bir sorundur. Bu sektörde, müúteri süreklili÷ini artrmada,
müúteri tatmini ve hizmet kalitesinin anahtar niteli÷i taúyan araçlar olma e÷ilimi
gözlenmektedir. Bu süreçte marka ve marka kredibilitesi önemli bir rol
oynayabilmektedir. Marka kredibilitesinin (dürüstlük/güvenilirlik ve uzmanlk) rolü,
gerek marka seçiminde ve gerekse potansiyel olarak tüketici açsndan belirsizlik
taúyan, hakknda bilgi edinmenin bir bedeli/maliyeti olan ve tüketiminde risk alglanan
birçok ürün kategorisinin seçiminde önem kazanmaktadr. Banka müúterileri
örnekleminde yaplan araútrmaya iliúkin sonuçlar, marka kredibilitesinin savunmac bir
role sahip oldu÷una iúaret etmektedir: marka kredibilitesi, müúteri tatmini, müúteri
sadakati ve zorunlu ba÷llk iliúkileri aracl÷ ile müúteriler arasnda a÷zdan a÷za
pazarlamann iúlevini geliútirmekte, marka de÷iútirme e÷ilimini azaltmaktadr.
Anahtar Kelimeler: Marka Kredibilitesi, Müúteri Tatmini, Marka Sadakati, “Zorunlu
Ba÷llk” A÷zdan A÷za Pazarlama, Marka De÷iútirme E÷ilimi
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1. GøRøù
Günümüzde giderek artan rekabetin iúletmeler üzerindeki baúlca olumsuz etkilerinden
birisini de müúteri kayplar oluúturmaktadr. Özellikle müúteri tatmininin ve servis
kalitesinin ayr bir öneme sahip oldu÷u hizmet sektöründe müúteri iliúkileri daha fazla
önem taúmakta ve müúteri kayplar da daha fazla olmaktadr. Yaplan araútrmalar,
markann ve özellikle marka kredibilitesinin (iúletmenin müúteri-tüketici gözünde
güvenilir ve uzman kabul edilmesi) gerek müúteri iliúkilerinde, gerek müúteri tatmininde
ve gerekse müúteriyi elde tutmada önemli bir role sahip oldu÷unu göstermektedir.
Gerçekten, marka kredibilitesi, iúletmeler açsndan, hem servis kalitesi ve müúteri
tatmininde hem de müúteri iliúkileri yönetimi ve uzun dönemde müúteri sadakati
sa÷lamada önemli bir faktör niteli÷indedir. Bu ba÷lamda a÷zdan a÷za pazarlamann da
gerek marka kredibilitesi ve gerekse müúteri iliúkileri yönetiminde ayr bir öneme sahip
oldu÷u görülmektedir. Bu çalúmann amac, markann müúteri-tüketici gözündeki
kredibilitesinin; müúteri tatmini, müúterinin markaya sadakati, zorunlu ba÷llk, marka
de÷iútirme e÷ilimleri ve a÷zdan a÷za pazarlama üzerindeki etkilerini irdelemektir.
2. ARAùTIRMA
2.1. Araútrmann Amac ve Kapsam
Bu araútrmann amac, markann müúteri/tüketici gözündeki kredibilitesinin; müúteri
tatmini, müúterinin markaya sadakati, zorunlu ba÷llk, a÷zdan a÷za pazarlama ve
marka de÷iútirme e÷ilimleri üzerindeki etkilerini irdelemektir.
Anketin ana kütlesi herhangi bir bankada hesab olan ve aktif bankaclk iúlemi yapan
kiúilerdir. Bankalar aktif müúteri saylarn resmi olarak kamuya açklamadklarndan,
açklasalar bile müúterilerin birden çok bankada aktif hesaplar olabilece÷inden
bankalarn müúteri potansiyelini göz önüne alarak banka úubelerini açtklar, verimsiz
olanlar kapattklar varsaym ile banka úube saylarnn temel alnabilece÷i
varsaylarak bir kota oluúturulmuú Türkiye’de úu anda faaliyette bulunan 45 bankann
mevduat bankas statüsünde bulunan 32 bankadan yurt içi úube says 250 ve
østanbul’daki úube says 100’ün üzerinde olanlarnn merkezi yerlerdeki banka
úubelerinin çkúlarnda kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen kiúilere anketler
da÷tlmútr. Oldukça yaygn olarak kullanlan bu yöntemde esas, anket formuna cevap
veren herkesin örne÷e dahil edilmesidir (Kurtuluú, 2006:188; Altunúk vd., 2007:132).
Araútrmaya Mays 2010’da baúlanmú Temmuz 2010’da tamamlanmútr. Toplam 1000
soru formu da÷tlmú, 634 soru formu geri dönmüútür. Gelen soru formlarndan 42
tanesi eksik ve tutarszlk gösterdi÷i için de÷erlendirme dú braklmú ve 592 soru
formu analize tabi tutulmuútur.
2.2. Araútrmada Kullanlan Soru Formu
Bu çalúmada, yazn taramas yapldktan sonra amaca en uygun oldu÷u düúünülen
ölçekler olarak Erdem ve Swait (1998)’in “marka kredibilitesi”, Oliver (1997)’in
“müúteri tatmini”, Garbarino ve Johnson (1999)’in “marka sadakati”, Meyer ve Allen
(1984,1987)’in “zorunlu ba÷llk”, Zeithaml vd. (1996)’in “marka de÷iútirme e÷ilimleri”
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ve “a÷zdan a÷za pazarlama” ölçeklerinden yararlanlmútr. 50 denekle pilot çalúma
yaplmú, küçük de÷iúiklikler sonucunda ölçekler son úeklini almútr.
Çalúmann yüzeysel geçerlili÷i (face validity) pazarlama alannda uzman üç
akademisyenin görüúleri do÷rultusunda onaylanmútr.
Soru formu iki bölümden oluúmaktadr. Birinci bölümde; müúterisi olunan bankalar, en
sk çalúlan banka ve bu bankaya iliúkin marka kredibilitesi, müúteri tatmini, marka
sadakati, zorunlu ba÷llk, marka de÷iútirme e÷ilimleri ve a÷zdan a÷za pazarlama
sorular yer almaktadr. økinci bölümde ise demografik özelliklere iliúkin yaú, cinsiyet
ve e÷itim sorular yer almaktadr.
2.3. Araútrmann Kstlar
Araútrmann sadece østanbul’da ve kolayda örnekleme yoluyla yaplacak olmas
araútrmann kstlardr.
2.4. Araútrmaya Katlanlar Hakknda Bilgiler
Araútrma kapsamndaki araútrmaya katlmay kabul edenlerin % 38’i kadn ve % 62’si
erkektir, yaú ortalamalar 36,60 (SS=12,736)’dir.
2.5. Bulgular
Çalúmamzda yaplan faktör analizlerinde temel bileúenler (principal components)
yöntemi, rotasyon içinde varimax rotasyon yöntemi kullanlmútr. Ayrca, faktör
saylar öz de÷erlere (eigen value) ba÷l olarak (öz de÷er>1) belirlenmiútir. Faktör yükü
0,50’den küçük veya birden fazla faktör ile iliúkili olan de÷iúkenler olup olmad÷na
baklmú, elde edilen faktörlerin kendi içlerinde tutarl ve birbirlerinden ba÷msz
olmasna dikkat edilmiútir. Bu do÷rultuda, ilk önce de÷iúkenlerin faktör gruplarn
oluúturmaya uygun olup olmadklar tespit (uygunluk testleri) edilmiú, akabinde de
faktörü oluúturan de÷iúkenler için güvenilirlik analizi yaplmútr. Tüm anketin
güvenilirlik katsays 0,918 olarak tespit edilmiútir. Belirlenen faktörler toplam
varyansn % 73,03’ünü açklamaktadr (KMO örneklem yeterlilik ölçütü: 0,942; Barlett
Küresellik Testi: 11642,094; df: 300; p<0,000). Faktörlere iliúkin güvenilirlik
katsaylar, açklanan varyans ve yapsal güvenilirlik de÷erleri Tablo.1’de yer
almaktadr.
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Tablo.1. Güvenilirlik Katsaylar, Ortalama Açklanan Varyans, Yapsal
Güvenilirlik
Į
,89
,92
,94
,87
,91
,63

Marka Kredibilitesi
Müúteri Tatmini
Müúteri Marka Sadakati
Zorunlu Ba÷llk
A÷zdan A÷za Pazarlama
Marka De÷iútirme E÷ilimi

OAV
,647
,716
,699
,736
,823
,697

YG
,916
,926
,933
,893
,933
,819

Į: Cronbachs’ Alpha, OAV: Ortalama Açklanan Varyans, YG: Yap Güvenilirli÷i
Faktörlere iliúkin ortalama ve standart sapma de÷erleri ile faktörler arasndaki Pearson
korelasyon katsaylar Tablo.2’de verilmiútir.
Tablo.2. Ortalama, Standart Sapma, Cronbach’s Alpha De÷erleri, Korelasyon
Katsaylar
Ort. S.S.

1

2

1. Marka Kredibilitesi

5,19 1,09

1

2. Müúteri Tatmini

5,12 1,22 ,793**

3

4

5

1

3,65 1,51 ,454

**

,464**

1

4,25 1,57 ,258

**

,305**

,432**

5. A÷zdan A÷za Pazarlama 4,52 1,50 ,614

**

**

**

,306**

**

-,336** -,326**

3. Sadakat
4. Zorunlu Ba÷llk

6. Marka De÷iútirme E÷ilimi 4,04 1,45 -,300

**

,695

-,352

**

,553

-,351

1
1

**

p<0,01

Çalúmamzn ölçüm modeli kapsamndaki faktörler arasndaki iliúkileri test etmek için
yapsal eúitlik modelleri (YEM) kullanlmútr.
Do÷rulayc faktör analizi sonuçlarna göre ölçülen her madde, sadece kendi gizli
yapsallarna göre yüklenmiútir. Modelin χ2 testi de÷eri 943,758 (sd=265)’dir ve p
istatisti÷i 0,05’ten düúüktür. Modelin Bentler-Bonett uyum indeksi [NFI]=0,97;
karúlaútrlmal uyum indeksi [CFI]=0,98; yaklaúk hatalarn ortalama karekökü
[RMSEA]=0,066’dr. Do÷rulayc ölçüm modeli veriyle anlaml bir uyum sa÷lamútr.
Yaplan analizler sonucu uyumlu oldu÷u tespit edilen araútrma modeline iliúkin yol
analizi standart çözüm ve t-de÷erleri ùekil.1 üzerinde gösterilmiútir.
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ùekil.1. Araútrma Modeli (Standart Çözüm ve t De÷erleri)

3. SONUÇ
Yaplan çalúmada banka müúterileri üzerinde yaplan araútrma sonucunda anketi
cevaplayanlar ba÷lamnda markann müúteri/tüketici gözündeki kredibilitesinin; müúteri
tatminini, müúterinin markaya sadakat ve zorunlu ba÷ll÷n olumlu yönde etkiledi÷i
yani arttrd÷ belirlenmiútir.
Tatmin düzeyi artan müúterilerin markaya sadakatini arttrd÷, artan tatmin ve sadakatle
beraber a÷zdan a÷za pazarlama faaliyetlerinin ço÷ald÷ tespit edilmiútir.
Artan tatmin, sadakat ve zorunlu ba÷ll÷n müúteri marka de÷iútirme e÷ilimlerini
azaltt÷ araútrma bulgular olarak bulunmuútur.
Pazarlama faaliyetlerinde somut bir güç olarak kabul edilen marka bu ba÷lamda bir
pazar gücünü de temsil etmektedir.
Bu nedenle marka ve marka kredibilitesi, gerek daha verimli pazarlama uygulamalarnn
gerçekleúebilmesi ve gerekse planlanan pazarlama sonuçlarna ulaúmada çok büyük bir
önem ve iúleve sahip durumdadr.
Dolaysyla, günümüzde sürekli artan yo÷un, yaygn ve global rekabet ortamnda
iúletmeler açsndan çok önemli bir sorun olan müúteri ve dolaysyla satú-pazar paykarllk kayplarn önlemede marka ve marka kredibilitesi çok kritik bir öneme sahiptir.
Bu nedenle önerimiz, iúletmelerin, hem müúteri tatminini hem de marka kredibilitesini
artrmaya en yüksek özeni ve duyarll÷ göstermeleridir. Çünkü artan müúteri tatmini
markaya-firmaya ba÷ll÷ ve sadakati artrmakta böylece müúterilerin marka de÷iútirme
e÷ilimleri azalrken, olumlu a÷zdan a÷z iletiúim ve pazarlama faaliyetleri de
yaygnlaúmaktadr. Di÷er yandan, dürüstlük-güvenilirlik ilkelerine en yüksek duyarll÷
göstererek ve alannda uzmanl÷n kantlayarak sa÷lanacak marka kredibilitesinin de,
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özellikle hizmet sektöründe, müúteri tatmini ve sadakatini artrd÷ ve marka de÷iútirme
e÷ilimlerini azaltt÷ görülmektedir. Dolaysyla, iúletmelerin, bir yandan müúteri
tatminini sa÷lamaya yönelirken, bir yandan da marka kredibilitesini artrmaya özen
göstermelerinde büyük yarar bulunmaktadr. Çünkü birbirini tamamlayc, güçlendirici
bu iki faaliyetle, iúletmeler, daha ba÷l ve sadk müúteriler kazanma olana÷n da elde
etmiú olacaklardr. Sonuç olarak, müúteri tatminini ve marka kredibilitesini artrmú
firmalarn, kendilerine ba÷l ve sadk müúteriler kazanarak, günümüz iú dünyasnn en
önemli sorunlarndan biri olan müúteri kayplarn azaltarak rekabet avantajlarn
artrmalar da mümkün olacaktr.
Di÷er yandan, araútrmamzn, Türkçe yaznda bu çerçevede yaplmú bir çalúma
bulunmad÷ndan önemli bir katk sa÷layaca÷ düúünülmektedir.
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Özet
Çalúmann amac, sanal topluluklarn tüketicilerin merkezi tüketim ba÷lamndaki
yerlerini ortaya koymak ve bireylerin tüketim, kimlik ve yaúam tarzlarnda oynadklar
rolleri analiz etmektir. Araútrma yaplandrlmú anket formu ile internet ortamnda ve
kotal örneklem metoduyla gerçekleútirilmiútir. Bulgular, araútrlan sanal topluluk
içinde üretilen ve tüketilen yaúam projelerinin, anlam ve pratiklerin, özellikle çekirdek
ve aktif üyelerin, merkezi tüketim ba÷lamna yerleúti÷ini ve üyelerin yaúam
yörüngesinde kimlik oluúturma/onaylama fonksiyonlarn gördü÷ünü göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanal Topluluk, Eylem Toplulu÷u, Kimlik, Yaúam Tarz, Tüketim.
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CONSUMERS’ LIFE STYLE, SOCIAL IDENTITY AND CONSUMPTION
PRACTICES IN THE CONTEXT OF COMMUNITIES OF PRACTICE
Abstract
The present study represents an attempt to analyze the role of virtual communities of
practice in consumers’ identity, lifestyle and consumption practices and find out if they
are sited in central consumption context. The findings of the survey reveal that life
projects, meanings and practices that are produced and consumed in the context of the
researched virtual community are sited in central consumption context of, specifically,
core and active members, and have identity construction and authorization functions in
members’ life trajectories.
Keywords: Virtual Community, Communities of Practice, Identity, Lifestyle,
Consumption.
Giriú ve Çalúmann Amac
Tüketicilerin içerik üreticisi ve tüketicisi oldu÷u internet, bir pazar ortam yaratarak
üzerinde yer alan sosyal a÷lar ile sadece bir medya ortam olmann ötesinde, bireylerin
aktif olarak birbirleriyle topluluk oluúturdu÷u ve kimliklerini inúa etti÷i söylemsel
alanlar olarak dikkate alnmaktadr (Kozinets, 1999; Schau ve Gilly, 2003; Renninger
ve Shumar, 2002a). Özellikle tüketici kararlarnn ve davranúlarnn sanal ortama
taúnmas bireylerin fiziksel, yer ve zaman snrlardan özgürleúerek istedi÷i kimlikleri ve
deneyimleri herhangi bir yer ve zamanda tüketmelerine ve müzakere etmelerine olanak
sa÷lamútr.
Bu çalúmada hedeflenen, tüketicilerin sosyal pratiklerini, tüketim, kimlik ve yaúam
tarz açsndan sanal eylem topluluklar ba÷lamnda incelemektir. Çalúmann amac,
sanal topluluklarn tüketicilerin merkezi tüketim ba÷lamna giderek daha fazla yerleúti÷i
ve bireylerin tüketim, kimlik ve yaúam tarzlarnda etkin rol oynad÷ hipotezlerini test
etmektir.
Sanal eylem topluluklarnn, özellikle tüketici davranú ba÷lamnda, Türkiye’de
araútrmaclarn henüz yeterince dikkatini çekmemesine ra÷men üyelerinin tüketim
pratiklerine yön vermeye baúlayan bir olgu olarak karúmza çkmas, gelecekte bu tip
topluluklarn toplumsal hayatta daha fazla yer edece÷i dikkate alnd÷nda, bu
do÷rultuda yaplan çalúmalarn sanal ortamdaki tüketici davranúlarnn uzun vadeli
öngörümleri için önem taúd÷ düúünülmektedir.
1. Kavramsal Çerçeve
ønternet a÷lar üzerinde esnek ve akúkan bir yap üzerinde yaplanan, yeterince uzun
süre ve yeterli duyguyla kamusal iletiúim kurarak oluúan sosyo-kültürel gruplaúmalar,
sanal topluluklar olarak karúmza çkmaktadr (Rheingold, 1993; Kayahara, 2006).
Tüketici ihtiyaçlarn karúlamalar yönünden ortak ilgi, iliúki, fantezi ve ticari
topluluklar olarak tanmlanabilmekte (Armstong ve Hagel, 1996), di÷er bir tipi ise
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eylem topluluklar (communities of practice) úeklinde ortaya çkmaktadr (Wenger,
2001).
Eylem toplulu÷u kavram (Wenger, 1998, 2001, 2004; Wenger, McDermott ve Snyder,
2002) çekirdek, aktif ve çevresel üyelerden oluúan, bir ilgi, sorun ya da bir tutkuyu
paylaúan ve düzenli olarak karúlkl etkileúim içine girdikçe bilgi ve deneyimlerini
derinleútiren grup olmaktadr. Eylem topluluklarnn temel yapsn ise karúlkl ba÷llk
(mutual engagement), ortak giriúim (joint enterprise) ve paylaúlan birikim (shared
repertoire) oluúturmaktadr (Wenger, 1998).
Daha önce yaplan çalúmalar, toplulu÷un bireylerin tüketim ba÷lam ve pratiklerini,
kimli÷ini ve yaúam tarzn etkileyerek, kendini özellikle çekirdek ve aktif üye olarak
tanmlayan bireylerin topluluk kimli÷i ve yaúam tarz ile tutarl kimlik ve yaúam tarz
geliútirdi÷ini ortaya koymuútur (Schau ve Gilly, 2003; Granitz ve Ward, 1996; De Valk,
2005: 69).
Bu çalúma daha önce incelenmemiú bir kavram olan sanal topluluklarn Türkiye
ba÷lamnda tüketim, yaúam tarz ve kimlik üzerindeki etkisini ortaya koymas
anlamnda literatüre önemli bir katk sa÷layaca÷ düúünülmektedir.
2. Araútrma Yöntemi
Araútrma, eylem toplulu÷u olma özelli÷ini taúyan ve 15000 üyesi bulunan Bilinçli
Hippiler Toplulu÷u ile yaplmútr. Yaplandrlmú anket formu ile internet ortamnda
ve kotal örneklem metoduyla gerçekleútirilen araútrmada, 357 anket formu analiz
edilmiútir. Anket formu, eylem topluluklarnn temel nitelikleri olan ortak giriúim, ortak
katlm ve paylaúlan birikime yönelik ifadeler ile kimlik, tüketim ve yaúam tarzna
yönelik ifadeler içermektedir. Bu ifadeler araútrmaclar tarafndan literatür
do÷rultusunda ve çalúma amacna yönelik olarak oluúturulmuútur. Böylece araútrma
probleminin do÷rudan incelenmesi mümkün olmuútur.
3. Araútrma Bulgular ve Tartúma
Bulgular, toplulu÷un kendine has bir kimli÷inin oldu÷unu ve çekirdek ve aktif üyelerin,
literatürle ((Wenger, 1998, 2001, 2004; Wenger vd., 2002) tutarl úekilde, çevresel
üyelere göre çok daha fazla karúlkl ba÷llk gösterdiklerini, ortak giriúimde
bulunduklarn ve topluluk birikimi yaratmakta ve paylaúmakta olduklarn
göstermektedir. Buna dayal olarak, çekirdek ve aktif üyelerin eylem toplulu÷unun
özelliklerini görece daha fazla içselleútirdi÷i öne sürülebilir. Ayrca, çekirdek ve aktif
üyelerin, çevresel üyelere kyasla topluluk faaliyetleri ile uyumlu faaliyetler içeren,
sosyal yaúam tarzna sahip oldu÷u, ilgi alanlarnn toplulu÷un faaliyetleri ile daha tutarl
oldu÷u, topluluk kimli÷i ile daha tutarl kimlik tanmna sahip olduklar ve tüketime
iliúkin ve topluluk kimli÷ine uygun daha fazla paylaúmda bulunduklar öne
sürülebilmektedir ve bu bulgular literatür ile (örn. Bagozzi ve Dholakia, 2002; Kimble,
2006; Murillo, 2008; Renninger ve Shumar, 2002b; Schau ve Gilly, 2003; Tambyah
1996; Wenger, 2001) tutarldr.
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4. Sonuç
Araútrlan sanal topluluk içinde üretilen ve tüketilen yaúam projeleri, anlam ve
pratiklerin, çekirdek ve (çekirdek üyelere göre daha az olsa da) aktif üyelerin merkezi
tüketim ba÷lamna yerleúti÷ini ve üyelerin yaúam yörüngesinde kimlik
oluúturma/onaylama fonksiyonlar gördü÷ünü göstermektedir.
Sanal eylem topluluklar, özellikle tüketici davranú ba÷lamnda, Türkiye’de
araútrmaclarn henüz yeterince dikkatini çekmemiú, fakat buna ra÷men üyelerinin
tüketim pratiklerine yön vermeye baúlayan bir olgu olarak karúmza çkmaktadr.
Gelecekte bu tip topluluklarn toplumsal hayatta daha fazla yer edece÷i dikkate
alnd÷nda, sanal ortamdaki birçok farkl oluúumlarla ortaya çkan tüketici
davranúlarnn araútrlmasnn önemi ortaya çkmaktadr.
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PAZAR ODAKLILIK TÜRLERø øLE øùLETME PERFORMANSI
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Özet
Bu ampirik araútrmada, proaktif pazar odakllk, tepkisel pazar odakllk, örgütsel
ö÷renme ve iúletme performans arasndaki iliúkiler incelenmektedir. Pazar odakllk ile
performans arasndaki iliúki kimi araútrmalarda pozitif bulunmuúken, kimi
araútrmalarda ise negatif bulunarak çeliúkili sonuçlar elde edilmiútir. Araútrmaclarca
pazar odakllk, tepkisel pazar odakllk ve proaktif pazar odakllk olarak ikiye
ayrlarak bu çeliúkinin nedeni açklanmaktadr. Ancak bu açklamalarn da yeterli
olmad÷ düúünülerek, bu iki pazar odakllk türünün iúletme performansna etkisinde,
örgütsel ö÷renmenin lmlaútrc etkisi incelenmektedir ve yaplan analizlerde örgütsel
ö÷renmenin yüksek oldu÷u iúletmelerde, bu iki tip pazar odakll÷n iúletme
performansn olumlu yönde etkiledi÷i görülmektedir. Literatür taramasna ba÷l olarak
yukarda bahsedilen kavramlar arasndaki iliúkileri gösteren bir model geliútirilmiútir.
Bu modeldeki iliúkiler hipotezlendirilmiú ve bu hipotezleri test etmek için, farkl
sektörlerdeki küçük ve orta boylu iúletmelerden veriler elde edilerek, regresyon
yöntemiyle çeúitli analizler yaplmútr. Bu analizler do÷rultusunda uygulayclara ve
araútrmaclara çeúitli önerilerde bulunulmaktadr.
Anahtar kelimeler: Tepkisel Pazar Odakllk, Proaktif Pazar Odakllk, Örgütsel
Ö÷renme, øúletme Performans
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THE MODERATING EFFECT OF ORGANIZATIONAL LEARNING ON THE
RELATIONSHIP BETWEEN MARKET ORIENTATION TYPES AND FIRM
PERFORMANCE
Abstract
In this empirical research, relationships among proactive market orientation, responsive
market organization, organizational learning, and firm performance are examined.
Contradictory results have been found out about the relationship between market
orientation and firm performance as in some researches it is found out that there is a
positive relationship between market orientation and performance of the firms, and in
some researches, it is found out there is a negative relationship. The reason of this
contradiction is explained by dividing market orientation into two types as proactive
market orientation and responsive market orientation by researchers. However, as it is
believed that these explanations are not satisfactory, the moderating effect of
organizational learning between these two types of market orientation and performance
of the firms is examined. As a result of the analyses, in the firms where organizational
learning is high, it is observed that these two types of marketing organization affect the
performance of the firm positively. Based on the literature review, a model has been
developed displaying the relationships mentioned above. The relationships in the model
are hypothesized and some regression analyses have been conducted using the data
gathered from the small and medium sized firms in different industries. Some
recommendations are made for the practitioners and researchers depending on the
results of the analyses.
Keywords: Responsive Market Orientation,
Organizational Learning, Firm Performance

Proactive

Market

Orientation,

Giriú
øúletmeler, sürdürülebilir rekabet avantaj oluúturabilmek için müúterilere sürdürülebilir
üstün de÷er yaratmak zorundadrlar. Pazar odakllk, müúterilere üstün de÷er yaratmada
en etkin ve etkili davranúlar geliútirmeyi sa÷layan iúletme kültürü olarak
tanmlanmaktadr (Narver ve Slater, 1990: 20-22). Bu kültür sayesinde iúletmeler üstün
performans gösterebilmektedir. Bunu ise pazar odakllk sayesinde müúterilerle
kurduklar karúlkl faydal iliúkiyle sa÷lamaktadrlar. Pazar odakll÷n üç davranúsal
boyutu müúteri odakllk, rakip odakllk ve iúletme içindeki fonksiyonlar arasndaki
koordinasyondur. Müúteri odakllk ve rakip odakllk, hedef pazardaki müúterilerle ve
rakiplerle ilgili bilginin elde edilmesidir ve bu bilginin iúletmede yaylarak fonksiyonlar
arasndaki koordinasyonun geliúmesi pazar odakllk kültürün oluúmasn sa÷lamaktadr.
Bu araútrmaclarn pazar odakllk tanmn ise Kohli ve Jaworski’nin (1990: 1-18)
tanmlar tamamlamaktadr ve geliútirmektedir. Bu araútrmaclara göre pazar odakllk,
iúletmelerde bilginin yaratlmas, iúletme içerisinde yaylmas ve yönetimsel eylemlerin
bu bilgiye uygun olarak gerçekleútirilmesidir. Hurley ve di÷erleri (1998: 42-54) gibi
araútrmaclar da bu tanm desteklemektedirler. øúletmeler, müúterilerle ve rakiplerle
ilgili bilgiyi pazar odakl yaklaúmla elde ederek ve kullanarak üstün rekabet gücü
kazanmaktadrlar.
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Kohli ve Jaworski (1990: 1-18) pazar odakll÷, müúterilerin mevcut ihtiyaçlar ve
onlar etkileyen dúsal faktörlerle (rekabet ve devlet düzenlemeleri gibi) ilgili pazar
bilgisinin elde edilmesi ve bunun iúletme içerisinde yaylmas olarak
tanmlamaktadrlar. øúletmeler için önemli olan bir nokta bilginin bütün fonksiyonlarca
paylaúlmasdr ki bu bilginin iúletme içerisinde de÷erini artrmaktadr. Pazarlama
kavramnda iúletme hedeflerine ulaúmada en önemli yöntem, rakiplere göre hedef
pazarn ihtiyaçlarn daha etkin ve etkili belirleme ve onlar tatmin etmektir. Sonuç
olarak ise iúletmelerin performans artmaktadr. Narver ve Slater (1990: 20-35) ve
Schindebute ve di÷erleri (2008: 4-26) pazar odakll÷ müúteriler tarafndan
yönlendirilmek olarak tanmlamakta ve Day (1994: 37-52) iúletmelerin müúteriler
tarafndan zorlanmas olarak tanmlayarak bu araútrmaclar desteklemektedir.
Narver ve Slater (1990: 20-35) pazar odakllkla iúletme karll÷ arasnda pozitif bir
iliúki bulmuúlardr. Matsuno ve Mentzer (2000: 1-16) yaptklar araútrmada pazar
odakllkla performans arasnda stratejinin lmlaútrc etkisi oldu÷unu belirtmekteler ve
de÷iúik strateji tiplerin farkl performans kriterlerinde daha olumlu sonuçlar
do÷urdu÷unu vurgulamaktadrlar. Bunlarn dúnda yaplan araútrmalarda da pazar
odakll÷n karll÷, satúlardaki artú ve yeni ürün baúarsn olumlu etkiledi÷i
bulunmuútur (Han ve di÷erleri, 1998: 30-45). Fakat Christiensen ve Bower (1996: 197218) gibi baz araútrmaclar ise bu bulgularla çeliúen önermelerde bulunmaktadrlar.
Onlara göre müúterileri çok fazla dinlemek iúletmelerin pazardaki pozisyonlarn
kaybetmelerine neden olmaktadr. Narver ve di÷erleri (2004: 334-347) bu çeliúkinin
nedenini pazar odakll÷n çok dar anlamda görülmesine ba÷lamaktadrlar ve pazar
odakll÷n tanmn yeniden yapmaktadrlar. Bu araútrmaclar pazar odakll÷ tepkisel
pazar odakllk ve proaktif pazar odakllk olarak ikiye ayrmaktadrlar. Tepkisel pazar
odakll÷, müúterilerin ifade etti÷i ihtiyaçlar anlama ve onlar tatmin etme olarak
görmektedirler. Proaktif pazar odakll÷ ise müúterilerin gizil ihtiyaçlarn ortaya
çkarma, anlama ve tatmin etme olarak tanmlamaktadrlar. øhtiyaçlar, ifade edilen ve
gizil olarak ikiye ayrlmaktadr. øfade edilen ihtiyaçlar, müúterilerin ihtiyaçlarn dile
getirmeleri olarak açklanrken, gizil ihtiyaçlar müúterilerin farknda olmadklar
ihtiyaçlar olarak tanmlanabilir. Müúterilerin ifade edilen ihtiyaçlar bütün rakiplerce
kolayca belirlenebilmektedir. Gizil ihtiyaçlar belirlemek için ise daha dikkatli ve yo÷un
çalúmalar gerekmektedir. Gizil ihtiyaçlar belirleme, iúletmelerin eúsiz ve yeni ürün
geliútirerek özellikle de fiyat rekabetinden kurtulmalarn sa÷lamaktadr. Gizil ihtiyac
belirlemek için iúletmelerin müúterileri iyi gözlemlemeleri gerekmektedir. Bu sayede
sorunlar anlaúlabilmekte ve onlara çözüm üretebilmektedir. øfade edilen ihtiyaçlara
ifade edilen çözümler ya da gizil çözümler geliútirilebilmektedir. Gizil ihtiyaçlar
belirlemek ve onlar tatmin etmek müúterileri yönlendirmek olarak görülebilmektedir.
Atuahene-Gima ve di÷erleri de (2005: 464-482) pazar odakll÷ tepkisel ve proaktif
pazar odakllk olarak ayrmú ve yaptklar ampirik çalúmayla bu ayrm
desteklemiúlerdir.
Örgütsel ö÷renme; iúletmelerin bütün çalúanlarn ö÷renmesini cesaretlendirerek,
sa÷layarak, sürekli kendini de÷iútirmesi ve geliútirmesidir. Pazardan bilgi edinme
iúletmelerin bir fonksiyonudur ve örgütsel ö÷renme, iúletmelerin çevreleriyle etkileúimi
ile pazar bilgisi edinmeleri ve kullanmalar sonucunda bütünsel olarak gerçekleúen
ö÷renme süreci olarak tanmlanmaktadr (Sinkula, 1994: 35). Özellikle de proaktif pazar
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odakl iúletmelerin yeni ürün geliútirerek müúterilerin gizil ihtiyaçlarn gidermede
baúarl olduklar söylenebilir (Tsai ve di÷erleri, 2008: 884-894).
øúletmeyi uyum sa÷layabilir yapan temel özelliklerden biri örgütsel ö÷renmedir.
øúletmeler çeúitli úekil ve modellerle (sosyal ö÷renme ve bilinçsel ö÷renme) ö÷renerek
kendilerini de÷iútirmekte ve geliútirmektedirler. Bu de÷iúim ve geliúme sayesinde
iúletmeler çevreye uyum sa÷layarak yaúamlarn sürdürebilmektedirler. øúletme
eylemlerinde sürekli iyileúme ve geliúmenin olmas için iúletmenin ö÷renme
yeteneklerinin yüksek olmas gerekmektedir (Westphal ve di÷erleri, 1997: 367).
Yaratclk sürecinde ö÷renme ve problem çözme önemli kavramlardr. Mevcut bilgilere
ö÷renme yoluyla elde edilen yeni bilgilerin dahil edilmesiyle oluúan ba÷lar ve iliúkiler
yeni kavramlarn do÷masn yani yaratcl÷ sa÷lamaktadr. Kavramn daha iyi
úekillenebilmesi için bilginin iyi iúlenmesi gerekmektedir. Bunun için iúletmelerde bilgi
iúleme süreçlerinin daha fazla olmas ve mevcut bilgilerle yeni bilgiler arasnda daha
çok iliúkilerin kurulmas gerekmektedir (Cohen ve Levinthal, 1990: 129). Ö÷renen
iúletmeler daha çok bilgiye ulaúp bunlar iúleyerek daha çok iliúkiler geliútirdi÷inden ve
süreçlerde kulland÷ndan yüksek iúlevsel performansa sahip olabilmektedirler (Slater
ve Narver, 1995: 66; Keats ve Hitt, 1988: 574).
Örgütsel ö÷renmenin yüksek olmas iúletmelerin pazar odakl olmalarn
kolaylaútrmaktadr (Slater ve Narver, 1995: 67). Pazar odakl iúletmeler pazardaki
de÷iúimi takip edebilmek için çevredeki bilgiye karú son derece duyarldrlar. Örgütsel
ö÷renmenin desteklendi÷i iúletmelerde, pazardaki bilgi daha iyi elde edilmekle birlikte,
yorumlanmas ve iúletme çalúanlarnca paylaúlmas da daha kolay oldu÷undan ö÷renen
örgütlerin pazar odakl bir iúletme kültür ortamn geliútirmeleri daha kolay olmaktadr
(Cohen ve Levinthal, 1990: 129).
Örgütsel ö÷renme rekabet avantaj yaratarak iúletme performansn artrmaktadr (Slater
ve Narver, 1995: 66). Ö÷renme yenilik yapmay ve farkl olmay sa÷lad÷ndan rekabet
avantaj oluúturmaktadr. Örgütsel ö÷renmenin yüksek oldu÷u iúletmelerde bilginin
artmas, üretim maliyetlerinin azalmasn, ayrt edici özelliklerin geliúmesini, karll÷
ve pazar payn artrarak performans olumlu etkilemektedir (Cohen ve Levinthal, 1990:
129; Day, 1994: 38). Ö÷renen iúletmeler müúterilerin gizil ve ifade edilen ihtiyaçlarn
yeni ürünlerle, hizmetlerle ve iú süreçleri ile tatmin edebilmektedirler (Slater ve Narver,
1995: 64). Bu ise müúteri memnuniyeti sa÷layarak daha iyi performans çktlar
vermektedir (Noble ve di÷erleri, 2002: 30).
Örgütsel ö÷renmenin yüksek oldu÷u iúletmelerde bilgi daha iyi toplanmakta ve iúletme
içerisinde yaylmaktadr. Bununla birlikte bu iúletmelerin bilgiyi yorumlama ve daha
sonra kullanlmak üzere ve yeni bilgilerle sentez yapmak amacyla depolama
yetenekleri de yüksek olmaktadr. Bu da iúletmelerin pazar odakl davranúlarn ve
eylemlerini güçlendirmektedir. Özellikle pazar payn artrma özelli÷i gösteren yeni
ürün geliútirme, iúletmelerin de÷iúen çevreye uyum sa÷lamalarna ba÷ldr. Örgütsel
ö÷renme sayesinde iúletmelerin sadece pazar tarafndan yönlendirilememekte bunun da
ötesine geçerek bilgiyi yorumlama yetene÷i yüksek oldu÷undan yenilik yapma
yetenekleri de geliútirmektedirler (Baker ve Sinkula, 1999: 411-427). Bu nedenle
örgütsel ö÷renme iúletmeler pazar odakl olmasalar da performans artrabilmektedir.
Bunun gibi güçlü pazar odakl davranúlar geliútiren iúletmelerde, örgütsel ö÷renme

141

düúük dahi olsa agresif bir úekilde yeni ürün geliútirilebilmektedir. Bu da pazar
odakll÷n performans direkt olarak etkiledi÷ini göstermektedir.
øúletme performansnn de÷iúik boyutlar vardr. Bu boyutlar finansal ve finansal
olmayan, kalitatif ve kantitatif olarak örneklendirilebilir (Chin ve di÷erleri, 2003: 445).
Performans ölçümünün mümkün oldu÷unca iúletmelerle ilgili farkl alanlar dikkate
almas gerekti÷i hatrlanmaldr (Sirgy, 2002: 146). øúletmelerin performanslar çeúitli
boyutlarda incelenmektedir. Bunlar genelde iúlevsel performans, çkt performans ve
yenilik ve uyum sa÷lama baúarsdr (Ruekert ve di÷erleri, 1985: 15). Bu araútrmada bu
boyutlar kullanlarak ölçütler geliútirilmiútir. Literatür taramas sonucunda aúa÷daki
hipotezler geliútirilmiútir ve bu hipotezler modelde gösterilmektedir.
H1: Tepkisel pazar odakllk iúletme performansn olumlu yönde etkilemektedir.
H2: Proaktif pazar odakllk iúletme performansn olumlu yönde etkilemektedir.
H3: Örgütsel ö÷renme iúletme performansn olumlu yönde etkilemektedir.
H4: Örgütsel ö÷renme arttkça tepkisel pazar odakll÷n iúletme performans üzerindeki
olumlu etkisi artmaktadr.
H5: Örgütsel ö÷renme arttkça proaktif pazar odakll÷n iúletme performans üzerindeki
olumlu etkisi artmaktadr.
Model

Örgütsel
Ö÷renme
Tepkisel Pazar
Odakllk

Proaktif Pazar
Odakllk

øúletme
Performans

Yöntem ve Bulgular
Bu bölümde, araútrmada elde edilen verilerle yaplan analizler ve testler bulunmaktadr.
Araútrmada kullanlan örnekleme ait temel karakteristikler verilmekte ve veri elde
etmek için kullanlan ölçekler ve veri toplama süreci açklanmaktadr. Yine bu bölümde
ölçeklerle ilgili yaplan güvenirlilik analizi verilmektedir. Ayrca bu bölümde literatür
ksmnda geliútirilen hipotezler test edilmektedir. Bunun için yaplan korelasyon
analizleri ve regresyon analizleri de bu bölümde yer almaktadr.
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Anakütle ve Örneklem Seçimi
Araútrmada ana kütle olarak østanbul ilinde küçük ve orta boylu iúletmeler seçilmiútir.
450 øúletme Kosgeb’e ba÷l olan iúletmelerden kolayda örneklem yöntemiyle seçilmiútir
ve bunlardan 406’sna ulaúlarak ve yüzyüze görüúülerek anketlerle veri elde edilmiútir.
Sonuçlarla ilgili genelleme yapabilmek için örneklemde bulunan iúletmeler farkl
sektörlerden seçilmiútir. Araútrmada kullanlan verilerin elde edilmesi için anket
yöntemi kullanlmútr. Anketle birincil bilgiye ulaúlabilmesi ve de÷iúik araútrmalarda
bu yöntemle elde edilen bilgi türünün geçerlili÷i ve güvenirli÷i test edilerek, tatmin
edici sonuçlar elde edilmiú olmas ve yine çeúitli analiz tekniklerinin yaplmasna olanak
tanmas araútrma için yarar sa÷lamaktadr. Veriler SPSS programna girilerek gerekli
analizler yaplmútr.
Anket Ölçeklerinin Oluúturulmas ve Güvenirli÷i
Araútrmada ço÷unlukla daha önce yaplan araútrmalarda kullanlmú ölçekler
uygulanmútr. Bu ölçeklerin güvenirli÷i ve geçerli÷i bu araútrmalarda test edilmiútir.
Sorular 5’li Likert tipi ölçekle ölçülmüú ve cevaplandrclardan, 5 (Yüksek) olmak
üzere ve 1 (Yetersiz) olmak üzere kendilerine uygun seçene÷i iúaretlemeleri istenmiútir.
Tepkisel pazar odakllk, Narver ve di÷erleri (2004) tarafndan geliútirilen ve 7
önermeden oluúan anket sorular ile ölçülmüútür. Ölçe÷in güvenirli÷i 0,90 olarak
bulunmuútur. Proaktif pazar odakllk, Narver ve di÷erleri (2004) tarafndan geliútirilen
ve 8 önermeden oluúan anket sorular ile ölçülmüútür. Ölçe÷in güvenirli÷i 0,90 olarak
bulunmuútur. Örgütsel ö÷renme Denison (1990) tarafndan geliútirilmiú olan 5
önermeden oluúan sorularla ölçülmüútür ve güvenirli÷i 0.80 olarak bulunmuútur. øúletme
performans varlklarn getiri oran, satúlardaki artú ve genel performans
de÷erlendirmesiyle ölçülmüútür. Performans ölçe÷inin güvenirli÷i 0,85 olarak
bulunmuútur. Anket sorular baúka akademisyenlere gösterilerek onlarn görüúleri
do÷rultusunda gerekli düzenlemeler yaplmútr.
Korelasyon Sonuçlar
Araútrmadaki temel de÷iúkenler arasndaki iliúkiyi görmek amacyla korelasyon analizi
yaplmútr ve sonuçlar aúa÷daki tabloda görülmektedir. Buna göre tepkisel pazar
odakllkla proaktif pazar odakllk arasnda yüksek korelasyon görülmektedir (0,84).
Örgütsel ö÷renmeyle tepkisel pazar odakllk ve proaktif pazar odakllk arasndaki
korelasyon yüksek düzeydedir (srasyla 0,68 ve 0,70). Bu da literatür taramasnda elde
edilen bulgular desteklemektedir. øúletmelerin pazar odakl iúletme kültürü
geliútirebilmesi için örgütsel ö÷renmeyi desteklemeleri gerekti÷i literatürde de
belirtilmektedir. Korelasyon analizinde elde edilen ilginç bulgu ise performansn
tepkisel pazar odaklllk, proaktif pazar odakllk ve örgütsel ö÷renmeyle iliúkisinin
zayf olmasdr (srasyla 0,10, 0,15 ve 0,4). Bu bulgu literatürdeki sonuçlarla
uyuúmamaktadr.
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Tablo 1: Korelasyon Tablosu
Ort. St. Sap.

TPO

PPO

TPO

3,89 0,87

PPO

3,83 0,86

,842(**)

ÖÖ

3,85 0,83

,684(**)

,700(**)

PER

3,39 1,04

,103(*)

,156(**)

ÖÖ

,142(**)

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamldr (çift yönlü).
* Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamldr (çift yönlü).
Regresyon Sonuçlar ve Hipotez Testleri
Model (Tablo 2) istatistiksel olarak anlamldr (p<0,001) ve ba÷ml de÷iúkendeki
varyansn %10’nu açklamaktadr. F de÷eri ise 10,37 olarak bulunmuútur. Tepkisel
pazar odakll÷n performans üzerindeki etkisi negatifdir ve anlamldr (H1: p<0,001 ve
ȕ=-0,649). Bu bulgu Christiensen ve Bower (1996) gibi araútrmaclarn önermelerini
desteklemektedir. Ancak ço÷u araútrmaclarn bulgularyla çeliúmektedir. Bu modelde
proaktif pazar odakll÷n performans üzerinde etkisi görülmemektedir (H2: p<0,42). Bu
bulgu leteratürle çeliúmektedir ve örneklemin farkl sektörlerden seçilmiú olmas bu
sonucu do÷urmuú olabilir. Bu araútrmada örgütsel ö÷renmenin iúletme performansna
etkisi anlaml ve negatiftir (H3: p<0,00 ve ȕ= -0,815). Bu bulgu literatürdeki bir kskm
araútrmalarla örtüúürken bu araútrmadaki önermelerle örtüúmemektedir. Baz
araútrmaclarn örgütsel ö÷renmenin ksa vade iúlemelerin performansn olumsuz
etkiledi÷ini vurgulamaktadrlar. Bunun nedeni olarak ise örgütsel ö÷renmenin iúletmeler
için maliyet do÷urmasn göstermektedirler. Örgütsel ö÷renmenin tepkisel pazar
odakllkla iúletme performans arasndaki iliúkide olumlu yönde lmlaútrc etkisi
oldu÷u hipotezi kabul edilmiútir (H4: p<0,001 ve ȕ=1,167). Bu sonuç literatürdeki
bulgular desteklemektedir. Ancak proaktif odakllkla performans arasndaki iliúkide
örgütsel ö÷renmenin olumlu yönde lmlaútrc etkisi görülememektedir (H5: p<0,15
ve ȕ= 0,515). Ancak standartlaútrlmú ȕ katsaysnn pozitif olmas ve anlamll÷n da
kabul edilebilir snrlara yakn olmas nedeniyle ksmen de olsa literatürdeki bulgular
destekledi÷i söylenebilir.
Tablo 2: Model ve Hipotez Testleri
Model
Ba÷msz De÷iúken
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Ba÷ml De÷iúken: øúletme
Performans
Std. ȕ
Katsays
Anlamllk (p)

ølgili
Hipotez

Sabit
Tepkisel Pazar Odakllk

-649

0,00
0,00

H1 Red

Proaktif Pazar Odakllk

-174

0,42

H2 Red

Örgütsel Ö÷renme
Tepkisel Pazar Odakllk
X Örgütsel ö÷renme
Proaktif Pazar Odakllk
X Örgütsel ö÷renme

-815

0,00

H3 Red

1,167

0,00

H4 Kabul

Uyarlanmú R kare = 0,10
Açklanan Varyans: %10

515
0,15
H5 Red
Model
Serbestlik derecesi: 5;400
F= 10,37
Anlamllk (p): 0,00

Sonuç ve Öneriler
Araútrmaclar pazar odakll÷n tepkisel pazar odakllk ve proaktif pazar odakllk
úeklinde iki türünün oldu÷unu belirtmektedirler ve bu iki kavramn istatistiksel olarak
iliúkili olmalarna ra÷men farkl oldu÷unu vurgulamaktadrlar. Bu iki kavram arasndaki
temel fark ise iki farkl ihtiyaç türü olan ifade edilen ihtiyaçlar ve gizil ihtiyaçlara
dayandrmaktadrlar. Araútrmaclar tepkisel pazar odakll÷ tüketicilerin ifade edilmiú
ihtiyaçlarn tatmin etmeye yönelik iúletme çabalar olarak görürken, proaktif pazar
odakll÷ tüketicilerin gizil ihtiyaçlarn anlamaya ve tatmin etmeye yönelik pazarlama
çabalar olarak görmektedirler. Bu ayrmla tepkisel pazar odakllk tanm
geliútirilmekte ve bu kavramla pazar odakllk arasndaki fark daha belirgin hale
getirilirken ayn zamanda proaktif pazarlama kavram da literatüre kazandrlmaktadr.
Yaplan araútrmalarda proaktif pazar odakll÷n tepkisel pazar odakll÷a göre iúletme
performans üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip oldu÷u bulunmuútur. Ayrca yaplan
araútrmalarda örgütsel ö÷renmenin de iúletme performans üzerinde etkili oldu÷u
bulunmuútur.
Bu araútrmada örgütsel ö÷renmenin iúletme performans üzerindeki do÷rudan etkisi
incelenirken ayrm yaplan iki pazar odakllk türü ile iúletme performans arasndaki
olumlu yöndeki lmlaútrc etkisi bir modelde analiz edilmiútir. Araútrma sonuçlar
genel olarak literatürle uyumlu çkmútr. Tepkisel pazar odakll÷n tek baúna
performans olumsuz etkiledi÷i bulunmuúken örgütsel ö÷renmenin lmlaútrc etkisi
nedeniyle performans olumlu yönde etkiledi÷i görülmektedir. Yine örgütsel
ö÷renmenin proaktif pazar odakllkla iúletme performans arasndaki iliúkide olumlu
yönde lmlaútrc etkisinin olabilece÷i görülmektedir.
øúletmelerin müúterilerine yakn olarak ve onlardan ve rakiplerden bilgi edinerek
müúterilerin ihtiyaçlarn karúlamalar onlara rekabet avantaj sa÷lamaktadr. Ancak
özellikle iúletmelerin müúterilerin gizil ihtiyaçlarn tatmin etmeleri onlar rekabette
daha öne çkartmaktadr. Bunu ise iúletmelerin proaktif pazar odakl olmalaryla
sa÷layabilecekleri söylenebilir. Bu nedenle iúletme yöneticileri proaktif pazar odakl bir
kültür geliútirerek çalúanlarnn, müúterilerin özellikle de gizil ihtiyaçlarn anlamalarn
sa÷lamal ve bu ihtiyaçlar giderecek yeni ve benzersiz ürünler geliútirmelerini
cesaretlendirecek ve teúvik edecek yönetimsel yaklaúm göstermeleri gerekmektedir.
Vurgulanmas gereken önemli bir nokta ise müúterilerin gizil ihtiyaçlarnn ancak yeni
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ürünlerle sa÷lanabilece÷inden iúletme yöneticilerinin yenilik yapmann önemine
inanmalar ve çalúanlar yenilik yapma konusunda teúvik edici ve cesaretlendirici
olmas gerekmektedir. Gizil ihtiyaçlarn yeni ve benzersiz ürünlerle tatmin edilmesi,
iúletmeleri fiyata dayal rekabetten koruyaca÷ndan iúletme performansnda artú
sa÷lamaktadr.
Bu araútrmada di÷er araútrmalardaki gibi baz kstlar bulunmaktadr. Bu araútrmada
performans etkileyen di÷er unsurlarn etkisinin arndrlamamú olmas de÷iúkenlerin
performans üzerindeki etkisini incelemede kst oluúturmaktadr. Verilerin de÷iúik
sektörlerden elde edilmiú olmas da bir di÷er kst olarak de÷erlendirilmektedir. Sektörel
farkllklar araútrmann sonuçlarn etkilemiú olabilir. Ayrca bilindi÷i üzere dünya
genelinde son birkaç yldr yo÷un ve derin bir ekonomik kriz yaúanmaktadr. Bunun
iúletmeleri fazlaca etkilemesi ve iúletmelerin krize ba÷l olarak ortaya çkan belirsizlik
ortamnda rasyonel davranamamalar bu araútrmann sonucunu da etkilemiú olabilir.
Daha sonra yaplacak araútrmalarda ayn model büyük iúletmelerden edinilecek
verilerle test edilebilir. Ayrca ayn model sadece belirli sektörlerdeki iúletmelerden elde
edilecek verilerle de test edilebilir.
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MøZAH ALGISININ PAZARLAMADA BIRAKTIöI TEBESSÜM
øùYERø øSøMLERøNøN øÇERøK ANALøZø
Arú. Gör. Kazm MERT
Sakarya Üniversitesi ø.ø.B.F. øúletme
kmert@sakarya.edu.tr

Özet
ønsann yaúamnda vazgeçemedi÷i ve yaúarken de temel gereksinimleri arasnda yer alan
ve bilinen ihtiyaçlarn en güzeli, gülme davranú. A÷larken bile gülebilme özelli÷ine
sahip olan insann mizaha karú olan ihtiyacnn nasl oluútu÷u ve bu oluúumun
sonucunda ortaya çkan yansmalarn nelere yol açt÷ uzun yllarca araútrlmú,
gözlemlenmiú ve çeúitli görüúlerin ortaya çkmasna neden olmuútur.
Bu çalúmada, gülmenin sadece insan hayatnda vücudun bir tepkimesi olarak yer
almad÷n vurgulamak amacyla hayatn vazgeçilmezi olan pazarlama penceresinden
bakarak pazarlamann mizahn içindeki tebessümünün ortaya çkarlmasna çalúlmútr.
Çalúma; iú yeri isimlerinin içerik analizi yöntemiyle çözümlenerek mizah olgusu
çerçevesinde ele alnmútr.
Anahtar kelimeler: Mizah, øçerik Analizi, øú yeri øsimleri
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GøRøù
ønsann yaúam süresince, vazgeçemedi÷i ve yaúarken de yeme, içme gibi temel
gereksinimlerinin arasnda yer alan ve bilinen ihtiyaçlarn en güzeli, “gülme davranú”
dr. A÷larken bile gülebilme özelli÷ine sahip olan insann mizaha karú olan ihtiyacnn
nasl oluútu÷u ve bu oluúumun sonucunda ortaya çkan yansmalarn insann üzerinde
hangi etkilere yol açt÷ uzun yllar araútrma konusu olmuú, uzun yllar gözlemlenmiú
ve bu araútrmalarn sonucu çeúitli görüúlerin ortaya çkmasna neden olmuútur.
Söz konusu görüúlerin, yansmalarnn sürekli ve bilinçli biçimde takip edilmesi insann
içinde bulundu÷u sosyo-ekonomik ortam baúta olmak üzere birçok farkl disiplininde
ilgisini çekmiútir. Sözü edilen disiplinler içinde sektör olarak insann hayatn devam
ettirmesinde önemli bir yere sahip olan pazarlama disiplinidir.
ønsan tüketir, tüketirken etkilenir. Tüketim süreci içinde etkilendi÷i içsel ve dúsal
faktörler insann bilinçlenmesine, deneyim kazanmasna, bilgi edinmesine, fark etmesi
gibi tüketim davranúlarn sergilemesine neden olur. Tüketim sürecinin içsel faktörleri
arasnda alglama, motivasyon, ö÷renme gibi psikolojik faktörlerin önemli rol
oynamasna karún, dúsal faktörlerde tüketim davranúnn tamamlanmas sürecinde
önemli rol oynamaktadr. Dúsal faktörler, tüketiciyi satn alma sürecinde olumlu yönde
etkileyen, aklda kalmasn sa÷layan ve tekrar geri dönüúüm sa÷lamas etkisini
yaratmas açsndan önemli görevler üstlenmektedir.
Söz konusu dúsal faktörler arasnda yer alan ve pazarlama döngüsü içinde önemli bir
yere sahip olan tüketim sürecinin vazgeçilmezi olan pazarlama kanal “iúyerleridir”.
øúyerleri, tüketicinin ihtiyacnn karúlanmas gibi temel beklentilerin karúlamasnn
yan sra günümüz rekabet ortamnda tasarmlar, rahat ortamlar sunmalar, ilgi çeken
iúyeri isimleri gibi farkllklar ortaya çkaran tüketimin vazgeçilmezleridir.
øú yeri isimleri, tüketicinin aklnda kalmas, kolay hatrlanmas gibi temel özellikleri
taúyan önemli bir iletiúim aracdr. Günümüz rekabet koúullarnda farkllklar ortaya
çkarmak ve sradanlklardan uzaklaúarak tüketicinin ilgisini çekmek, tüketiciyi
gülümsetmek, sosyal ortamlarda a÷zdan a÷za pazarlama yoluyla adn duyurmak
amacyla iú yeri isimleri alúlagelmiú bilindiklerinden farkllaúmak zorunlulu÷unu ya da
iúin keyfili÷ini yaúamaktadrlar.
Söz konusu iúyeri isimlerinin, bilinen markalar karúsnda sra dú marka olmak ve bu
durumu rekabet ortamnda mizah unsurunu da kullanarak tüketicinin aklnda kalmas
kaygs ile karú karúya kalmasnn bir nedeni olabilmektedir.
Bu nedenle; mizah, gülümseme veya kahkaha gibi bir eylemle reklam, sinema,
ekonomi, spor gibi birçok farkl alanlarda hedef kitle olan tüketicinin zihninde yaz, söz
veya resim aracl÷yla gönderilen somut yönlü bir mesajdr. Günümüz rekabet
ortamnda mizah, tüketim kültürünün çok önemli bir ö÷esi olmas nedeniyle kitle
iletiúimin ve ayn zamanda pazarlama alannn önemli bir iletiúim aracdr. (ønsan Kültür
Mizah, E.Ö.Gülin, Grafiker Yaynlar, 2009)
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øúyeri isimlerinde mizah unsurun kullanlmasnn temel nedeni olarak günümüz rekabet
koúullarn söylemek mümkündür. Söz konusu rekabet koúullarn ortaya çkaran
nedenleri sralamak gerekti÷inde ise ortaya çkan tablo úu úekildedir.
Mizah Unsurunun Kullanlmasna Neden Olan Rekabet Koúullar
1. Günümüz Pazar ortamnda tüketim mekânlarnn saylarnn hzl artú,
2. Tüketicinin alúveriú sürecini e÷lenceli klacak beklentilere ihtiyaç duymas,
3.Modernli÷in getirmiú oldu÷u rutin alúveriú ortamndan farkl sunumlara ihtiyaç
duyulmas,
4.Teknolojinin hem tüketim sürecine hem de pazardaki rekabet ortamnda tüketim
mekânlarnn saylarnn artmasndaki tüketim kirlili÷inden syrlarak farkl olma
beklentisi, ilgi çekme kaygs,
5. Uluslararas ya da ulusal markalarn piyasa koúullarndaki bilinirlili÷ini mizah
unsurunu kullanarak alternatif bir marka bilinci ortaya çkartmak,
6. Söz konusu alternatif marka bilinci sonucu markann yasal haklarn alarak zincir
ma÷aza stratejisi ile pazarda yaylma úansn elde etmek,
7. Türk toplumunun mizaha karú olan ilgisini ve yaknl÷n Pazar úartlarnda iletiúim
arac olarak kullanlmas,
8. Türk kültürünün içinde önemli bir yere sahip olan mizahn ekonomik anlamda
katksnn etkilerini ortaya çkarmas bakmndan “kültür ekonomisi” kavramndan söz
edilebilirli÷ini ortaya çkarmak,
9. Pazarlamada önemli bir reklam arac olan a÷zdan a÷za pazarlama yönteminin
kullanlarak iú yeri isminin reklamnn yaplmas.
Yukarda söz edilen nedenlerin toplam çktsnn temelinde alúlmún dúndaki insanda
ilgi uyandrmasdr. Birçok markann öncelikli hedefi de dikkat çekmek, mizah
unsurunu kullanarak tüketicide e÷lenceli bir an yaúatmak ve bunun sonucu da aklda
kalmaktr. Bir pazarlama iletiúim kanal olarak iú yeri isimlerinde mizahi unsurlarn
kullanlmas bazen markann adyla, bazen markann söylemiyle, kimi markann
anlamyla, kimi markann verdi÷i mesaj ile kimi de görsel imajyla farkll÷
gerçekleútirmeyi hedeflemektir.( Sradú Markalar; Media Cat Yaynlar; 2010)
øúyeri isimlerinde mizah unsurunun kullanlmasn ortaya çkaran nedenlerini günümüz
rekabet koúullarnn vazgeçilmez etkisinin önemli rol üstlendi÷i savna dayandrlmaya
çalúld. Fakat bu Pazar koúullarnn sonucunda sra dú isimlere do÷ru bir yönelmenin
etkisi görülse de ortaya çok farkl sorun do÷uran çktlarn oldu÷unu söylemek
gerekmektedir.
Mizah, Türk toplumunun kültüründe ve günlük yaúamnda vazgeçilmezli÷i bilinen bir
gerçektir. Burada üzerinde durulmas gereken bir di÷er nokta ise mizahn sadece iú yeri
isimleri üzerindeki kullanlmasnn nedenlerini ortaya çkaran nedenlerini de÷il
sonuçlarnn da de÷erlendirilmesinin gereklili÷idir. Bu do÷rultuda mizah unsurunun
kullanlmasnn hem Pazar açsndan hem de toplumsal kültür açsndan sonuçlarn
de÷erlendirmesi gerekmektedir. Bu ifadeden çkabilecek en önemli sonuç; mizahn
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kullanlmasnn sadece rekabet avantaj yaratma konusunda tek nedene ba÷lanabilecek
bir durumun olmad÷dr. Ortaya çkarabilece÷i etkileri de dikkat etmek gerekti÷idir.
Mizah Unsurunun Do÷ru Kullanlmamas Sonucu Ortaya Çkabilecek Riskler:
1. Türkçenin do÷ru kullanlmamasnn yarataca÷ olumsuz sonuçlar,
2. Dilimize Sahip çkan var m? Sorunlarnn yaúanmasna neden olma,
3. Küreselleúme ile birlikte dildeki yabanclaúma etkisi,
4. Sokaktaki iú yeri isimlerinin yabanc alntlarla birlikte mizah unsurunun da eklenerek
geri dönüúümü skntya sokacak durumlarn ortaya çkmasna neden olma,
5. Haksz Rekabete neden olabilecek durumlarn ortaya çkmas,
6. Markann anlam ile kullanld÷ ürün ya da hizmet arasndaki sra dú iliúkinin yanlú
alglanmas sonucunu ortaya çkarmas.
Mizahn olumlu ya da olumsuz bütün etkilerine ra÷men iú yeri isimlerinde
kullanlmasnn gerçe÷ini günümüz de ülkemizin birçok úehrinde karúmza çkt÷
görülmektedir. Bu çalúmada, gülmenin sadece insan hayatnda vücudun bir tepkimesi
olarak yer almad÷n vurgulamak amacyla hayatn vazgeçilmezi olan pazarlama
penceresinden bakarak pazarlamann mizahn içindeki tebessümünün ortaya
çkarlmasna çalúlmútr.
Çalúma; 21 ayr il’de (Sakarya, østanbul, Kocaeli, Eskiúehir, Samsun, øzmir, Gaziantep,
Kilis, Bursa, Bilecik, Elaz÷, Tekirda÷, Mersin, Tunceli, Bitlis, Van, Erzincan, Erzurum,
Adyaman, Mu÷la, Antakya) yer alan iúletme isimleri incelenerek gerçekleútirilmiútir.
Çalúma yöntemi olarak, birinci bölümde iú yerlerinin faaliyet alan snflandrlmas
yaplmútr. økinci bölümde mizahi unsurlarn kulland÷ iú yeri isimlerinin içerik
analizi yaplmútr. Üçüncü bölümde; mizahi unsurlarn kulland÷ iú yeri isimlerinin
pazarlama ortamnda ortaya çkard÷ rekabet avantaj incelenmiútir. Dördüncü
bölümde ise; mizah unsurlarnn kullanm ile birlikte dildeki yabanclaúma etkisinin
yansmalar incelenmiútir.
Birinci bölümde; iú yerlerinin faaliyet alanlarn 3 ana baúlk ve 13 alt baúlk olmak
üzere toplam 16 faaliyet alan içinde snflandrlmas yaplmútr. Bu snflandrma,
tablo 1 olarak aúa÷da verilmiútir.

Tablo 1

GøYøM
Bayan Giyim
Ayakkab
Çocuk Giyim
Genç (kz-erkek) Giyim
Tak
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GIDA
Market
Restaurant
Fast Food

HøZMET
ønternet Kafe
Bar
Kuaför
Kafe
Mobilya

Söz konusu snflandrlmasnn 3 ana baúlk ve 16 alt baúlk úeklinde
de÷erlendirilmesinin nedeni; çalúma için de÷erlendirilen iú yerlerinin faaliyet alanlar
göz önünde bulundurularak snflandrlmútr.
økinci bölümde; mizahi unsurlarn kullanld÷ iú yeri isimlerinin, iú yeri faaliyet
alanlar tablosuna göre snflandrlmas yaplmútr. Bu analiz ayrntl olarak tablo 2’de
verilmiútir.
Tablo 2.1
Gda - MARKET
Bizim - kiler
Bigros
Öz Migroz
Fima
Market faaliyet alan içinde yer alan iú yeri isimlerinin dikkat çeken en önemli yan
marka olmuú bu alanda faaliyet gösteren di÷er marka marketleri anmsatacak úekilde
isimlerini bu úekilde tercih etmeleri ve mizahi unsurlarnda yer almas nedeniyle analiz
kapsam içinde de÷erlendirilmiútir. Ayrca, özellikle market baúl÷ altnda yer alan iú
yeri isimleri ile ilgili de÷erlendirme çalúmann üçüncü bölümünde detayl bir úekilde
yaplmaktadr.
Tablo 2.2
Gda ( Restaurant/Lokanta/Pastane/Tatlc) – Fast Food
( Restaurant/Lokanta/Pastane/Tatlc)
Fast Food
Çin LEE Restaurant
Maçka KEB-up
Pilawc
Girin CHICKEN TOMBøK2
Pilav Station
Bulgur Kral
Kanatch
McDavut
Cigerche
Her Daim Fast Food
Waffle Maffle
B.T.C. Burger TÜRK
Baktageç Kebapçs
Napcaz Fast Food
Crik Crak Restaurant
Tostchu
Krk Çatal Lokantas
Cücük Fast Food
PER 10 Patisserie
Mr. KEBAB
Pastalya
Dr. Lezzet Çi÷köfte
Baklove’a
Mac Döner’s
Patliycan Ev Yemekleri
Tablo 2.2’de yer alan iú yeri isimleri incelendi÷inde günlük konuúma diyaloglarnn
yansmalarn mizahi bir yönle görülmektedir. Örne÷in; kalem malem gibi ikili söz
dizisinin Waffle Maffle olarak iú yerinde tüketicinin aklnda kalmasn kolaylaútracak
biçimde tercih edilmesi. Televizyon dizileri ile özdeúleúerek halkn dilinden düúmeyen
sözcüklerin iú yeri ismi olarak mizahi bir biçimde kullanlmas ve gündemi takip etme
avantajn tüketicinin aklnda sürekli yer etmesi bakmndan süreklilik arz ederek
avantaj sa÷lamas. Her Daim Fast Food örne÷inde oldu÷u gibi. “Girin CHøCKEN
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TOMBøK 2” iú yeri ismi ile ilgili dördüncü bölümde, açklanacak olan dildeki
yabanclaúmann etkisinin iú yeri isimlerine yansyarak dilin bozulmas gibi olumsuz
etki yapmas sonucunu do÷urmasna ra÷men, tüketicinin gülümsemesine neden
olmaktadr. Tüketicilerin birbirleri ile konuúarak reklamnn ekonomik maliyetleri
azaltma düúüncesi ile a÷zdan a÷za pazarlama yolunun kullanlmas, mizahn kültürün
ekonomik bakmdan önemli bir rol oynad÷n kantlamas açsndan avantaj
sa÷lamaktadr.
Tablo 2.3
Giyim
Genç (kz-erkek) Giyim
theGooLL
KARPUZ CLUP
Serseri Giyim
Yrtk Prtk
Zerdüút Giyim
BOY – KOT
Ismarlama Pantoloncu
Macho
Tablo2.4
Giyim

Bayan Giyim
Çamaúrum
Nursace
Çirkin Kz
My don’s
AFøLLø
Mxclub Kokosh
UnverCITY
Kokoshe

Tak
Shkr Shkr

Ayakkab
PAPøM

Küppeli bijuteri

Giy Beni
Saloon Ustraa

Çocuk Giyim
Minicix
Aycix
Cicikom
baby collection
beberon

Ma÷aza
ABOOO
Ucuzluk Pazar
LøM-10
Ucuzluk Pazar
ÇAPUX SPOT
Spor Giyim

Giyim faaliyet alan içinde yer alan iú yeri isimlerinin içerik analizi genel sonucu
de÷erlendirildi÷inde dildeki yabanc kelimelerin etkileri ilk dikkat çeken husus olarak
de÷erlendirilebilir. Mizahi alglamaya neden olabilecek kelime oyunlarnn günlük
yaúant içinde aykrlk olarak karúmza çkan ve tüketicinin vazgeçilmez giyimi olan
kot’un iú yeri isminin tercihinde BOY-KOT olarak tercih edilmesinin en önemli nedeni
tüketicinin dikkatini çekebilme kaygs olarak de÷erlendirmek gerekir. Bu durumun
ortaya çkmasndaki di÷er önemli bir husus ise marka tercihinin tüketicinin satn
almasnda önemli bir rol oynamas ve pazarn içinde bulundu÷u rekabet úartlarnda
farkllk yaratma kaygsnn mizahi yansmas olarak de÷erlendirilebilir.
Hizmet faaliyeti alannda yer alan beú alt baúlk iú yeri isimleri tablo 2.5’de yer
almaktadr. Söz konusu beú alt baúlk srasyla, günümüzde tüketicilerin vazgeçilmezi
durumundaki internet kafe, güzellik salonu ve kuaför, dinlenme ve sohbet amaçl bar ve
kafeler son olarak mobilya ma÷azas içerik analizi yaplmútr.
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Tablo 2.5
Hizmet

Kafe
Cafe IN
ùalvar Kafe
Bi-FIRT Cafe
Ness-Cafe
Hmmburger Cafe
Eksi 30 Cafe
Cafedeyiz
KAHVE DAYS
Kahve Rengi
Dervish Cafe
Cafe 2MøZ
østanblue Cafe
Acktm Kafedeyiz

Kuaför-Güzellik Salonu
Kuaför TARA MURAT
BEBEK Güzellik Salonu
Relax Kuaför
Sende Kestir Kuaför
Krizma Kuaför
Tek Makas HAKKI

Bar
BiraVOO
BARDUCK
AhPUB
Zbar
RePUBlic
Birader

ønternet Cafe
Hayal@
CenNET
Palavra ønternet

Mobilya
Aydn MOBøLøA

Tüketicinin, iú yeri isimlerinin telaffuzu srasnda zorlanmamas bakmndan günlük
konuúma diyaloglar arasnda geçen ifadelere yer verilmesi ve bu ifadelerde mizah da
kullanarak tüketicinin aklnda kalmas, hatrlanmas ve farknda olmadan reklamnn
yaplmasnn sa÷lanmas mizahn di÷er konu baúlklarnda yer verilen kültürün
ekonomik etkisinin önemli rol ald÷ hizmet faaliyet alannda da görülmektedir. BiFIRT Cafe iú yeri ismindeki ifade günlük konuúma diyalogunda geçen tüketiciler
arasndaki samimiyetin tüketici ve iú yeri arasna da taúnmas amacnn ön planda
tutulmas sonucunu do÷urarak müúteri iliúkilerinin önemi bir kez daha
vurgulanmaktadr. Bu bölümde yer alan di÷er bütün iú yeri isimlerinin her birinde
mizahi unsurlarn yansmalar görülmektedir. Söz konusu mizahi unsurlarn yansmalar
her zaman oldu÷u gibi sadece mizahi açdan snrl kalmayp dördüncü bölümde de yer
verilecek olan yabanclaúmann etkisinin mizah kullanarak belki de bilinmeden
olumsuz etki yaratt÷ görülmektedir.
Üçüncü bölümde; bir iúletmenin hem ulusal hem de uluslararas pazarlarda yer
alabilmesi için günümüz rekabet koúullar içinde bilinirlili÷ini sürekli hale getirmesi o
iúletmenin ürünlerinin marka olarak tanmlanmasn gerektirmektedir. Bu durumda
ortaya çkan ve dikkat edilmesi gereken en önemli husus markann yasal olarak
korunmas konusunda gerekli iúlemlerin yaplarak yasa dú uygulamalara maruz
kalmasnn engellenmesidir. Markann bir iúletme için, bir ürün için, tüketici için ve
pazarda rekabet avantajn sürdürebilmesi için önemli bir iletiúim mesaj oldu÷u
bilinmektedir. Bu hususlara dikkat etmek ve tüketicinin ilgisini çekebilmek için
markann içinde bulundu÷u pazarn sosyo-kültürel özelliklerinin iyi analiz edilmesi
gerekmektedir. Sözü edilen kültürel özellikler içinde dil önemli bir rol oynamaktadr.
Söz konusu Pazar úartlarnda tüketicinin ilgisini çekebilmek, kolay telaffuz edebilmek,
mesaj olarak aklda kalclk sa÷lanmas bakmndan dikkat edilmesi gereken di÷er
önemli bir noktada içinde bulunulan pazarn mizah kültürünün do÷ru kullanlmasdr.
Bütün bu hususlarn dikkatli bir úekilde yerine getirilmesi piyasa úartlarnda haksz
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rekabet ortamnn do÷masn engelleyecektir. Bu durumun ortaya çkmasn engellemek
için yasal olarak marka tescilinin yaplmas, hukuki uygulamalara dikkat edilmesi ve
pazar kontrollerinin yaplmas gerekmektedir. Markann benzerinin kullanmnda cezai
yaptrmlarn günümüz Pazar koúullarnda önemli bir rolü bulunmaktadr. Rekabet
koúullarnda marka bilinirlili÷inin avantajn kullanmak isteyen iúletmeler tüketiciyi
yanltmak amacyla olmasa da rekabet koúullar içersinde pazarn kültürel özelli÷i
içinde bulunan mizah unsurunu kullanarak ilgi çekmek, piyasada tutunabilme
kaygsnn getirdi÷i úartlardan dolay markann ayns olmamakla beraber anmsatacak
unsurlar barndran ifadelere yer vermek durumunda kalabilmektedir. Sözü edilen
durum ülkemiz içinde geçerlili÷ini korumaktadr. Bu bölümde, içerik analizi yaplan iú
yeri isimlerinin hem mizahi açdan hem de markann yasal korunmasnn dikkatini
çekmek amacyla ülkemizdeki faaliyet gösteren iú yeri isimlerine yer verilmiútir.
Perakende sektöründe faaliyet gösteren markalar arasnda önemli bir yere sahip olan
Migros markasna yakn ve bu markay anmsatacak fakat yasal olarak herhangi bir
olumsuzlu÷a neden olmayan yine ayn sektörde faaliyet gösteren BøGROS avm olarak
faaliyette bulunan iú yeri dikkat çekmektedir. Ayn iú alannda faaliyet gösteren ÖZ
MøGROZ avm di÷er bir örnek olarak verilebilir. Burada dikkat edilmesi gerek önemli
bir husus iúletmelerin Migros’un faaliyette bulundu÷u merkezlerin dúnda Migros’un
olmad÷ merkezlerde faaliyet göstermesidir. Ayn durum, perakende sektöründe
faaliyet gösteren KøLER market içinde geçerlili÷ini göstermektedir. Küçük bir market
olarak mizah etkisini de göz önünde bulundurulmasyla BøZøM-KøLER adyla haksz
rekabete neden olmadan faaliyetini sürdürmektedir.
Yasal süreç sonucunda, iú yeri ismini de÷iútirmek zorunda kalan BULGUR KRAL
isimli gda alannda faaliyet gösteren iú yeridir. Daha önce Bulgur King olarak
faaliyetini sürdüren iú yerinin yasal süreç karúsnda iú yeri isminin de÷iútirmesine
neden olmuútur. Bu duruma benzer di÷er bir örnek olarak McDavut iú yeri ismi
verilebilir. Söz konusu örneklerde görüldü÷ü üzere iú yeri isim benzerli÷inin haksz
rekabet koúullar sa÷layabilece÷i düúüncesi ile iú yeri isimlerinde mizah yönü
vurgulanarak daha etkili oldu÷u görülmektedir.
Dördüncü bölümde; iú yeri isimleri üzerinde mizahn etkisinin incelendi÷i bu
çalúmada dikkat edilmesi gereken önemli bir hususta mizahn dile zarar vermesini
önlemektir. Mizahn dile zarar vermesi söz konusu olabilecek bir durumun olup
olmad÷n bu bölümde iú yeri isimlerinin analizi yaplarak daha net bir úekilde ifade
edilmektedir.
Di÷er bölümlerde incelenen iú yeri isimlerinin analizinde ortaya çkan sonuç; mizahn
piyasa koúullarnda tüketicinin ilgilisini çekecek önemli bir yönünün oldu÷u
vurgulanmaya çalúlmútr. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus; mizahn
kullanlmasnn olumsuz bir sonuç do÷urmad÷ vurgulansa da üzerinde durulmas
gereken nokta konuúulan dilin kurallarna zarar vermeyecek hassasiyetin taúmas
gereklili÷idir. Bu durumu açklayacak örnekler sraland÷nda; Maçka KEBup, Pilav
Station, Kanatche, Tostchu, Baklove’a, Barduck, Minicix, Shkr Shkr, Çamaúirium,
Macho ve Kokoshe iú yeri isimlerinin Türkçeye verdi÷i olumsuz etkisi mizahn farkllk
yaratmadaki avantajn dezavantaja dönüútürmesinde önemli rol oynad÷ söylenebilir.
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Dildeki bu yabanclaúmann nedeni olarak sadece mizahn etkisinin oldu÷u söylenemez.
Teknolojinin geliúmesi, küreselleúme ile birlikte kültür alúveriúinin hz kazanmas,
bireylerinin zaman konusundaki skntlarnn hem günlük dile yansmalar hem de
teknoloji dilinin günlük dilin içersinde önemli biçimde yer almas bu durumu tetikleyen
önemli bir durumdur. Bu etkilerle birlikte mizahn iú yeri isimlerinde kullanlmasnda
olumsuz bir durum olmamasna ra÷men dikkat edilmesi gereken en önemli durumdur.
Piyasa koúullarnda oldu÷u gibi haksz rekabeti önleyici yasalarn çkmas sürecinde
oldu÷u gibi kültürün en önemli ö÷esi olan dilin korunmas ile ilgili yasalarn çkmasnn
hz kazanmasna neden olabilecek önemli bir uyarc görevinde olmas mizahn bir kez
daha ne kadar önemli bir rol üstlendi÷ini göstermektedir.
Sonuç ve De÷erlendirme
Mizahn; insanlar arasnda ve özellikle Türk kültürü açsndan önemli bir rol
üstlendi÷ini bu çalúmada iú yeri isimlerinin içerik analizlerinin yaplmas ile bir kez
daha görülmektedir. Bu çalúmada, rekabet koúullarnn ortaya çkard÷ farkl strateji
uygulamalar içersinde mizahn iú yeri isimlerine etkileri incelenmeye çalúlmútr.
Durum analizi yapld÷nda ortaya çkan durumda dikkat edilmesi gereken en önemli
konunun her alanda oldu÷u gibi söz konusu durum karúsnda brakt÷ olumlu izler ve
brakaca÷ olumsuz izlerdir. Günümüz tüketim dünyasnda tüketiciler her ne kadar
sradan bir alúveriú süreci içinde olsalar da farkl alúveriú deneyimleri yaúamak
istemektedirler. Bu beklentinin farknda olan iúletmeler, tüketicilerin ilgisini çekebilmek
için birçok farkl uygulamalar yapmak zorunda kalmaktadrlar. Söz konusu farkl
uygulamalar hem tüketici de hem pazarda hem de rekabet koúullarnda iúletmelerde baz
avantajlar getirmektedir. Bu avantajlardan biri olan mizah ve iúyeri isimlerine
yansmalar ile ilgi çekme zorunlulu÷unun ortaya çkaraca÷ avantaj ve risklerin neler
olabilece÷i tartúlmaya çalúlmútr.
Dikkat edilmesi gereken en önemli durum, farkl stratejileri uygularken pazara,
tüketiciye, rakiplere ve en önemlisi içinde bulunulan sosyo-kültürel yapya zarar
vermemesi hususudur. Söz konusu kültürel etkinin sadece ekonomik boyutunun tek
olarak de÷erlendirilmemesi gereklili÷i bu çalúmada vurgulanmaya çalúlmútr. Ortaya
çkan en önemli sonuçlardan biri; tüketicinin ilgisini çekmenin önemi dúnda hem
sosyal sorumluluk bilincinin hem de kültüre sahip çkma bilincinin mizahn etkisi ile ne
kadar önemli oldu÷u vurgulanmaya çalúlmútr.
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Özet
ønternette yer alan sosyal a÷ siteleri, birer iletiúim ve reklam arac olarak, firmalarn
potansiyel müúterilere ulaúma ve mevcut müúterilerle iletiúim kurmalarnda yardmc
olmaktadr. Bu ba÷lamda çalúmann amac, Facebook’u kullanan bireylerin
Facebook’ta yaynlanan reklamlara ve reklam türlerine yönelik tutumlarn incelemektir.
Araútrma sonucunda elde edilen bulgular, tüketici tutumunun oluúmasnda Facebook’ta
geçirilen sürenin etkili oldu÷unu ortaya koymuú, ancak tutumun satn alma davranúna
dönüúmedi÷i belirlenmiútir. Bu açdan, firmalarn tutundurma karmalarna Facebook
reklamlarn dahil etmeleri sorgulanmas gereken bir kavram olarak karúmza
çkmaktadr.
Anahtar Kelimeler: Facebook, Sosyal A÷lar, Sosyal A÷ Siteleri, Tüketici Tutumlar
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ANALYSIS OF FACEBOOK USERS’ATTITUDES TOWARDS FACEBOOK
ADVERTISEMENT TYPES
Abstract
The social networks, as a communication and advertising medium, help for reaching the
potential customers and communicating with the current ones. In this context, the
purpose of the research is to analyse the attitudes of Facebook users towards the
Facebook advertisements. The findings show that the time spent in Facebook
contributes the consumers in attitude formation towards the product/service but attitude
formation is not transformed into individuals’ purchasing behavior. In this context, in is
obvious that the firms should better question the usage of Facebook advertisements in
their promotion mix.
Key words: Facebook, Social Networks, Social Network Sites, Consumer Attitudes
Giriú ve Çalúmann Amac
Günümüzde internetin günlük yaúama girmesiyle firmalar sosyal a÷lar bir reklam arac
olarak kullanmaya baúlamúlardr. Bu çerçevede çalúmada, tüketicilerin Facebook’ta
yaynlanan reklam türlerine yönelik tutumlar incelenmiú ve bu tutumun satn alma
davranúna yönelik etkisi irdelenmiútir.
1. Kavramsal Çerçeve
Sosyal a÷ siteleri, internet a÷ aracl÷yla, tüketicilerin ürünler hakknda annda bilgi
sahibi olmasna ve sipariú verebilmesine olanak sa÷lamaktadr (Babacan, 2005: 138).
Facebook’ta hâlihazrda yaynlanan reklamlar resimli, videolu, etkinlik daveti, sanal
hediye, oylama ve numune reklamlar (http://www.insidefacebook.com) olmakla
birlikte, yaplan görüúmeler sonucunda bu reklamlarn ilk üçünün Türkiye’de firmalar
tarafndan aktif olarak kullanld÷ belirlenmiútir.
Facebook’ta geçirilen süre ve girme skl÷nn artmas, Facebook kullanclarnn sitede
yaynlanan reklamlara maruz kalmasn arttrmaktadr. Maruz kalmann süreklilik arz
etmesi ise, uyarcya yönelik tutumun geliúmesini sa÷lamaktadr (Grimes, 2008: 72).
Böylece, bu reklamlarn bireylerin dikkatini çekme olasl÷, dolaysyla farkndal÷,
aúinal÷ ve duyarll÷ artmakta, bu ise bireyleri be÷enme ve tercihe yönlendirmekte
(Homer, 1990: 79; Grimes, 2008: 72), ikna ve teúvik etmektedir. Olumlu duygulara
sahip bireyler ise, olumlu tutum göstermektedir (Teng, Laroche ve Zhu, 2007: 29).
Böylece tutum ve davranú arasnda güçlü bir iliúkinin varl÷ndan söz etmek
mümkünken, reklamn tüketicinin davranún de÷iútirmesi için öncelikle tutumunu
de÷iútirmesi gerekmektedir (Berger ve Mitchell, 1989: 269).
Facebook reklamlar firmalar tarafndan yo÷unlukla kullanlmasna ra÷men bu
reklamlara yönelik tüketici alglarn, tutumlarn ve bunlarn satn alma davranú
üzerine etkilerini inceleyen bir çalúmann bulunmayú çalúmann özgün de÷erini
ortaya koymaktadr.
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2. Araútrma Yöntemi
Araútrma, Facebook’u aktif olarak kullanan kullanclardan tesadüfî olmayan
örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemiyle toplanan 409 anketle
yaplmútr. Anket formunda yer alan sorular, tüketicilerin Facebook kullanm
durumlarna, Facebook reklamlarna yönelik tutum ve satn alma davranúlarna ve
demografik özelliklerine yöneliktir. Bu ifadeler araútrmaclar tarafndan literatür
do÷rultusunda ve çalúma amacna yönelik olarak oluúturulmuútur.
3. Araútrma Bulgular ve Tartúma
Katlmclarn Facebook reklamlarna yönelik tutum geliútirmeleri açsndan önemli
olann Facebook’a girme skl÷ de÷il, Facebook’ta geçirilen süre oldu÷u belirlenmiútir.
Resimli ve video reklamlarnn duyulara daha fazla hitap etmesi ile etkin olabilmeleri,
etkinlik reklamlarnn ise, daha fazla bilgiye dönük olmalar nedeniyle, resimli ve video
reklamlarnn hem “içeri÷ine dahil olma” hem de “be÷enme” boyutuyla, etkinlik
reklamlarnn ise, sadece “içeri÷e dahil olma” boyutuyla iliúkili çkt÷ düúünülmektedir.
Katlmclar tutumsal anlamda Facebook reklamlarna karú olumsuz bir tavr göstermiú,
gerek reklamlar be÷enme, gerekse reklamlarn içeri÷ine dahil olma anlamnda kabul
görmediklerini ifade etmiúlerdir. Dolaysyla, Facebook reklamlarna yönelik bu
tutumlar satn alma davranúna da yansmakta ve bireylerin satn alma kararlarnda
Facebook reklamlarnn etkin olmad÷ ortaya çkmaktadr. Ancak sosyal içerikli
reklamlarn dikkat çekmesi, Facebook’un firmalarn yapt÷ sosyal faaliyetlerin
duyurulmasnda ve gösterilmesinde etkin bir araç olarak kullanlabilecektir.
Satn alma davranún en fazla “arkadaú önerisi” etkilemektedir. Bu açdan, arkadaú
önerisinin ön plana çkmas önem taúmaktadr. Nielsen’n raporuna göre, tandk
kimselerin tavsiyelerinin ve fikirlerinin internette tüketiciler için en güvenilir bilgi
kayna÷ oldu÷udur (Nielsen, 2009).
Sonuç ve Öneriler
Araútrma sonucuna göre, reklamlara yönelik tutumlarn Facebook’a girme skl÷na
de÷il, Facebook’ta geçirilen süreye ba÷l oldu÷u tespit edilmiútir. Facebook’ta geçirilen
süre arttkça, tüketicilerin gerek bilgi arama ve katlm gösterme, gerekse be÷enmeye
yönelik tutumlar da geliúmektedir. Ancak bireylerin Facebook reklamlarna olumsuz
tutum sergiledikleri ortaya çkmútr. Bu durum, tüketicilerin satn alma davranúna da
olumsuz yönde yansmútr. Facebook reklamlarnn olumlu bir tutum oluúturamamalar,
bireylerin Facebook reklamlarnda gördükleri ürün veya markalar satn almamalar
sonucuna neden olmaktadr. Bu ba÷lamda, Facebook reklamlarnn üzerinde durulmas
gereken yönünün, tüketicilerde olumlu tutum oluúmasn sa÷layacak de÷iúikliklerin
yaplmas oldu÷u düúünülmektedir.
Kullanclarn Facebook’u resim ekleme, müzik yükleme, günlük ve mesaj yazma vb.
aktiviteler için kullanmalar, yaynlanan reklamlarn tüketiciler üzerinde etkili
olamamasnn nedenini açklamaktadr.
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Katlmclarn Facebook’ta reklamlarn gördükleri ürün ve hizmetleri arkadaúlarna
önerdiklerini belirtmeleri, Facebook’un genellikle sosyal iletiúim amacyla
kullanld÷nn bir göstergesidir.
Araútrmann sosyal a÷ sitelerinden sadece Facebook’ta yaplmú olmas bir kst olarak
de÷erlendirildi÷inde, bundan sonra yaplacak çalúmalarn, Facebook dúndaki sosyal
a÷lar, bloglar, vb. sosyal medya araçlar üzerine yaplmas önerilmektedir. Farkl
ortamlarda uygulanan reklam türlerine tüketicilerin ne tür tepki verdi÷i ö÷renilerek,
reklamlar yoluyla sektörel bir karúlaútrma da yaplarak, reklam harcamalarnn daha
rasyonel yaplmasn sa÷lanabilinir. Ayrca çalúmaya reklam dúnda di÷er pazarlama
iletiúim araçlar da dahil edilerek, bu uygulamalarn da etkinli÷i de÷erlendirilebilir.
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SANAT TÜKETøMøNDE DEöERLENDøRME KRøTERLERø:
OPERA øZLEYøCøSø ÜZERøNDE BøR ÇALIùMA
Arú. Gör. Dr. Bilge AYKOL
Dokuz Eylül Üniversitesi øúletme Fakültesi
bilge.aykol@deu.edu.tr

Özet
Tüketiciler, satn alma kararlarn verirken, satn alnacak ürün veya hizmetle ilgili
çeúitli özellikleri de÷erlendirmektedirler. E÷er bir hizmet satn alnacaksa, yalnzca satn
almadan önce de÷il, tüketim srasnda da baz etmenler de÷erlendirilmektedir. Sanat
kurumlar da hizmet sektöründe çalúmaktadr, ancak sanat kurumlarnn ürünleri birer
deneyim olarak kabul edilmektedir. Bu deneyim de yalnzca sanatsal faktörleri de÷il,
onu çevreleyen hizmet faktörlerini de kapsamaktadr. Bu keúfedici çalúmann amac,
opera izleyicilerinin opera binasna girdikleri andan temsil sonuna kadar
de÷erlendirmeye tabi tuttuklar faktörleri araútrmaktr. Veriler, soru formu kullanlarak
øzmir Devlet Opera ve Balesi’nin dört temsilinde toplanmútr ve faktör analizine tabi
tutulmuútur. Sonuçlar hem sanatsal öz ürünle ilgili faktörlerin hem de öz ürünü
tamamlayan geniúletilmiú ürünle ilgili faktörlerin izleyicilerin gözünde önemli
oldu÷unu, di÷er izleyicilerin de deneyimin bir parças oldu÷unu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Sanat pazarlamas, sanat tüketimi, izleyici davranú, deneyimsel
pazarlama, opera
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EVALUATIVE CRITERIA FOR CONSUMPTION OF THE ARTS:
A STUDY ON OPERA AUDIENCE
Abstract
In their purchase decisions, consumers evaluate various attributes related to the product
or service to be purchased. In the case of a service purchase, they do not only make
evaluations before purchasing, but they also evaluate some factors during consumption.
Arts organizations operate in the service industry, but their products are considered as
experiences. This experience does not only consist of an artistic core product, but it also
covers service factors which complement it. The aim of this exploratory study is to
examine the factors which are subject to evaluation by the opera audience from the
moment they enter the opera house until the end of the performance. Data were
collected with a questionnaire in four performances of Izmir State Opera and Ballet and
were factor analyzed. Results reveal that factors which are associated with both artistic
core product and complementary augmented product are perceived as important. Results
also show that members of the audience were a part of the experience.
Keywords: Arts marketing, arts consumption, audience behavior, experience
marketing, opera.
1.GøRøù
Son krk yldr ticari firmalar dúndaki organizasyonlar da pazarlama uygulamalar
içinde yer almaktadr. Bu geliúmenin etkisi, sahne sanatlar organizasyonlarnda da
görülmektedir. Bu durum, pazarlamann yalnzca ticari organizasyonlarda de÷il,
de÷iúim ve iliúkilerin bulundu÷u her ba÷lamda uygulanabilece÷ini ifade eden
pazarlamann geniúletilmesi kavramyla açklanmaktadr (Kotler, 2005:114).
Sahne sanatlar kurumlar, hizmet sektöründe çalúyor olmakla birlikte, bu kurumlarn
pazara sunduklar, bir deneyim olarak kabul edilmektedir (Boorsma, 2006:77; Kotler ve
Scheff, 1997:189; Legum ve George, 1981:21; Petkus Jr, 2004:49; Scheff Bernstein,
2007:90), çünkü bireylerin bu ürünleri satn almalarnn temel nedeni, yaúamak
istedikleri deneyimlerdir (Holbrook ve Hirschmann, 1982:132). Söz konusu deneyim ise
yalnzca sanat eserinin icrasndan ibaret olmayp bilet satú, mekânn özellikleri,
çalúanlarn davranúlar, mekânn ulaúlabilirli÷i gibi etmenleri de kapsamaktadr (Hill
vd., 2003:120; Hume 2008a:49 ; Hume, 2008b:352; Hume ve Sullivan Mort, 2008:314,
Hume vd., 2006:318; Scheff Bernstein, 2007:92). Bu deneyimi oluúturan bileúenlerin
izleyici gözündeki önem düzeylerinin araútrlmas, sanat organizasyonu yöneticileri
açsndan önem taúmaktadr.
øzleyicilerin gözünde her sahne sanat, ayr faktörlere ba÷l olarak
de÷erlendirilmektedir, çünkü her sanat türünün farkl özellikleri vardr. Bu anlamda bu
çalúmann konusu, opera deneyimidir. øzleyicilerin opera binasna girdikleri andan
temsil sonuna kadar yaúadklar deneyim üzerinde etkili olan faktörlerin önem düzeyleri
ortaya çkarlmaya çalúlmútr. Çalúmann ilk bölümü, sahne sanatlar deneyimini
kapsayan bir literatür taramasndan oluúmaktadr. Bunu, alan çalúmasnn tasarmnn
açkland÷ metodoloji bölümü izlemektedir. Daha sonra çalúmann bulgular ortaya
konmuú ve tartúlmútr.
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2.LøTERATÜR
2.1.Bir Deneyim Olarak Sahne Sanatlar Ürünü
Sahne sanatlar kurumlarnn ürünleri, birer deneyim olarak kabul edilmektedir
(Boorsma, 2006:77; Kotler ve Scheff, 1997:189; Legum ve George, 1981:21; Petkus Jr,
2004:49; Scheff Bernstein, 2007:90), çünkü izleyiciler, bu ürünleri, yaúamak istedikleri
estetik, entelektüel, duygusal, e÷lendirici veya sosyal deneyimler için satn almaktadr
(Scheff Bernstein, 2007:91).
Sahne sanatlar deneyiminin birden fazla boyutu vardr. Bu boyutlar, de÷iúik yazarlar
tarafndan benzer biçimde ifade edilmiútir: öz ürün ve geniúletilmiú ürün (Scheff
Bernstein, 2007:90); öz, beklenen ve geniúletilmiú ürün (Kotler ve Scheff, 1997:190);
öz hizmet ve tamamlayc hizmetler (Hume, 2008a:49; Hume, 2008b:351; Hume ve
Sullivan Mort, 2008:314), öz fayda, merkezi, geniúletilmiú ve potansiyel deneyimler
(Hill vd., 2003:120). Kullanlan kavramlar farkl olsa da, bu yaklaúm, bir öz ürün ile
onu çevreleyen ve deneyimin tamamlayc yönlerini oluúturan di÷er etmenlerin varl÷n
ortaya koymaktadr. Öz ürün, bütünüyle sanatsal deneyimle ilgilidir ve sanat eserinin
icrasn kapsamaktadr (Hill vd., 2003:120; Hume 2008a:49; Hume ve Sullivan Mort,
2008:314; Scheff Bernstein, 2007:90). Sanatsal ürünü/deneyimi tamamlayan ve
çevreleyen özellikler arasnda abonelik paketleri, bültenler, performans öncesi veya
sonrasnda düzenlenebilecek söyleúiler ve e÷itimler, mekân özellikleri, mekân
çevresindeki park yerleri, yiyecek içecek olanaklar, an eúyalar, çalúan davranúlar ve
kurum tarafndan düzenlenen kurslar saylabilir (Scheff Bernstein, 2007:92; Hill vd.
2003:120; Hume, 2008a:49). Yaplan alan çalúmalar da izleyicilerin sahne sanatlar
deneyimini, kültürel ve hizmetle ilgili faktörlerden oluúacak bicimde alglad÷n
göstermektedir (Hume vd., 2006:321). Genel olarak denilebilir ki öz ürünle ilgili
kararlar, sanat yönetmeni tarafndan verilmektedir, ancak geniúletilmiú ürünü oluúturan
etmenler pazarlamann karar alanna girmektedir. Sanat kurumunun denetimi altnda
olan öz ve geniúletilmiú ürünün yan sra bu deneyim, di÷er izleyicilerin
davranúlarndan da etkilenmektedir (Hill vd., 2003:118).
2.2.Sahne Sanatlar øçin De÷erlendirme Ölçütleri
Sahne sanatlar ürünün kendisiyle ilgili özellikler, bu ürünlerin tüketimini
etkilemektedir (Caldwell, 2001:500). øzleyiciler bir sahne sanatlar ürününü satn alrken
baz ölçütleri de÷erlendirerek karar vermektedirler. øzleyiciler, sanat ürününü, aradklar
faydalar elde etmelerini ve belirli ihtiyaçlarn karúlayabilmelerini sa÷layan
özelliklerin bileúimi olarak görmektedirler (Kotler ve Scheff, 1997:87). Bu özellikler,
yapma veya performansa ait özellikler olabilir, örne÷in solist, bilet fiyatlar veya park
yeri olanaklar gibi (Kotler ve Scheff, 1997:88; Putler ve Lele 2003:307). Ancak tüm
hizmetlerde oldu÷u gibi, izleyiciler deneyimle ilgili çeúitli özellikleri sadece satn alma
öncesinde de÷il, performans izledikleri srada, yani tüketim srasnda da
de÷erlendirmektedirler (Lovelock, 1996:166).
Sahne sanatlarnn her biri de÷iúik özelliklere sahip oldu÷u için farkl ölçütlere göre
de÷erlendirilmeleri beklenmektedir. Bu anlamda bu çalúma, opera deneyimini konu
edinmektedir. Opera konusunda de÷erlendirme ölçütleri üzerine yaplmú çok az sayda
çalúma vardr. Bunun istisnalar, Boerner ve arkadaúlar tarafndan Almanya’da
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gerçekleútirilen çalúmalardr. Performans kalitesi kavram çerçevesinde ortaya konan
bu yaklaúma göre izleyiciler, müzik ve sahneyle ilgili boyutlar de÷erlendirmektedirler.
Müzikal boyutlar arasnda orkestra, solistler ve koro saylabilir. Sahneyle ilgili
boyutlara ise, rol yapabilme ve sahneye koyma kalitesi örnek gösterilebilir (Boerner,
2004:429). Bu yaklaúmda yalnzca ayr ayr faktörler de÷il, aralarndaki uyum da
de÷erlendirilmektedir. Örne÷in müzik ve sahne arasndaki uyum, müzikle ve sahneyle
ilgili faktörlerin kendi içlerinde uyumlu olmas, koro ve orkestra üyelerinin kendi
içlerinde uyumlu olmas gibi (Boerner, 2004:431). Almanya’da iki operada
gerçekleútirilen uygulamalar bu yaklaúm desteklemektedir (Boerner ve Jobst,
2008:239; Boerner vd., 2008:32).
Alan çalúmalar, gerek öz gerekse geniúletilmiú üründeki hizmet kalitesinin, alglanan
de÷eri ve yeniden satn alma niyetini etkiledi÷ini göstermektedir. (Hume, 2008b:361 ;
Hume vd., 2006:315; Hume vd., 2007:145). Bu anlamda, izleyicilerin gözünden sahne
sanatlar deneyimini öz ve geniúletilmiú düzeyde oluúturan etmenlerin araútrlmas
önem taúmaktadr (Hume vd., 2007:136). Ancak Hume ve arkadaúlar tarafndan
yaplan çalúmalar, sahne sanatlar deneyimini öz ve geniúletilmiú ürün düzeyinde ele
almúsa da bunu genel olarak sahne sanatlar için yapmútr. Opera konusunda Boerner
ve arkadaúlar tarafndan yaplan çalúmalarsa yalnzca sanat ürünüyle, yani öz ürünle
ilgili de÷erlendirme ölçütlerini ele almaktadr. Öz ve geniúletilmiú ürünü tiyatro için
konu alan çalúmalar vardr (Johnson ve Garbarino, 2001; Voss ve Cova, 2006), ancak
opera için iki düzeyi ele alan bir çalúma yoktur. Bu anlamda bu çalúma aúa÷daki
araútrma sorularna yant aramaktadr:
1.

øzleyiciler, bir opera temsilini tüketirken bu ürünle ilgili hangi özellikleri
de÷erlendirmeye tabi tutmaktadr?

2.

øzleyicilerin bir opera temsilini tüketirken de÷erlendirdikleri özellikler hangi
temel boyutlar oluúturmaktadr?

3.ARAùTIRMA TASARIMI
3.1.Ölçüm Arac
Daha önce Türkiye’de opera konusunda, izleyici davranú bakú açsyla bir çalúma
yaplmamútr. Bu nedenle, öncelikle, de÷erlendirme ölçütlerinin ortaya konmas
amacyla nitel bir çalúma tasarlanmútr. Yazar bu amaçla iki opera temsiline gitmiú ve
opera baúlamadan önce ve perde arasnda izleyicilere de÷erlendirme ölçütlerinin
bulunmasna yönelik derinlemesine görüúmelere katlp katlamayacaklarn sormuútur.
Kabul eden 14 izleyiciyle, 2009 ylnn Mays ve Haziran aylarnda derinlemesine
görüúmeler yaplmú ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuútur. Bu analizin
sonuçlar, bu çalúmann ölçüm arac olan soru formunun dayana÷n oluúturmaktadr.
Soru formu 12 opera izleyicisi üzerinde test edilmiú ve anlaúlmazlk sorunlarn
gidermek amacyla gerekli de÷iúiklikler yaplmútr.
Soru formu dört bölümden oluúmaktadr. ølk bölümde, katlmclara gidecekleri bir
opera temsilini seçerken de÷erlendirebilecekleri etmenlerin önem düzeyi sorulmuútur.
økinci bölümde, opera bileti aldktan sonra, opera temsiline kadar yaplan hazrlklarn
ne sklkla gerçekleútirildi÷ine yönelik sorular yer almútr. Üçüncü bölümde ise,
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katlmclarn
opera
binasna
girdikleri
andan
temsil
sonuna
kadar
de÷erlendirebilecekleri etmenler listelenmiútir. Son bölüm, katlmclarn demografik
özelliklerini ortaya koymaya yönelik sorulardan oluúmaktadr. Bu çalúmann odak
noktasn soru formunun üçüncü bölümü oluúturmaktadr. Söz konusu bölüm, otuz sekiz
ifadeden oluúmaktadr ve katlmclardan bu etmenlerin önem düzeylerini 1 (hiç önemli
de÷il) ile 5 (çok önemli) arasnda de÷erlendirmeleri istenmiútir.
3.2.Örneklem
Çalúmann anakütlesi opera izleyicileridir. Ancak opera izleyicilerinin bilgilerinin yer
ald÷ ve tesadüfi örnekleme yöntemine esas oluúturabilecek bir veritaban yoktur. Bu
nedenle iki yol izlenmiútir. ølk olarak opera izleyicilerine, opera temsili srasnda ulaúma
yöntemi seçilmiútir. økincisi, sorularn yalnzca daha önce opera izlemiú kiúiler
tarafndan de÷erlendirilmesi mümkün oldu÷u için soru formunda “operaya ilk kez
geliyorum” seçene÷i yer almútr. Bu anlamda, çalúmada yargsal örnekleme yöntemi
kullanlmútr. Çalúmann bütçesi nedeniyle soru formu, yalnzca øzmir Devlet Opera ve
Balesi izleyicileri üzerinde uygulanmútr. øzmir Devlet Opera ve Balesi’nin dört
temsilinde, opera baúlamadan önce ve perde aralarnda soru formu fuayede bekleyen
izleyicilere da÷tlmú ve toplanmútr. Toplam 230 soru formu da÷tlmú ve 201 kiúi
soru formunu teslim etmiútir. Bu formlarn 18’i tam doldurulmad÷ için dikkate
alnmamútr. 14 katlmcnn da operaya ilk kez geldi÷i anlaúlmú ve bu kiúilerin
formlar da analiz dúnda braklmútr. Sonuçta 169 kullanlabilir soru formu elde
edilmiútir. Bu da %73,4’lük bir geri dönüú oranna karúlk gelmektedir. Veriler 2010
ylnn ùubat ve Mart aylarnda toplanmútr.
Katlmclarn demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Buna göre
katlmclarn %65,1’i (n=110) kadndr. Katlmclarn yaú ortalamas 42,2 olarak
bulunmuútur. Evli ve evli olmayanlar yaklaúk eúit saydadr. Çocuk sahibi olmayanlar
(n=95; %= 56,2) çocuk sahibi olanlardan daha fazladr. Katlmclarn %89,9’u (n=152)
üniversite veya yüksek lisans mezunudur. Ço÷u katlmc (n=87, %= 56,9), aylk gelir
düzeyinin 1000-2999 TL arasnda oldu÷unu belirtmiútir. Sonuçlar, katlmclarn
%37,3’ünün (n=63) ylda birkaç kez, %24,9’unun (n=42) ayda bir kez ve %29,6’snn
da (n=50) ayda iki kez operaya gitti÷ini ortaya koymaktadr. Katlmclar, ortalama 18,5
yldr operaya gitmektedir. Bu bulgular, katlmclarn yaú, cinsiyet, medeni durum ve
e÷itim düzeyi açsndan sahne sanatlar tüketimi alannda çeúitli ülkelerde yaplan
çalúmalarla ve Türkiye’deki tiyatro, opera ve baleye katilim oranlaryla tutarldr
(Boerner ve Jobst, 2008:238; Colbert, 2003b:32; Heitman ve Crocken, 1976:86;
Johnson ve Garbarino, 2001:67; Peterson ve Malhotra, 1999:18, TÜøK, 2007:40).
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3.3.Analiz
Churchill (1979)’dan yola çkarak, kullanlan ölçe÷i hatalarndan arndrmak ve içerik
bakmndan geçerlili÷ini denetlemek için keúfedici
Tablo 1: Katlmc Profili
Cinsiyet
Kadn
Erkek
Toplam
Medeni durum
Bekâr
Evli
Boúanmú
Dul
Toplam
Çocuk sahipli÷i
Çocuk sahibi de÷il
Çocuk sahibi
Toplam
E÷itim düzeyi
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Toplam
Gelir düzeyi
1000 TL’den düúük
1000-2999 TL aras
3000-4999 TL aras
5000 TL’den yüksek
Toplam
Operaya gitme skl÷
Ylda birkaç kez
Ayda bir kez
Ayda iki kez
Haftada bir kez
Haftada birden daha sk
Toplam

n
110
59
169

Geçerli %
65,1
34,9
100

67
81
14
7
169

39,6
47,9
8,3
4,1
100

95
74
169

56,2
43,8
100

17
97
55
169

10,1
57,4
32,5
100

28
87
22
16
153

18,3
56,9
14,4
10,5
100

63
42
50
10
4
169

37,3
24,9
29,6
5,9
2,4
100

faktör analizi yaplmútr. Buna göre, e÷er ölçek birden fazla boyuttan oluúuyorsa, tüm
boyutlarn güvenilirli÷i ayr ayr ölçülmelidir (Churchill, 1979:68). Örneklem says,
faktör analizi gerçekleútirmek için yeterlidir ve 0,847 olarak bulunan Kaiser-MeyerOlkin istatisti÷i de bunu do÷rulamaktadr (Malhotra ve Birks, 2007:649-651). Otuz
sekiz ifadeden oluúan ölçe÷e, ortak faktör analizi (promaks yönlendirme) uygulanmútr.
Deneyimi oluúturan sanat eseriyle ve hizmetle ilgili özelliklerin daha önceki
çalúmalarda önemli olarak bulunmas aralarnda korelasyon olabilece÷ine dair bir kan
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oluúturdu÷u için dikey olmayan yönlendirme kullanlmútr (Hume 2008:50; Hume ve
Sullivan Mort, 2008:315; Johnson ve Garbarino, 2001:68).
Faktör analizinde yalnzca istatistiksel olarak anlaml faktör yüklemeleri dikkate
alnmútr. Bu örneklem düzeyi için anlaml faktör yüklemeleri 0,45’in üzerindeki
yüklemelerdir (Hair vd., 2006:128). Sonuçlar, anlaml yükleme katsaysna sahip olan
her de÷iúkenin bir ve yalnz bir faktöre yüklendi÷ini göstermektedir (Tablo 2). Buna
göre, 10 faktörün de÷iúimin % 62,788’ini açklad÷ görülmüútür. Faktörlerin
güvenilirli÷i Cronbach alfa ile ölçülmüútür. Dokuzuncu faktörün güvenilirlik düzeyi
kabul edilebilir düzeyin altnda kalmútr. Di÷er faktörlerin güvenilirlikleri 0,656 ile
0,878 arasnda de÷iúmektedir ve keúfedici çalúmalar için kabul edilebilir düzeyin
üzerindedir (Nunnaly,1967, aktaran Churchill, 1979:68). Güvenilir olan ölçeklerde, her
bir ifadenin yer ald÷ ölçekle arasndaki korelasyonlar, 0,397 ile 0,799 arasnda
de÷iúmektedir ve tümü pozitiftir (Churchill, 1979: 68).
Faktör yüklemeleri 0,45’in altnda kalan ve hiçbir faktöre yüklenemeyerek ölçe÷in
dúnda kalan de÷iúkenler, orkestrann sahneyle uyumlu olmas, kostümlerin gösteriúli
olmas, eserde geçen dönemle sahnelemenin uyumlu olmas, di÷er izleyicilerin
alkúlama davranú, opera binasnn büyüklü÷ü, opera çevresindeki park yeri olanaklar
ve izlenen performansn izleyicileri baúka dünyalara götürmesidir.
4.BULGULAR
1.Faktör- Öz Ürün – Geniúletilmiú Ürün Uyumu: Bu faktörde, di÷er izleyicilerin
giyimi, di÷er izleyicilerin opera hakkndaki bilgi birikimi, operada çalúan kiúilerin
giyimi, operaya sürekli gelen kiúiler, opera binasnn yeme-içme olanaklar ve opera
binasnn tarihi nitelik taúmas yer almaktadr. Opera binasnn yeme-içme olanaklar
de÷iúkeninin ölçekten çkarlmas ölçe÷in güvenilirli÷ini arttrmaktadr. Bu faktör
açklanrken derinlemesine görüúmeleri dikkate almakta yarar görülmektedir. Bu
görüúmelerde izleyicilerin bir ksm di÷er izleyicilerin giyimine önem verdiklerini
belirtmiúler, bunu da sanatçya duyduklar saygyla iliúkilendirmiúlerdir. Sahne sanatlar
temsillerine katlmn úk giyinmek gibi sembolik ve bazen törensel davranúlar içerdi÷i
bilinmektedir (Caldwell, 2001:498). Baz izleyiciler, operada sürekli gördüklerimüdavim izleyicileri- önemsediklerini –ve takdir ettiklerini- belirtmiúlerdir.
Derinlemesine görüúmelerde ortaya çkan bir baúka konu, di÷er izleyicilerin opera
hakkndaki bilgi birikimi olmuútur. Baz izleyiciler yanlarndaki izleyicilerle opera
hakknda sohbet edebilmeyi önemsemektedir. Opera binasnn tarihi nitelik taúmas,
özellikle operann tarihsel olarak bir saray gösterisi olarak görülmesiyle
iliúkilendirilmiútir. Bu nedenle, opera izleyicisinin opera izleme deneyimini, úk giysiler,
opera hakknda sohbet edebilecekleri izleyiciler, operann müdavim izleyicileri ve
binann tarihi nitelik taúmasyla
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Di÷er izleyicilerin giyimi
Di÷er izleyicilerin opera hakknda bilgi
birikimi
Operada çalúan kiúilerin giyimi
Operaya sürekli gelen kiúiler
Opera binasnn yeme içme olanaklar
Opera binasn tarihi nitelik taúmas
ùef
Orkestrann performans
Solistlerin performans
Koronun performans
Solistlerin seslerinin birbirleriyle uyumlu
olmas
Solistlerin seslerinin rolleriyle uyumlu
olmas
Opera binasnn snma olanaklar
Opera binasnn havalandrmas
Opera binasnn serinletme olanaklar
Dekorun eserde geçen dönemi yanstmas
Kostümlerin eserde geçen dönemi yanstmas
Operada çalúan kiúilerin yardmsever olmas
Operada çalúan kiúilerin kibar olmas

Tablo 2: Faktör Yüklemeleri

,646
,640
,501
,478

,775

1
,801

,521

,584

,827
,772
,598
,597

2

,880
,877
,793

3

,915
,763

4

,715
,675

5

6

7

8

9

10
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n

Cronbach alfa
Ortalama
(standart sapma)

Operann bulundu÷u muhit
Operaya ulaúm
Üst yazlarn çevirisi
Üst yaz kullanlmas
Üst yaz panosunun konumu
Solistlerin fiziksel görünüúlerinin rolleriyle
uyumlu olmas
Solistlerin rol yapabilme yetenekleri
Opera binasnn akusti÷i
Operann sahnelendi÷i dil
Di÷er izleyicilerin rahatsz edici davranúlar
Operada çalúan kiúilerin operann kurallar
konusundaki hassasiyeti (örne÷in geç
gelenlerin içeri alnmamas)
Açklanan kümülatif de÷iúim (%)

Opera binasnn bakml olmas

158

0,805
4,5095
(,53578)

37,487

30,845
0,795
3,3500
(,9048
2)
150

2

1

0,878
4,3822
(,81808
)
157

42,425

3

164

0,878
4,3445
(,81694)

46,836

4

0,832
4,3928
(,72747
)
157

50,785

5

,611

0,697
4,0541
(,91739
)
157

53,917

6
,775
,542

0,757
4,1032
(,89778
)
155

56,575

,893
,844
,602

7

0,685
4,3443
(,76028
)
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58,949

,482

,832

8

-

61,01
6
0,431
-

,558
,558

9

0,656
4,5032
(,73488
)
157

62,788

,472

,610

Devam
ediyor.
10

iliúkilendirdikleri düúünülerek bu faktöre öz ürün – geniúletilmiú ürün uyumu ad
verilmiútir. Bu faktör, en düúük önem düzeyine sahiptir.
2. Faktör-Müzik: ùef, orkestrann, solistlerin ve koronun performans, solistlerin
seslerinin birbirleriyle ve rolleriyle uyumlu olmas, bu faktörde yer alan de÷iúkenlerdir.
Bu faktör, temel olarak öz ürünü oluúturmaktadr ve tüm de÷iúkenler müzikle ilgilidir.
En yüksek önem düzeyi bu faktöre, yani öz ürüne aittir.
3.Faktör-Mekân: Binann snma ve serinletme olanaklar ile havalandrmas bu
faktörü oluúturmaktadr ve bu faktör de oldukça önemli görülmektedir.
4.Faktör-Sahnelemede ønandrclk: Dekorun ve kostümlerin eserde geçen dönemi
yanstmasndan oluúan bu faktör, sahnelemede inandrclk olarak adlandrlmútr ve
oldukça önemli bulunmuútur.
5.Faktör-Çalúanlar: Bu faktörde, operada çalúan kiúilerin yardmsever ve kibar
olmas ile opera binasnn bakml olmas yer almaktadr. Son de÷iúkenin ölçekten
çkarlmas ölçe÷in güvenilirli÷ini arttrmaktadr.
6.Faktör-Yer/Ulaúm: Hizmet sa÷laycnn bulundu÷u
de÷erlendirmeye tabi tutulan faktörler arasnda yer almútr.

yer

de

deneyimde

7.Faktör-Üst yaz: Yedinci faktör bütünüyle üst yaz ile ilgili de÷iúkenlerden
oluúmaktadr. Bu faktörde yer alan de÷iúkenler, üst yazlarn çevirisi, üst yaz
kullanlmas ve üst yaz panosunun konumudur.
8.Faktör-Solistin inandrcl÷: Solistlerin fiziksel görünüúlerinin rolleriyle uyumlu
olmas ve rol yapabilme yetenekleri, sekizinci faktörü oluúturmaktadr. Bu da solistin
inandrcl÷ olarak adlandrlabilir ve yine oldukça önemli görülen faktörlerden biridir.
9. Faktör: Bu faktörün güvenilirli÷i kabul edilebilir düzeyin altnda kald÷ için
ölçekten çkarlmútr.
10.Faktör-Hizmet sorunlar: økinci en yüksek önem düzeyine sahip olan bu faktör
di÷er izleyicilerin rahatsz edici davranúlar ve operada çalúan kiúilerin operann
kurallar konusundaki hassasiyeti de÷iúkenlerinden oluúmaktadr. Bu faktör, hizmet
sorunlar olarak de÷erlendirilebilir. Sahne sanatlar ürünü sanat eserinin icrasndan ve
tamamlayc özelliklerden oluúmakla beraber yaúanan deneyim di÷er izleyicilerden ayr
düúünülemez (Hill vd., 2003). Derinlemesine görüúmelere katlan tüm izleyiciler, di÷er
izleyicileri deneyimin bir parças olarak görmüúler ve di÷er izleyicilerin salona geç
girme, aralarnda konuúma, temsil srasnda cep telefonu kullanma gibi baz
davranúlarndan rahatsz olduklarn belirtmiúlerdir. Bu faktörün neredeyse müzik
faktörü kadar önemli görülmesi, deneyimi ne kadar etkiledi÷ini ortaya koymaktadr.
øzleyiciler bu konuda çalúanlardan yetkileri ölçüsünde hassasiyet beklemekte ve
örne÷in geç gelenlerin içeri alnmamasn istemektedir.
5.TARTIùMA VE SONUÇ
Çalúmann sonucunda izleyicilerin opera binasna girdikleri andan temsil sonuna kadar
de÷erlendirdikleri etmenler, on faktör altnda toplanmú, bir ölçek güvenilirlik sorunu
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nedeniyle analiz dúnda braklmútr. Üç faktör öz ürünle, di÷er faktörler geniúletilmiú
ürünle ilgilidir.
Öz ürünle ilgili olan faktörler, müzik, sahnelemede inandrclk ve solistin
inandrcl÷dr. Müzik en önemli faktördür. Bu faktörde hem müzikle ilgili özelliklerin
hem de aralarndaki uyumun yer almas Boerner (2004), Boerner ve Jobst (2008) ve
Boerner vd. (2008) ile benzer bir sonuçtur. ønandrclkla ilgili faktörler de oldukça
önemli görülmektedir. ønandrclk, özellikle tiyatro tüketimi ile ilgili literatürde
izleyicileri performansn içine çekmek için sahneye koymada ve oyunculukta en çok
çaba gösterilen etmenlerden biridir, çünkü inandrclk, izleyicilerin oyunun içine
çekilmesini sa÷lamakta, bu da performans baúars olarak kabul edilmektedir (Stuart ve
Tax, 2004:622; Williams ve Anderson, 2005:16). øzleyicilerin performansn içine
çekilmesi, Csikszentmihalyi’nin (2008) “akú” olarak adlandrd÷ duruma
benzetilebilir. Ancak ayn zamanda, sahnelemede inandrclk faktörü, klasik eserlerin
modern yorumlaryla ilgili soru iúaretleri yaratmaktadr. Derinlemesine görüúmelerde
izleyicilerin yars, klasik eserlerde modern kostüm ve dekor kullanlmasndan
hoúlanmadklarn belirtmiútir. Sanatçnn; toplum, sanat endüstrisi ve sanatçnn bizzat
kendisi olmak üzere, tatmin etmesi gereken üç hedef kitlesi oldu÷u düúünülmektedir ve
bunlardan hepsinin ayn anda memnun edilmesi mümkün olmayabilece÷i gibi, birinin
memnun edilmesi, di÷erlerinin memnuniyetsizli÷i ile sonuçlanabilmektedir (Hirschman,
1983:47). Eserlerin sahnelenmesi, sanat pazarlamasnda sanat yönetmeninin karar
alannda olan bir konu oldu÷u için (Scheff Bernstein, 2007:92) burada daha fazla
tartúlmayacaktr.
øzleyiciler, yalnzca sanatsal deneyimi de÷il, onu tamamlayan etmenleri de oldukça
önemli görmektedir (Hume vd., 2006). Örne÷in mekân ve çalúanlarn da oldukça
önemli bulunmas, izleyicilerin sahne sanatlar kurumlarnda yalnzca kendini
gerçekleútirme de÷il, daha düúük düzeydeki ihtiyaçlarnn da karúlanmas gerekti÷ini
ortaya koymaktadr (Hill vd., 2003). Bilet almadan önce de÷erlendirilebilecek olan bu
ulaúm/yer faktörünün, deneyimin önemli bir parças olarak görülmesinin øzmir’de bir
tane opera binas bulunmasndan kaynakland÷ düúünülmektedir.
Üst yaz faktörü de oldukça önemli bulunmuútur. TÜøK (2007:149) verileri, yabanc
operalarn daha çok izlendi÷ini ortaya koymaktadr. Bu veri, tüm operalarn orijinal
dilde sahnelendi÷ini göstermemekle birlikte, üst yazlarn takibi eserin anlaúlmas
bakmndan önem taúmaktadr.
Faktörlerden öz ürün- geniúletilmiú ürün uyumu, Solomon ve Englis (1994) tarafndan
ortaya konulan “tüketim takmyldz” kavramyla açklanabilir. Tüketim takmyldz,
tüketicilerin bir toplumsal rolü oluúturmak, göstermek veya gerçekleútirmek için
kullandklar, birbirini tamamlayan ürünler, markalar ve/veya tüketim etkinlikleridir
(Solomon ve Englis, 1994:58). Bu kavrama göre, tüketilen ürünler, tüketicilerin
gözünde aralarndaki uyuma göre anlam kazanmaktadr. Tüketiciler bir ürün satn
alrken bu ürünün daha önce satn aldklaryla veya almay planladklaryla uyumunu
dikkate almaktadr, yani tüketicilerin satn alma kararlar ba÷lamdan etkilenmektedir
(Solomon ve Englis, 1994:57). Bu nedenle, opera izleyicisinin opera izleme deneyimini,
úk giysiler, opera hakknda sohbet edebilecekleri izleyiciler, operann müdavim
izleyicileri ve binann tarihi nitelik taúmasyla iliúkilendirdikleri düúünülmektedir.
Tüketim takmyldz kavramnn, sahne sanatlar tüketimini etkiledi÷i öne
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sürülmektedir (Caldwell, 2001:506). Tiyatro izleyicileri üzerinde yaplan bir baúka nitel
çalúma da benzer sonuçlar ortaya koymaktadr; buna göre, tiyatro izleyicileri de
fuayeye girdikleri andan itibaren izleyecekleri oyunla ilgili ipuçlar aramakta, salonun
dekorunda tiyatro janrnn kendisiyle ile ilgili sembollerin bulunmasn istemektedirler
(Aykol, 2010).
Hizmet sorunlar faktörü, di÷er izleyicilerin de deneyimin en önemli parçalarndan biri
oldu÷unu göstermektedir. Di÷er izleyicilerin rahatsz edici davranúlar deneyimde
sorun yaratmakta, izleyiciler bu konuda çalúanlardan yetkileri ölçüsünde destek
beklemektedir. Ancak di÷er izleyiciler deneyimin bir parças olmakla beraber, sanat
kurumunun denetimi altnda olan bir faktör de÷ildir.
Çalúmada yargsal örneklem kullanlmú ve çalúma yalnzca øzmir’deki opera
izleyicileri üzerinde gerçekleútirilmiútir. Bu nedenle sonuçlarn genellenmesi mümkün
de÷ildir. Bu çalúmann tekrar baúka úehirlerde de yaplabilece÷i gibi ileride yaplacak
çalúmalar baúka sanat türlerinin de÷erlendirme ölçütlerini konu edinebilir.
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Özet
Farkl sektörlerde yaúanan yo÷un rekabet, müúteri memnuniyetinin pazarlama yönetimi
içerisindeki önemini gün geçtikçe artrmaktadr. Günümüzün yo÷un rekabet ortam,
iúletmelerin daha fazla müúteri odakl bir tutum içerisine girmelerine neden olmaktadr
(Kotler, 2003). Dünya geneline bakld÷nda hizmet sektörü, mal üretimi yapan
sektörlere göre daha hzl geliúmekte ve pazar payn ve dünya pazarlarndaki önemini
buna paralel olarak artrmaktadr (Parasuraman, Zeithmal ve Berry, 1994). Müúterilerin
hizmet kalitesini ölçmek amac ile yaplan çalúmalarda en yaygn olarak kullanlan
ölçe÷in Parasurman, Berry ve Zeithmal tarafndan geliútirilen SERVQUAL ölçe÷inin
oldu÷u tespit edilmiútir. Çalúmamzda SERVQUAL ölçe÷ini daha önce uygulanmamú
farkl bir kültür ortamnda, Romanya’da uygulama frsat bulunmuútur. Çalúmamzn
temel amaçlar, finansal sektörün yeni geliúti÷i Romanya’da, bu sektördeki yöneticilere
hangi hizmet alanlarnda (boyutlarda) sorun(lar) oldu÷unu saptayarak politikalar
geliútirmelerinde yardmc olmak, sa÷ladklar hizmetlerin müúteriler tarafndan nasl
algland÷ hakknda bilgi vermek, ve boúluk modeli kullanlarak her bir hizmet
alannda (boyutunda) de÷erin hangi yönde oldu÷unu saptamaktr.
Anahtar kelimeler: Finansal kurumlar, Hizmet kalitesi, Romanya, Boúluk modeli.
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Abstract
Competition in different sectors increased the importance of customer satisfaction in
marketing management. Today’s high competition causes the businesses to be more
customer oriented (Kotler, 2003). The figures show that the importance of service sector
is increasing compared to other sectors (Parasuraman, Zeithmal ve Berry, 1994). The
authors could not find any study carried out for measuring the service quality of
financial sectors in Romania. Therefore, this study is the first attempt trying to measure
the service quality in Romanian financial sector. Authors also found that the
SERVQUAL scale developed by Parasuraman, Berry and Zeithmal is very widely used
in measuring the service quality. This study is the first attempt of the SERVQUAL scale
to be used in a different cultural environment, in Romania. The major aims of this study
were to help the managers in the Romanian financial sector to find out the service
dimensions which may have problems. Another aim of the study was to find out the
difference between perception and the expectation of the customers for each dimension.
Keywords: Financial institutions, Service Quality, Romania, GAP Analysis.
Giriú
Günümüzde yo÷un rekabet koúullar yaúanmakta olup, finansal hizmetler alannda
müúteri memnuniyetini sa÷lamann, müúteriyi kurumda tutmann ve yeni müúteri
kazanma çabalarnn öneminin artt÷ gözlenmektedir (Tsoukotos ve Rand, 2006).
Hizmet sektörünün öneminin artmas ile de hizmet kalitesini ölçmeye yönelik akademik
çalúmalar yo÷unluk kazanmútr. Ancak, úu ana kadar araútrmaclar arasnda hizmet
kalitesinin kavramsall÷ üzerinde bir fikir birli÷ine varlamamútr. En yaygn tanm ise
kaliteyi müúterinin hizmeti alglamas olarak gören geleneksel fikirdir (Parasuraman,
Zeithmal ve Berry, 1988). Müúterilerin hizmet kalitesini ölçmek amac ile yaplan
çalúmalarda en yaygn olarak kullanlan ölçe÷in Parasurman, Berry ve Zeithmal
tarafndan geliútirilen SERVQUAL ölçe÷inin oldu÷u tespit edilmektedir. Ölçek beú
boyuttan (fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati) oluúmaktadr.
Hizmet kalitesini ölçmek amac ile yaplan çalúmalarda SERVQUAL ölçe÷ini
oluúturan boyutlarn ve ölçek içeri÷inin endüstrilere göre farkllk gösterebildi÷i
tartúlmaktadr.
Hizmet kalitesinin geleneksel tanmna ba÷l kalnarak Parasuraman, vd. (1985)
alglanan hizmet kalitesinin “Boúluk Modeli”ni geliútirmiúlerdir. Bu modele göre
hizmet kalitesi beklenti ve alg arasndaki fark úeklinde ölçülmektedir.
Yukarda belirtilen araútrmalar göz önüne alnarak çalúmamzn baúlca amaçlar,
SERVQUAL ölçe÷ini daha önce uygulanmamú farkl bir kültür ortamnda,
Romanya’da uygulamak, finansal sektörün yeni geliúti÷i Romanya’da, bu sektördeki
yöneticilere hangi hizmet alanlarnda (boyutlarda) sorun(lar) oldu÷unun saptanarak
politikalar geliútirmelerinde yardmc olmak, finansal alandaki yöneticelere, sa÷ladklar
hizmetlerin müúteriler tarafndan nasl algland÷ hakknda bilgi vermek, boúluk modeli
kullanlarak her bir hizmet alannda (boyutunda) de÷erin hangi yönde oldu÷unu
saptamak, ve finansal alandaki müúterilerin farkl hizmet boyutlarna ba÷l kalite
alglamalarnn genel hizmet seviyesi de÷erlendirmeleri, ileriye yönelik satn alma
davranúlar üzerindeki etkisini belirlemektir.
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Elde edilen bulgular ú÷nda Romanya’daki finansal alanda hizmet sa÷layan kurumlarn
hizmet kalitesini geliútirme yönünde uygun stratejileri geliútirmelerinde yardmc
olabilmek ve müúteri memnuniyeti çabalarna katk koymak hedeflenmektedir.
Çalúmann amaçlarna ulaúabilmek için øngilizce dilindeki anket “geri tercüme”
yöntemi kullanlarak yerel dile çevrilmiú ve 60 denek üzerinde pilot çalúma yaplmútr.
Anket basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanlarak toplam 248 cevaplayc üzerinde
Ocak – ùubat – Mart 2010 aylarnda uygulanmútr. Çalúma Romanya’nn iki büyük
úehri olan Bükreú ve Köstence’de yüzyüze anket yöntemi kullanlarak yaplmútr. 248
cevaplaycnn 111’i Bükreú, 137’si ise Köstence’de uygulanmútr.
Araútrmann ba÷ml de÷iúkeni olan hizmet kalitesi alglamas skorlar yannda,
ba÷msz de÷iúkenler olarak yaú, cinsiyet, e÷itim seviyesi ve gelir seviyesi vb.
de÷iúkenler kullanlmútr. Çalúmada 7’li Likert ölçek kullanlmú ve toplanan veriler
SPSS paket program kullanlarak de÷erlendirilmiútir.
Literatürde yaplan tarama sonucunda, Avrupa Birli÷i son üyelerinden olan
Romanya’da finansal sektöre yönelik hizmet kalitesi yönünde herhangi bir çalúmaya
rastlanmamútr. Çalúma Romanya’da finansal sektöre yönelik yaplan ilk çalúma
oldu÷u tesbit edilmiútir.
Hizmet Kalitesi Kavram
Hizmet çok farkl ve oldukça karúk faaliyetkeri içeren bir kavramdr. Hizmet, geniú
anlamda “karúsndakilerin refah seviyesini artrmak veya avantajlarn ortaya çkarmak
amac ile yaplan a÷rlama, yardm veya fayda aksiyonudur” (Trumble ve Stevenson,
2002). Pazarlama çalúmalarnda önceleri hizmetle ilgili tanmlarda hizmet, mallarla
karúlaútrlmútr. Rathmell (1966) hizmeti geniú anlamda tanmlayarak “aksiyon,
performans veya efor” olarak ortay koymuú ve hizmetin maldan farkl karakteristik
özelliklerinin oldu÷unu ortaya koymuútur. Lovelock ve Writz (2007) hizmetin malla
olan iliúkisinden ayr olarak kendine özel bir úekilde tanmlanmas gerekti÷ini
belirtmektedirler. Bu bakú açs ile hizmet, bir taraftan di÷er tarafa sa÷lanan genellikle
zamana ba÷l performans gerektiren ve alcnn istenilen sonuçlara veya de÷erlere
ulaúmasna yardmc olan ve satn alan tarafn da sorumluluklarnn oldu÷u bir
ekonomik faaliyettir. Hizmet, müúterileri para, zaman ve efor karúl÷nda elde ettikleri
de÷erler ile mal, iú, profesyonel kabiliyet, iliúkiler ve sistemlere ulaúma ve faydalanma
imkan bulurlarken bu
fiziksel elemanlarn mülkiyetlerini normalde elde
edememektedirler (Edvardson vd., 2005).
Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi
Fisk, Brown ve Bitner’e (1993) göre hizmet pazarlamas literatürünün geliúimi
içerisinde hizmet kalitesi araútrmaclarn hizmet pazarlamas açsndan günümüze kadar
en fazla araútrmaya tabi tutuklar alandr. Hizmeti sa÷layan iúletmeler için, kalitenin
iúletmenin yaúam kayna÷ olarak kabul edilerek ba÷mllk, rekabet avantaj ve uzun
dönemli karllk sa÷lad÷ yönünde görüúler ortaya konulmuútur (Clow ve Vorhies,
1993). Grönroos (1984) hizmet kalitesini alglanan yarg olarak tanmlamú ve bu
yargnn da müúterinin hizmet beklentileri ile hizmetin alnmasndan sonra oluúan
alglamann karúlaútrlmas sonucunda oluútu÷unu belirtmiútir. Ayni araútrmac
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çalúmalarnda hizmet kalitesinin teknik kalite (ne yapld÷) ve fonksiyonel kalite (nasl
yapld÷) úeklinde ikiye ayrlabilece÷ini belirtmiútir. Fonksiyonel kalitenin teknik
kaliteye göre daha önemli oldu÷u ve fonksiyonel kalitenin teknik kalite problemlerini ve
noksanllarn gidermek konusunda faydal olabilece÷i ortaya belirtilmiútir (Grönroos,
1988, 1990; Bolton ve Drew, 1991; Mersha ve Adlakha, 1992). Grönroos’a (1984) göre
iúletme imaj da hizmet kalitesi açsndan üçüncü boyut olarak kabul edilmesi gerekti÷i
hususu ortaya konulmuútur. Benzer olarak Parasuraman vd. (1988) hizmet kalitesini
“müúterilerin hizmet beklentileri ile hizmet performans alglamalar arasnda oluúan
fark” olarak tanmlamúlardr. Bu bakú açsna göre alglanan hizmet kalitesi,
müúterilerin hizmetten beklentileri ile hizmetin sunumu srasnda hizmetin
performansna yönelik oluúan alglarn yönünün bir sonucudur. Parasuraman, Zeithmal
ve Berry (1988) tarafndan geliútirilen hizmet kalitesi modeline göre müúterilerin
hizmetten beklentileri ile hizmette yönelik alglarnn karúlaútrlmas ve bunun
sonucunda beklenen hizmet, alglanan hizmetten büyük olursa alglanan kalite tatmin
edici olmaktan daha düúük, beklenen hizmetin alglanan hizmete eúit olmas durumunda
ise alglanan tatmin edici olacaktr. Müúteriler tarafndan alglanan kalitenin ideal olarak
kabul edilebilmesi için ise beklenen hizmetin alglanan hizmetten küçük olmas
gerekmektedir. Parasuraman vd. (1985) yaptklar çalúma ile müúterilerin hizmet
kalitesini belirlemek için kullandklar kriterin on boyuttan oluútu÷unu ortaya
koymuúlardr. Ayni araútrmaclar daha sonra bu boyutlarn birbiri arasnda güçlü bir
korelasyonun bulundu÷unu belirleyerek boyut saysn beúe (fiziksel özellikler,
güvenirlilik, heveslilik, güven ve empati) indirmiúlerdir (Parasuraman vd., 1988). Bu
çalúmalarnda Parasuraman vd. (1988) hizmet kalitesini ölçmek amac ile SERVQUAL
ölçe÷ini geliútirmiúlerdir. Ayni araútrmaclar 1991 ylnda yaptklar çalúma ile
SERVQUAL ölçe÷i üzerinde revizyona gitmiúlerdir.
Hizmetin kendine has özelliklerinden (soyutluluk, heterojenlik, ayrlmazlk ve
dayankszlk) dolay hizmet kalitesinin ölçülmesinde hizmet sa÷layclar sorunlarla
karúlaúmaktadrlar (Bateson, 1995). Araútrmaclarn hizmet kalitesinin ölçülmesine
yönelik saysal araútrmalar yapma iste÷i SERVQUAL ölçe÷inin (Parasuraman vd.,
1988, 1991) geliútirilmesini sa÷lamútr. SERVQUAL ölçe÷i son yirmi yl içerisinde
geniú olarak irdelenmiú ve farkl hizmet sektörlerinde uygulanmútr. Yaplan bu
çalúmalarda SERVQUAL ölçe÷ini oluúturan boyutlarn farkl hizmet endüstrilerine
uygunlu÷u sorgulanmútr (Rao ve Kekler, 1997). SERVQUAL ölçe÷inin beklentileri ve
alglamalar ayr ölçme gereklili÷i ölçe÷in güvenirlili÷i ve anketin uzunlu÷u konusunda
eleútiriler yaplmasna neden olmuútur (Carman, 1990) ve Cronin ve Taylor (1992)
tarafndan yalnz alglamalara dayal hizmet kalitesini ölçmeye yönelik SERVPERF
ölçe÷i geliútirilmiú ve önerilmiútir. Literatürde yaplan araútrmalar bize, hizmet
sa÷layann hangi sektörde oldu÷una baklmakszn hizmet sa÷layanlarn hizmet
kalitelerinin seviyesi ile müúteri memnuniyeti arasnda olumlu bir korelasyonun oldu÷u
ortaya çkmaktadr (Fornell, 1992;Yi, 1991; Taylor ve Baker, 1994; Zeithmal vd.,
1996).
Müúterilerin hizmet kalitesini ölçmek amac ile yaplan çalúmalarda en yaygn olarak
kullanlan ölçekler Parasuraman, Berry ve Zeithmal tarafndan geliútirilen SERVQUAL
(boúlu÷u ölçme) ve Cronin ve Taylor tarafndan geliútirlen SERVPERF (alglamay
ölçme) ölçekleri oldu÷u tespit edilmektedir. Her iki ölçekte beú boyuttan (fiziksel
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özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati) oluúmaktadr. Bu boyutlar aúa÷da
açklanmútr;
Fiziksel Özellikler (Dokunabilirlik): Hizmet sunumundaki fiziksel olanaklar, araç gereç
ve personelin görünüúü.
Güvenilirlik: Söz verilen hizmetin do÷ru ve güvenilir bir úekilde yerine getirilebilme
yetene÷i.
Heveslilik: Müúterilere yardm etme ve hizmetin hzl bir úekilde verilmesi. Çalúann
hizmeti gerçekleútirmedeki isteklili÷i ya da buna hazr olmas ve hizmetin zamannda
yaplmas.
Güven: Çalúanlarn bilgili ve nazik olmas ve müúterilerde güven duygusu
uyandrabilme becerileri.
Empati: Kurumun kendini müúterilerin yerine koymas, müúterilere kiúisel ilgi
gösterilmesi.
Hizmet kalitesini ölçmek amac ile yaplan çalúmalarda SERVQUAL ölçe÷ini
oluúturan boyutlarn ve ölçek içeri÷inin sektörlere göre farkllk gösterebildi÷i
tartúlmaktadr. Farkl hizmet sektörlerinde yaplan çalúmalarda SERVQUAL
ölçe÷inin beú boyutlu÷u sa÷lanamamútr. Birçok kez SERVQUAL ölçe÷i tek boyutlu
(Angur, vd. 1999; Babakus ve Mangold, 1992; Babakus ve Boller, 1992; Nadiri,
Kandampully ve Hussain, 2009) ve hatta on boyutlu olarak tespit edilmiútir (Carman,
1990). Bankaclk sektöründe Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) genç
tüketiciler pazarnda yaplan çalúmada (Nadiri, Kandampully ve Hussain, 2009)
SERVQUAL ölçe÷i tek boyutlu olarak tespit edilmiútir. Boúlu÷u ölçme (SERVQUAL)
yöntemine göre alglamay (SERVPERF) ölçmenin daha kuvvetli önceden belirleme
gücüne sahip oldu÷u bulgusu da literatürde yer almaktadr (Cronin ve Taylor, 1992;
McAlexander vd. 1994).
Araútrma Yöntemi
Çalúmann amaçlarna ulaúabilmek için øngilizce dilindeki anket “geri tercüme”
yöntemi kullanlarak yerel dile çevrilmiú ve 60 denek üzerinde pilot çalúma yaplmútr.
Anket basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanlarak toplam 248 cevaplayc üzerinde
Ocak – ùubat – Mart 2010 aylarnda uygulanmútr. Çalúma Romanya’nn iki büyük
úehri olan Bükreú ve Köstence’de yüzyüze anket yöntemi kullanlarak yaplmútr. 248
cevaplaycnn 111’i Bükreú, 137’si ise Köstence’de uygulanmútr.
Araútrmann ba÷ml de÷iúkeni olan hizmet kalitesi alglamas skorlar yannda,
ba÷msz de÷iúkenler olarak yaú, cinsiyet, e÷itim seviyesi ve gelir seviyesi vb.
de÷iúkenler kullanlmútr. Çalúmada 7’li Likert ölçek kullanlmú ve toplanan veriler
SPSS paket program kullanlarak de÷erlendirilmiútir.
Analiz ve Bulgular
Ankete katlan deneklerin %55.2’si (137 kiúi) Bükreú ve %44.8’si (111 kiúi) ise
Köstence úehirlerindendir. Araútrmaya katlan deneklerin demografik özellikleri
aúa÷daki tabloda (Tablo 1) verilmiútir.
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Tablo 1’den de görülece÷i üzere örne÷imizin büyük bir ço÷unlu÷u %78.2’si 20 – 39 yaú
arasdr. Örne÷in %56.9’u erkek %43.1’i ise kadn, %64.9 ise üniversite mezunudur.
Hizmet kalitesi ölçülürken, her müúteri için bir sonuç olmak üzere aúa÷daki gibi
hesaplanmútr:
Hizmet Kalitesi = Alglanan – Beklenti

Tablo 1. Demografik Özellikler
Yaú
20 yaú alt
20-29 aras
30-39 aras
40-49 aras
50 ve üzeri
Toplam
Cinsiyet
Erkek
Kadn
Total
E÷itim
PH.D
Universite mezunu
Kolej
Ortaokul
Yüksek Lisans
Toplam
Medeni Hal
Bekar
Evli
Boúanmú/Dul
Toplam
Milliyet
Romanyal
Türk
Italyan
Yunan
Macar
Toplam

Say

6
92
102
39
9
248

Oran (%)

2.4
37.1
41.1
15.7
3.6
100

141
107
248

56.9
43.1
100

19
161
35
32
1
248

7.7
64.9
14.1
12.9
0.4
100

60
167
21
248

24.2
67.3
8.5
100

224
10
7
1
6
248

90.4
4
2.8
0.4
2.4
100

Analizler sonucunda çalúmann güvenilirli÷i (cronbach alfa = 0.842) tatmin edici
bulunmuútur.
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Faktör Analizi
Çalúmada kullanlan SERVQUAL ölçe÷i (22 yarg cümleli) temel birleúenler faktör
analizi (principal component factor analizi) ile varimax rotasyon yöntemi kullanlarak
teste tabi tutulmuútur. østatistiksel sonuçlar (KMO Örneklem Yeterlili÷i = 0.508,
Bartlett testi = 715.202, Anlamllk (Sig.) = 0.000) uygulanan faktör analiz yönteminin
uygun oldu÷unu ortaya koymaktadr. Buna göre çalúmada kullanlan 22 yarg cümleli
SERVQUAL Ölçe÷inde baúlangç özde÷erleri (eigenvalues) birden büyük olan on
faktörün yeterli oldu÷una karar verilmiútir. Özde÷eri birden büyük olan 10 faktör
varyansdaki de÷iúmenin 62.073%’ini açklamaktadr ki bu da kabul edilebilir bir
de÷erdir. Tablo 1.’de on faktör ve faktör katklar sunulmuútur. Toplam 248 örnek
saysnda ±0.40 faktör katksnn anlaml oldu÷u kabul edilmektedir (Stevens, 1992;
Hair vd., 1998). Faktör analizi sonucu Tablo 2’de özetlenmiútir.
Tablo 2’de ayrntl olarak ortaya konulan faktör analiz sonuçlarndan da anlaúlaca÷
üzere orijinal çalúmadan farkl olarak 10 faktör (boyut) tesbit edilmiútir.
Faktör analizi sonucunda çkan 10 faktör (boyut) aúa÷daki gibidir:
Faktör 1: øletiúim, Faktör 2: Yetenek, Faktör 3: Fiziksel Özellikler, Faktör 4: Heveslilik,
Faktör 5: Empati, Faktör 6: Özen, Faktör 7: Bilgi, Faktör 8: Güvenilirlik, Faktör 9:
Güven, Faktör 10: Güvence.

Tablo 2. Hizmet Kalitesi Ölçe÷inin Faktör Analiz Sonuçlar
Boyut ve ølgili
Özde÷er Varyans Birikimli
Güvenirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%) Katsays
Katks
F1: øletiúim
2,166
9,845
9,845
Į = 0,9565
Hizmeti birinci seferde do÷ru olarak yerine getirme
Hizmeti vaat edilen zamanda yerine getirme
Boyut ve ølgili
Özde÷er Varyans Birikimli
Güvenirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%) Katsays
Katks
F2: Yetenek
1,536
6,981
16,826
Į = 0,8628
Hatasz dökümanlar hazrlama
Vaatleri yerine getirme
Boyut ve ølgili
Özde÷er Varyans Birikimli
Güvenirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%) Katsays
Katks
F3: Fiziksel Özellikler 1,429 6,494
23,320
Į = 0,7484
Modern görünüúlü ve teknolojik imkânlarla donanmú ekipman
Görsel olarak çekici fiziksel imkânlar
Düzgün görünüúlü çalúan ve acenteler

0,969
0,966

0,610
0,632

0,561
0,532
0,740
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Hizmetlerle ilgili görsel olarak çekici material
Boyut ve ølgili
Özde÷er Varyans Birikimli
Güvenirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%) Katsays
Katks
F4: Heveslilik
1,429
6,352
29,673
Į = 0,7162
Müúterilere hzl hizmet sunma
Her zaman müúterilere yardmc olma arzusu
Müúterilerin taleplerini karúlamaya hazr olma
Boyut ve ølgili
Özde÷er Varyans Birikimli
Güvenirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%) Katsays
Katks
F5: Empati
1,397
6,153
35,826
Į = 0,7005
Uygun çalúma saatleri olmas
Çalúanlarn ve acentenin müúterileri ile kiúisel olarak ilgilenmesi
Müúteri için en iyi olann istenmesi
Çalúanlarn ve acentenin müúterilerin isteklerini tam olarak anlamas
Boyut ve ølgili
Özde÷er Varyans Birikimli
Güvenirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%) Katsays
Katks
F6: Özen
1,238
5,629
41,455
Müúterilere bireysel olarak ilgi gösterilmesi
Boyut ve ølgili
Özde÷er Varyans Birikimli
Güvenirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%) Katsays
Katks
F7: Bilgi
1,209
5,496
46,950
Çalúanlarn müúterilerin taleplerini karúlayacak bilgi birikimine sahip
olmas
Boyut ve ølgili
Özde÷er Varyans Birikimli
Güvenirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%) Katsays
Katks
F8: Güvenirlilik 1,171
5,321
52,271
Į = 0,7897
Vaatleri yerine getirme
Müúterilerin sorunlarn çözme yönünde ilgili olma
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0,552

0,733
0,654
0,414

0,672
0,800
0,548
0,739

0,621

0,446

0,742
0,725

Tablo 2. Hizmet Kalitesi Ölçe÷inin Faktör Analiz Sonuçlar (devam)
Boyut ve ølgili
Özde÷er Varyans Birikimli
Güvenirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%) Katsays
Katks
F9: Güven
1,087
4,940
57,211
Çalúanlarn davranúlarnn müúteriye güven vermesi
0,462
Boyut ve ølgili
Özde÷er Varyans Birikimli
Güvenirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%) Katsays
Katks
F10: Güvence
1,069
4,862
62,073
Į = 0,8029
Yaplan muamele (iúlemlerde) kendini güvende hissetme
0,626
Çalúanlar müúterilere karú sürekli olarak nazik olmas
0,712
KMO Örneklem Yeterlili÷i = 0.508, Bartlett testi = 715.202, Anlamllk (Sig.) = 0.000
Genel Į = 0.8422
ùekil 1: Hizmet Kalitesi Boyutlarnn Ölçüm Sonuçlar
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Tüm boyutlardaki alglanan ve beklenen hizmet seviye farklar negatif çkmaklar
beraber, hizmet kalitesi sonuçlar dikkate alnd÷nda en yüksek iki de÷erin yetenek (1.5) ve fiziksel özellikler (-0.76) boyutlar oldu÷u görülmüútür. Romanya’daki
bankalara genel olarak yetenek ve fiziksel özellikler boyutlarnda de÷erlerin yüksek
çkmas nedeni bu boyutlar üzerinde durmalar önerilmektedir.
Servqual ölçe÷i kullanlarak bankalarn boyutlar baznda sundu÷u hizmetin kalite
düzeyi ölçülmüútür. Tüm boyutlardaki de÷erler negatif çkt÷ için bankalarn müúteri
isteklerini karúlayamadklar sonucuna varlmútr.
Çalúmann Kstlar
Çalúmamzda basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanlmas ve alan çalúmasnn sadece
Köstence ve Bükreú ile snrl kalmas çalúma kstlar olarak gösterilebilmektedir.
Bunun yannda, zaman ve denek says nedeni ile kamu ve özel finansal kurum ayrm
yaplamamútr. øleriki çalúmalarda daha fazla dene÷e ulaúlarak bu ayrmn yaplp
analizler yürütülmesi öngörülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalúma kapsamnda yaplan servqual ölçe÷i kullanlarak Romanya’daki bankalarn
hizmet kalitesi düzeyleri ölçülmüú ve bu amaçla hangi boyutlarda en çok eksiklik
oldu÷u belirlenmiútir.
Çalúmada yürütülen faktör analizi sonucunda orjinal ölçe÷in dayand÷ beú boyut terine
Romanya’daki bankalar için hizmet kalitesi ile ilgili sevqual ölçe÷inin on boyuttan
oluútu÷u tespit edilmiútir.
Ortaya çkan on boyut ile ilgili olarak müúterilerin beklentileri ve alglamalar
arasndaki boúluklar (gap-farkllk) tespit edilmiútir. Tüm boyutlarda oluúan boúluk
incelendi÷inde müúterilerinin beklentilerinin alglamalarnn üzerinde oldu÷u
yönündedir. Bir di÷er de÷iúle müúterilerin beklentileri tam olarak karúlanamamaktadr.
Romanya’daki bankalardan beklenen hizmet düzeyi ile bankalarn performans arasnda
en büyük fark empati boyutunda, en düúük fark ise ulaúlabilirlik boyutunda
saptanmútr. Empati ölçütünden sonra sras ile güvenilirlik, yeterlilik, fiziksel
özellikler yüksek de÷erleri almúlardr
Sonuç olarak Romanyadaki bankalarn hizmet kalitesi ile ilgili çalúmalara önem
vermeleri gereklili÷i tespit edilmiútir. Bu amaçla etkili e÷itim programlarnn
oluúturulmas, takm çalúmalarn güçlendirilmesi ve müúteri úikayetlerinin muhakak
kayt altna alnmas gerekti÷i saptanmútr.
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Özet
Çalúmann amac, butik otellerdeki mevcut pazarlama yaklaúmlarnn giriúimsel
pazarlama yaklaúmna ne ölçüde yaknlaút÷nn ve hangi uygulamalar ile
etkinleútirildi÷inin belirlenmesidir. øzmir ve çevresindeki dokuz butik otelde yar
yaplandrlmú mülakat tekni÷i ile araútrma gerçekleútirilmiútir. Araútrma sonucunda,
butik otellerde giriúimsel pazarlamann yedi boyutunun içselleútirilerek pazarlama
faaliyetlerinde etkin biçimde uyguland÷ ve olumlu sonuçlar elde edildi÷i
belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler: Giriúimcilik, giriúimsel pazarlama, butik otel
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ENTREPRENEURIAL MARKETING- THE INTERFACE BETWEEN
MARKETING AND ENTREPRENEURSHIP: A QUALITATIVE RESEARCH
ON BOUTIQUE HOTELS
Abstract
The aim of the study is to determine to what extent current marketing approaches in
boutique hotels overlap the entrepreneurial marketing approaches and with which
practices it is activated. The research was conducted with semi-structured interview
method in nine boutique hotels located in Izmir and its districts. It was identified that
the seven dimensions of entrepreneurial marketing were implemented efficiently by
being internalized in marketing activities of boutique hotels and positive results were
obtained.
Key words: Entrepreneurship, entrepreneurial marketing, boutique hotel
Giriú ve Çalúmann Amac
Yaznda; yaratclk, yenilikçilik, esneklik, özgün çözümler üretme, frsatlar
de÷erlendirme, proaktiflik, de÷er yaratma ve risk alma gibi özellikler atfedilen (Morris
vd., 2004, Covin ve Slevin 1991; Knight, 1997) giriúimcilik günümüzde özellikle küçük
ve orta ölçekli iúletmeler için kritik bir de÷er taúmaktadr. Giriúimcilik ve pazarlama
arasndaki pozitif iliúkinin (Miles ve Arnold, 1991) pazarlama faaliyetleri üzerindeki
etkisi stratejik bir öneme sahiptir.
“Giriúimsel pazarlama turizm sektöründe uygulanabilir mi?” sorusundan hareket
edilerek ve yaznda yer alan giriúimsel pazarlamann küçük iúletmeler için uygun
(Kocak, 2004; Geursen ve Mulye, 2001; Morris vd., 2002) oldu÷una iliúkin bulgular
de÷erlendirilerek çalúma kapsamnda butik otel iúletmeleri incelenmiútir. Çalúmann
amac, butik otellerdeki pazarlama faaliyetlerini giriúimsel pazarlamann yedi boyutu
açsndan inceleyerek mevcut pazarlama yaklaúmlarnn giriúimsel pazarlama
yaklaúmna ne ölçüde yaknlaút÷n ve hangi uygulamalar ile içselleútirilerek
etkinleútirildi÷ini belirlemektir.
Çalúma Konusuyla ølgili Kavramsal / Kuramsal Çerçeve
Stevenson vd. (1989) giriúimcili÷i “frsattan faydalanmak için kaynaklara iliúkin eúsiz
paketi bir araya getirerek de÷er yaratma sürecidir” úeklinde tanmlamaktadrlar.
Stratejik yönetim ve giriúimcilik literatüründeki temel ortak görüú giriúimsel yönetim
süreçlerine özgü 3 temel boyutu vurgulamaktadr: yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik
(Covin ve Slevin, 1989; Miller, 1983; Morris ve Paul, 1987; Covin ve Slevin, 1991;
Miles ve Arnold, 1991; Morris vd.,1993). Miller’a (1983: 771) göre giriúimci iúletme
ürün-pazar yenili÷i ile ilgilenen, riskli giriúimleri dikkate alan ve proaktif yenilikleri ilk
olarak gerçekleútiren iúletmedir. Miles ve Arnold (1991), iúletmelerin giriúimsel
yönelimi ile pazarlama yönelimleri arasnda pozitif bir iliúki oldu÷unu belirlerken,
Atuahene-Gima ve Ko (2001) ise yapmú olduklar araútrmada pazar yönelimi ile
giriúimcilik arasnda interaktif bir iliúkinin var oldu÷unu belirlemiúlerdir.
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Pazarlama yaznnda geleneksel pazarlama yaklaúmn giriúimcilik perspektifinden ele
alan ve pazarlama giriúimcilik ara kesiti olarak kendini gösteren güçlü bir akmn
geliúmeye baúlad÷ göze çarpmaktadr (Morris ve Paul, 1987; Miles ve Arnold, 1991;
Yükselen vd., 2008). Amerikan Pazarlama Derne÷i’nin (AMA) 2004 ve 2007 ylnda
yapmú oldu÷u pazarlama tanmlar incelendi÷inde pazarlama ve giriúimcilik arasndaki
iliúkinin giderek önem kazand÷ dikkat çekmektedir (Yükselen vd., 2008). Morris vd.
(2002:5) giriúimsel pazarlamay “risk yönetimi, kaynak kullanm ve de÷er yaratma
süreçlerine yenilikçi yaklaúmlar ile karl müúterileri kazanmak ve elde tutmak için
frsatlarn proaktif bir úekilde saptanmas ve bu frsatlardan istifade edilmesidir”
úeklinde tanmlamaktadrlar. Morris vd. (2002) giriúimsel pazarlamann yedi esas
boyutunu; frsat yönlülük, proaktiflik, yenilikçilik, ölçülü risk alma, kaynaklarn
etkin kullanm, müúteri yönlülük ve de÷er yaratma olarak belirlemektedirler.
Pazarlamann giriúimsel özelliklerden etkilenmesi ve giriúimsel pazarlama biçimine
dönüúmesi küçük ve orta ölçekli iúletmeler için stratejik bir önem taúmas ile
sonuçlanmútr. Tüm sektörlerde küçük ve orta ölçekli iúletmeler için önem taúyan bu
geliúmenin konaklama sektöründe de benzer bir önem taúd÷ ifade edilebilir. Bu önem
özellikle butik otellerin pazarlama çalúmalarnda giriúimsel pazarlamay dikkat çekici
bir alan haline getirmiútir. McIntosh ve Siggs’in (2005) eúsiz olma, kiúiselleútirilmiú
hizmet, evinde gibi hissettirme, yüksek kalite standartlar, de÷er yaratma gibi
özelliklerle tanmlad÷ butik oteller için giriúimsel pazarlamann pazarlama
sorunlarnn çözümünde bir frsat olarak de÷erlendirilmesi mümkün görülmektedir.
Yöntem
Bu çalúmada araútrmann amacna uygun olarak nitel (kalitatif) araútrma yöntemi ve
keúifsel araútrma tasarm kullanlmútr. Gegez’in (2005: 27) de belirtti÷i üzere,
problemi ve problemin boyutlarn ortaya çkarmaya yönelik olan keúifsel araútrma
tasarm daha çok nitel araútrma yöntemlerinde kullanlmaktadr. Konunun göreceli
olarak yeni ve özgün olmas sebebiyle bundan sonraki araútrmalara öncü olabilecek
butik otel sektörüne iliúkin bulgulara ulaúmak amaçland÷ndan keúifsel tasarm
kullanlmútr. Veri toplanmasnda yar yaplandrlmú mülakat tekni÷i kullanlmútr.
Çalúmada giriúimsel pazarlama yaznnda ifade edilen boyutlardan yola çkarak,
mevcut nitel ve nicel araútrmalarda yer alan sorulardan (Koçak, 2004; Miles ve
Darroch, 2006; Jogaratnam ve Tse, 2004; Fiú, 2007) faydalanlarak butik otel sektörüne
yönelik nitel araútrma yöntemi çerçevesinde özgün bir soru formu düzenlenmiútir. Soru
formunda Morris vd.’nin (2002) giriúimsel pazarlamaya iliúkin belirledi÷i yedi boyutu
kapsayacak biçimde 16 açk uçlu soru, butik otel pazarndaki yeni trendlere yönelik
genel bir soru ve demografik sorular yer almaktadr. øzmir øl Kültür ve Turizm
Müdürlü÷ü resmi kaytlarna dayal olarak hali hazrda faaliyet gösteren Turizm øúletme
ve Turizm Yatrm belgeli 12 butik otel iúletmesi çalúmann ana kütlesini
oluúturmuútur. Ana kütlenin tamamna ulaúma oran %75 (9/12) olarak gerçekleúmiútir.
Bulgular ve tartúma
Gerçekleútirilen mülakatlardan elde edilen veriler betimsel analiz yolu ile giriúimsel
pazarlamann yedi temel boyutu dikkate alnarak de÷erlendirilmiú ve yaznda yer alan
referanslar ile birlikte sunulmuútur.
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Davis vd. (1991) giriúimcili÷in ürün ve hizmetlerin yan sra yeni yönetsel teknikler ve
örgütsel fonksiyonlar yerine getirecek teknolojilerin geliútirilmesini içeren yaratc ya
da özgün çözümlerin taúd÷ öneme iúaret etmiúlerdir. Katlmclar yenilikçilik
boyutuna iliúkin yaznda yer alan ifadelere paralel açklamalarda bulunmuúlardr.
Katlmclarn butik otellerde 3 ay ila 1 yl arasndaki bir periyotta yenileme çalúmalar
gerçekleútirdikleri belirlenmiútir. Bu amaçla yurt içi-dú fuar ve otel iúletmeleri
incelenerek ksmen uyarlama ksmen yaratc çalúmalar gerçekleútirilmektedir.
Morris vd. (2004) proaktiflik konusuna de÷inirken öncülük etme ve de÷iúikliklere uyum
sa÷lama arasnda yer alan yenilik faaliyetlerinde kurulmas gereken dengeye iúaret
etmiúlerdir. Katlmc otellerin tamam, Morris vd.’nin belirtti÷i hususlara uygun olarak,
birçok hizmet ve üründe öncü olabilmek için dinamik yaklaúmlarn koruduklarn ifade
etmiúlerdir. Christensen (1997) frsat yönlülü÷e iliúkin olarak giriúimsel pazarlama
uygulayan iúletmelerin frsatlar de÷erlendirme süzgecinden geçirme konusunda güçlü
bir duyarll÷a sahip oldu÷unu ifade etmiútir. Katlmclar yazna paralel olarak frsatlar
belirlemeye yönelik olarak; sosyal gezicilik yöntemi uyguladklarn, piyasa analizi
yaptklarn ve rakiplerin kampanyalarn izlediklerini, özel konsepti olan fuarlara
katlm sa÷ladklarn (yatçlk ve sörf vb.) belirtmiúlerdir.
Miles ve Darroch (2006), kaynaklarn etkin kullanmna iliúkin olarak yalnzca dú
çevreye yönelik frsatlarn de÷il ayn zamanda iúletme içindeki kaynaklar esas alarak
iúletme içindeki frsatlarn da de÷erlendirilmesi gereklili÷ini ifade etmektedirler.
Katlmclar, literatüre uygun biçimde genellikle kstl iç kaynaklardan
yararlanmaktadrlar. Ancak, bunun yannda yatrmc kararna ba÷l olarak kredi
kullanm, barter ve tantm karúl÷nda oda verme gibi alternatif dú kaynaklara da
yönelmektedirler. Miller (1983) riskli giriúimleri dikkate almann ve proaktif yenilikleri
ilk olarak keúfetmenin, Morris vd. (2002) ise risk yönetimi ile frsatlardan istifade
edilmesinin giriúimsel pazarlamada önemli bir özellik oldu÷unu belirtmiúlerdir.
Yazndaki referanslara benzer olarak katlmclar risk almada giriúimci davranmakla
birlikte yatrm kararlarnda tahminlenebilir riskleri aldklarn ifade etmiúlerdir.
Giriúimsel pazarlamaya müúteri istekleri açsndan yaklaúm yapld÷nda, Miles ve
Darroch’un (2006) giriúimsel pazarlamann proaktif anlayúla frsatlar araútrmak
zorunda olmasnn müúteri odakllk düzeyini arttrd÷ konusundaki bulgular önem
taúmaktadr. Katlmclar yazndaki bulgularla örtüúür biçimde müúteri yönlü
olduklarn ve bu anlayún proaktif bakú açsyla güçlendi÷ini açklamúlardr. Kraus
vd. (2009), müúteriler için de÷er yaratma, iletme ve sunmak için iúletmelerin
yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik ile karakterize edilen örgütsel bir fonksiyon yaps
oluúturmalar gereklili÷ine iúaret etmektedirler. Katlmclar da bu do÷rultuda; 50
gecelemeden sonra odann müúteri isteklerine göre dizayn edilmesi, sürprizler
hazrlanmas, kardeú otel seçip dolu oldu÷unda müúterilerin yönlendirilmesi gibi
faaliyetler gerçekleútirmektedirler.
Hills ve Hultman (2006) giriúimcilik ve pazarlama ara kesitinin dinamik yaps ile hzla
de÷iúen dú çevre úartlarna uygun de÷iúim yetene÷inin ve esnekli÷in önemini
vurgulamúlardr. Lim ve Endean (2009) ise; butik otellerin baúarsnn güzel sanatlara
ve kültüre duyulan büyük ilgiye ba÷lanabilece÷ini belirtmiúlerdir. Katlmclarn
ifadeleri sonucunda butik otel sektöründe geliúmekte olan üç temel trendin yazndaki
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ifadelerle benzeúti÷i belirlenmiútir. Söz konusu trendler; duygusal trendler, mimaritasarm trendleri ve esneklik trendidir.
Sonuç ve Öneriler
Görüúme sonuçlar; küçük iúletme özelli÷ine sahip butik oteller açsndan giriúimsel
pazarlamann uygulanlabilir oldu÷una ve bu iúletmeler açsndan büyük önem arz
etti÷ine iúaret etmektedir. Sonuçlar ayn zamanda butik otellerde giriúimsel
pazarlamann yedi boyutunun içselleútirilerek pazarlama faaliyetlerinde etkin biçimde
uyguland÷ ve olumlu sonuçlar elde edildi÷ini göstermiútir. Giriúimsel pazarlama
kapsamnda kendilerine has de÷erlerini müúterileri ile buluúturma úans yakalayan butik
oteller rekabet güçlerini artran özel uygulamalar geliútirmiúlerdir.
Butik otellerin giriúimsel pazarlama refleksi ve uygulamadaki baúarlarnn süreklili÷i
için tüm personelin aktif rol almasnn sa÷lanmas gerekmektedir. Butik otellerin kstl
bütçe olanaklar nedeniyle özellikle mimari tasarmlarnda ve kullanc dostu teknoloji
seçiminde çok farkl kültürlerin araútrlmas, az rastlanr materyallere dayal
tasarmlarn etkileyici bir sunumla kullanlmas gibi yöntemlerden yaralanmalar
mümkün olabilir.
øzmir ve çevresinde hizmet veren iúletme ve yatrm belgeli butik otellerde
gerçekleútirilen ve butik otellerde giriúimsel pazarlama anlayú ve uygulamalarnn
analizi açsndan önem taúyan bu çalúma; daha geniú örneklem ve geliútirilmiú
görüúme veri taban ile gerçekleútirilecek çalúmalar için öncül bir nitelik taúmaktadr.
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Özet
Son dönemde müúteri memnuniyetinin karllk, satúlar, müúteri devamll÷, tekrar satn
alma iste÷i ve pazar paynda artú üzerindeki etkisinden dolay hizmet kalitesini
ölçmeye yönelik çalúmalar önem kazanmútr. Sigorta hizmetlerinin de yer ald÷
finansal hizmetler alannda müúteri memnuniyetini sa÷lamak, müúteriyi kurumda
tutmak ve yeni müúteri kazanma çabalarnn maliyetini düúürmek açsndan önem
taúmaktadr. Cronin ve Taylor (1994) tarafndan geliútirilen “SERVPERF” ölçe÷i
Kuzey Kbrs’ta bireysel sigorta hizmeti alan müúteriler üzerinde uygulanmútr. Faktör
analizi, ölçe÷in beú boyutunun Kuzey Kbrs için de geçerli oldu÷unu ortaya
koymaktadr. Çoklu regresyon analizi müúterilerin, genel hizmet kalitesi alglamalar ile
üç boyut arasnda (heveslilik, güven ve empati) istatistiksel olarak anlaml bir iliúkinin
oldu÷unu ve müúterilerin ileriye yönelik davranúlar ile ilgili tekrar satn alma niyetleri
üzerinde “güven” ve “empati” ve tavsiye etme niyetleri üzerinde “güvenilirlik” ve
“güven” boyutlarnn etken oldu÷u belirlenmiútir. Çalúmada hipotez analizleri hizmet
kalitesinin müúterilerin tekrar satn alma ve tavsiye etme niyetleri üzerinde olumlu etkisi
oldu÷unu ortaya koymuútur.
Anahtar kelimeler: Sigortaclk, Hizmet Kalitesi, øleriye Yönelik Davranúlar, Kuzey
Kbrs.
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AN EMPIRICAL STUDY TO MEASURE SERVICE QUALITY IN INSURANCE
SECTOR: APPLICATION IN NORTH CYPRUS
Abstract
Customers’ satisfaction have impact on profitability, sales, repurchase intention and
market share of businesses, thus measuring service quality perceptions of customers
become vital. Insurance service providers should concentrate on to achieve highest
possible customer satisfaction. In order to have competitive advantage one of the
strategies that businesses might use is to offer high standard of services. “SERVPERF”
scale which is developed by Cronin and Taylor (1994) was tested in North Cyprus and
factor analysis results confirm the dimensionality of five dimensions in original study
for North Cyprus as well. Multi regression analysis shows that “responsiveness”,
“assurance” and “empathy” are dimensions that have impact on customers’ overall
service quality perceptions. Also multiple regression analysis shows that “assurance”
and “empathy” have impact on customers’ intention to repurchase and “reliability” and
“assurance” dimensions have impact on customers’ intention to recommend. Also
hypotheses results confirm that service quality positively influence these future
consumption behaviors.
Keywords: Insurance, Service Quality, Future Buying Intentions, North Cyprus.
Giriú
Geliúmiú ve geliúmekte olan ülkelerdeki hizmet sektörünün önemi ve ölçe÷i her geçen
gün artmaktadr (Lovelock ve Wirtz, 2007). Veriler incelendi÷inde hizmet sektörlerinin
ülkelerin milli gelirlerine önemli katklar yapt÷ tespit edilmektedir. Dünyann en
önemli ekonomik güçlerinden biri olan Amerika Birleúik Devletleri’nde hizmet
sektörlerinin milli gelire katks 68%, Japonya’da 74%, Fransa’da 73%, øngiltere’de
73%, Almanya’da 68%, Brezilya’da 51% geliúmekte olan Çin’de 33% seviyelerindedir
(The World Factbook, 2005). Geliúen ve ekonomik anlamda önemi artan hizmet
sektörlerinde kalite ve kalite yönetimi önemli bir stratejik olgu olarak karúmza
çkmaktadr (Kandampully, 1998). Hizmet kalitesi hizmet üreten firmalar için önemli
bir farkllaútrc ve en önemli rekabet unsuru olarak kabul edilmektedir (Berry vd.,
1988, Mucuk, 2005). Hizmet kalitesi ve müúteri memnuniyeti pazarlama teorisi ve
uygulamalar içerisinde kuúkusuz olarak en fazla üzerinde durulmas gereken
kavramlardan biri olarak kabul görmektedir (Spreng ve Mackoy, 1996). Shemwell vd.
(1998) çalúmalarnda belirtti÷i üzere günümüzün yo÷un rekabet ortam içerisinde
sürdürülebilir rekabet avantaj ancak yüksek hizmet kalitesi sonucunda oluúan müúteri
memnuniyetine ba÷ldr.
Son dönemde müúteri memnuniyetinin (Bolton ve Drew, 1991; Boulding vd., 1993),
kârllk, satúlar, müúteri devamll÷ (Bennet ve Higgins, 1988), tekrar satn alma iste÷i
(Taylor ve Cronin, 1994) ve pazar paynda artú (Bowen ve Hedges, 1993) üzerindeki
etkisinden dolay hizmet kalitesini ölçmeye yönelik çalúmalar önem kazanmútr (Siu
ve Cheung, 2001). Günümüzün yo÷un rekabet koúullarnn yaúand÷ ve içerisinde
sigorta hizmetlerinin de yer ald÷ finansal hizmetler alannda müúteri memnuniyetini
sa÷lamak, müúteriyi kurumda tutmak ve yeni müúteri kazanma çabalarnn maliyetini
düúürmek açsndan önem taúmaktadr (Tsoukotos ve Rand, 2006). Müúterilerin hizmet
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kalitesi alglamalar memnuniyet düzeyi üzerinde etkili olmakla birlikte, finansal
hizmetler alannda müúteri memnuniyeti ileriye yönelik satn alma davranúlarn
etkilemektedir (Lee ve Hwan, 2005). Bunun bir yansmas olarak yönetim açsndan
kurumun genel performans ve karll÷ önemli úekilde etkilenmektedir (Van der Wiele
vd., 2002). Tüm bu sonuçlarn bir yansmas olarak yüksek kalitede hizmet sa÷lanmas,
yönetim stratejileri arasnda temel yo÷unlaúma alanlarndan birini oluúturmaktadr
Özellikle sigorta hizmetleri alannda liberalizimin ve uluslararas-laúmann etkisi ile
hizmet kalitesi farkllaútrc rolü ile iúletmelerin baúarsnda önemli bir etken olarak
karúmza çkmaktadr (Siddiqui ve Sharma, 2010). Sigorta hizmeti sa÷layan birçok
kurumun benzer veya birbirleri ile ayn hizmetleri sunduklar bilinmektedir. Hizmet
pazarlamas ile u÷raúan yöneticiler rekabet etmek için en önemli unsurun kalite
oldu÷unu fark etmiúlerdir. Bu nedenle hizmet kalitesi rekabet avantaj elde etmek için
zorunlu koúullardan biri durumuna gelmiútir. Siddiqui ve Sharma (2010) göre özellikle
sigorta hizmeti sa÷layan iúletmeler birbirleri ile benzer veya ayn hizmetleri müúterilere
sunduklar için, kendilerini farkllaútrma ve rekabet avantaj sa÷lamak açsndan hizmet
kalitesi belkide tek yol olarak ortaya çkmaktadr. Bu nedenle sigorta hizmeti sa÷layan
iúletmelerin yönetimi için müúterilerin sa÷ladklar hizmetlerin kalitesi ile ilgili
alglamalar çok önemlidir.
Müúterilerin hizmet kalitesi alglamalarn ölçmek amac ile yaplan çalúmalarda en
yaygn olarak kullanlan ölçe÷in Parasurman, Berry ve Zeithaml (1985) tarafndan
geliútirilen SERVQUAL ölçe÷inin oldu÷u tespit edilmektedir. Ölçek beú boyuttan
(fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati) oluúmaktadr. Hizmet
kalitesini ölçmek amac ile yaplan çalúmalarda SERVQUAL ölçe÷ini oluúturan
boyutlarn ve ölçek içeri÷inin endüstrilere göre farkllk gösterebildi÷i tartúlmaktadr.
Ayrca SERVQUAL ölçe÷inin dayand÷ beú boyuttan oluúan ve yalnzca performans
bazl olan SERVPERF ölçe÷inin, genel hizmet kalitesini ölçmede varyans
SERVQUAL ölçe÷ine göre daha yüksek seviyede açklad÷ ortaya konmaktadr
(Cronin and Taylor, 1994). Boúlu÷u ölçme (SERVQUAL) yöntemine göre alglamay
(SERVPERF) ölçmenin daha kuvvetli önceden belirleme gücüne sahip oldu÷u bulgusu
da literatürde yer almaktadr (Cronin ve Taylor, 1992; McAlexander vd. 1994). Bu
bulgular ú÷nda, sigortaclk alannda müúterilerin sa÷lanan hizmetlerin kalitesine
yönelik alglamalarnn tespit edilmesinde performans bazl (SERVPERF) ölçe÷inin
kullanlmasna karar verilmiútir. Finansal hizmetler sektöründe hizmet kalitesini
ölçmeye yönelik çalúmalar a÷rlkl olarak bankaclk ve kredi kart hizmetlerine
yönelik olarak yürütülmüú olup sigorta hizmetleri konusunda yaplan çalúmalarn
oldukça snrl oldu÷u tespit edilmiútir. Çalúma ayrca KKTC’de bu sektöre yönelik
yaplan ilk çalúma özelli÷ini de taúmaktadr.
Bu açklamalar do÷rultusunda çalúmann amaçlar; (i) performans bazl hizmet kalitesi
ölçe÷ini Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) sigortaclk alannda
uygulayarak farkl bir kültür üzerindeki uygunlu÷unu tespit etmek, (ii) sigortaclk
alannda faaliyet gösteren yöneticilere hangi hizmet alanlarnn (boyutlarnn)
geliútirmeye açk oldu÷u ve verilen hizmetlerin müúteriler tarafndan nasl algland÷
hakknda bilgi sa÷lamak, (iii) bireysel müúterilerin sigortaclk alannda farkl hizmet
boyutlarna ba÷l kalite alglamalarnn genel hizmet seviyesi de÷erlendirmeleri ve
ileriye yönelik satn alma davranúlar üzerindeki etkisini belirlemektir.
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Elde edilen sonuçlar do÷rultusunda öne sürülecek önerilerin sigorta hizmeti sa÷layan
kurumlarn hizmet kalitesini geliútirme yönünde uygun stratejileri geliútirmeleri sureti
ile müúteri memnuniyeti çabalarna katk koymas hedeflenmektedir.
Hizmet Kalitesi Kavram ve Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi
Geniú anlamda açkland÷nda hizmet “karúsndakilerin refah seviyesini artrmak veya
avantajlarn ortaya çkarmak amac ile yaplan a÷rlama, yardm veya fayda
aksiyonudur” (Trumble ve Stevenson, 2002). Lovelock ve Writz (2007) hizmetin malla
olan iliúkisinden ayr olarak kendine münhasr bir úekilde tanmlanmas gerekti÷ini
belirtmektedirler. Bu bakú açs ile hizmet bir taraftan di÷er tarafa sa÷lanan genellikle
zamana ba÷l performans gerektiren ve alcnn istenilen sonuçlara veya de÷erlere
ulaúmasna yardmc olan ve satn alan tarafndan da sorumluluklarnn oldu÷u bir
ekonomik aktivitedir. Hizmet müúterileri para, zaman ve efor karúl÷nda elde ettikleri
de÷erler ile mal, iú, profesyonel kabiliyet, iliúkiler ve sistemlere ulaúma ve faydalanma
imkan bulurlarken bu
fiziksel elemanlarn mülkiyetlerini normalde elde
edememektedirler (Edvardson vd., 2005).
Birçok geliúmiú ekonomi mal yerine hizmet odakl olup, hizmet kalitesi pazarlama
yönetimi literatüründe önemli bir konumda yer almaktadr (Tsoukotos ve Rand, 2006).
Hizmet kalitesi genellikle müúterinin hizmet sa÷layan ve hizmetle ilgili göreceli olarak
düúük/üstün kans olarak açklanmakta (Bitner ve Hubert, 1994) ve müúterilerin
firmaya karú genel tavr olarak kabul edilmektedir (Parasurman vd., 1988; Bitner,
1990). Grönroos (1984) hizmet kalitesini alglanan yarg olarak tanmlamú ve bu
yargnn da müúterinin hizmet beklentileri ile hizmetin alnmasndan sonra oluúan
alglamann karúlaútrlmas sonucunda oluútu÷unu belirtmiútir. Ayn araútrmac
çalúmalarnda hizmet kalitesinin teknik kalite (ne yapld÷) ve fonksiyonel kalite (nasl
yapld÷) úeklinde ikiye ayrlabilece÷ini belirtmiútir. Fonksiyonel kalitenin teknik
kaliteye göre daha önemli oldu÷u ve fonksiyonel kalitenin teknik kalite problemlerini ve
noksanllarn gidermek konusunda faydal olabilece÷i belirtilmiútir (Grönroos, 1988,
1990; Bolton ve Drew, 1991; Mersha ve Adlakha, 1992). Grönroos’a (1984) göre
“firma imaj” da hizmet kalitesi açsndan üçüncü boyut olarak kabul edilmesi gerekti÷i
hususu ortaya konulmuútur. Benzer olarak Parasuraman vd. (1988) hizmet kalitesini
“müúterilerin hizmet beklentileri ile hizmet performans alglamalar arasnda oluúan
fark” olarak tanmlamúlardr. Bu bakú açsna göre alglanan hizmet kalitesi,
müúterilerin hizmetten beklentileri ile hizmetin sunumu srasnda hizmetin
performansna yönelik oluúan alglarn yönünün bir sonucudur.
Özellikle saf hizmetten oluúan sigortaclk sektöründe müúteriler genellikle marka imaj
gibi dúsal ipuçlar sayesinde hizmet kalitesini alglamaya çalúmaktadrlar (Grönross,
1984). Toran’a (1993) göre kalite sigortaclk alannda özü oluúturmaldr. Ayrca
müúterilerin sigorta hizmetleri ile ilgili yüksek hizmet kalitesi beklentileri oldu÷u da
vurgulanmaktadr (Sherden, 1987). Sigorta hizmeti sa÷layan kurumlar için hizmet
kalitesi ve müúteri memnuniyetini sa÷lamak ve ba÷llk yaratmak yaúamasal devamllk
için temel unsurlar olarak kabul edilmekte olup, birçok hizmet odakl sektörde hizmet
kalitesi ile ilgili farkl deneysel çalúmalar yaplmú olmasna ra÷men sigorta
hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi çalúmalar yeterince incelenmemiútir (Siddiqui ve
Sharma, 2010).
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Müúterilerin hizmet kalitesini ölçmek amac ile yaplan çalúmalarda en yaygn olarak
kullanlan ölçekler Parasurman, Berry ve Zeithaml tarafndan geliútirilen SERVQUAL
(boúlu÷u ölçme) ve Cronin ve Taylor tarafndan geliútirlen SERVPERF (alglamay
ölçme) ölçekleri oldu÷u tespit edilmektedir. Her iki ölçekte beú boyuttan (fiziksel
özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati) oluúmaktadr. Bu boyutlar aúa÷da
açklanmútr;
Fiziksel Özellikler: Hizmet sunumundaki fizikselolanaklar, araç gereç ve personelin
görünüúü.
Güvenilirlik: Söz verilen hizmetin do÷ru ve güvenilir bir úekilde yerine getirilebilme
yetene÷i.
Heveslilik: Müúterilere yardm etme vehizmetin hzl bir úekilde verilmesi.
Güven: Çalúanlarn bilgili ve nazik olmas ve müúterilerde güven duygusu
uyandrabilme becerileri.
Empati: Kurumun kendini müúterilerin yerine koymas, müúterilere kiúisel ilgi
gösterilmesi.
Hizmet kalitesini ölçmek amac ile yaplan çalúmalarda SERVQUAL ölçe÷ini
oluúturan boyutlarn ve ölçek içeri÷inin endüstrilere göre farkllk gösterebildi÷i
tartúlmaktadr. Farkl hizmet sektörlerinde yaplan çalúmalarda SERVQUAL
ölçe÷inin beú boyutlu÷u sa÷lanamamútr. Birçok kez SERVQUAL ölçe÷i tek boyutlu
(Angur, vd. 1999; Babakus ve Mangold, 1992; Babakus ve Boller, 1992; Nadiri,
Kandampully ve Hussain, 2009) ve hatta on boyutlu olarak tespit edilmiútir (Carman,
1990). Bankaclk sektöründe Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) genç
tüketiciler pazarnda yaplan çalúmada (Nadiri, Kandampully ve Hussain, 2009)
SERVQUAL ölçe÷i tek boyutlu olarak tespit edilmiútir. Ayrca yalnz performans bazl
(SERVPERF) ölçe÷in genel hizmet kalitesini ölçmede varyans SERVQUAL ölçe÷ine
göre daha yüksek seviyede açklad÷ ortaya konmaktadr (Cronin and Taylor, 1994).
Boúlu÷u ölçme (SERVQUAL) yöntemine göre alglamay (SERVPERF) ölçmenin daha
kuvvetli önceden belirleme gücüne sahip oldu÷u bulgusu da literatürde yer almaktadr
(Cronin ve Taylor, 1992; McAlexander vd. 1994). Bu bulgular ú÷nda, sigortaclk
alannda müúterilerin sa÷lanan hizmetlerin kalitesine yönelik alglamalarnn tespit
edilmesinde performans bazl (SERVPERF) ölçe÷inin kullanlmasna karar verilmiútir.
Hizmet pazarlamas literatüründe kesin olan fikirlerden biri de müúterilerin
memnuniyeti/memnuniyetsizli÷inin hizmet kalitesi ile iliúkili oldu÷u ve bu iliúkinin
müúterilerin davranúsal niyetlerini ve aynzamanda firmann performansn etkiledi÷idir
(Woodside vd., 1989; Van der Wiele vd., 2002).
Hizmet Kalitesinin Müúteri Davranúlar Üzerine Etkisi: Tekrar Satn Alma øste÷i ve
Tavsiye Etme
Hizmet kalitesinin müúterilerin ileriye yönelik davranú niyetleri (Ör: Tavsiye etme,
tekrar satn alma, úikayet etme ve farkl sa÷layclara yönlenme) üzerinde önemli
etkenlerden oldu÷u tespit edilmiútir (Bitner, 1990; Gonzales ve Brea, 2005).
Müúterilerin hizmet kalitesi ile ilgili olumlu de÷erlendirmelerinin ileriye yönelik
davranú niyetlerini olumlu yönde etkileyecek ve bu tür firmalara yönelik övgü dolu
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söylem ve yaklaúmlar müúterilin di÷er firmalara göre bu firmalar tercih etmesine
neden olacaktr (Sivadas ve Baker-Prewitt, 2000).
Yaplan baz çalúmalarda hizmet kalitesi ile tekrar satn alma niyeti (Woodside vd.,
1989; Boulding vd., 1993; Dabholkar vd., 1996) ve tavsiye etme niyeti (Boulding vd.,
1993; Danaher ve Rust, 1994; Dabholkar vd., 1996) arasnda pozitif bir korelasyonun
oldu÷unu öne sürülmektedir. Buna ba÷l olarak aúa÷daki hipotezler (H1 ve H2)
geliútirilmiútir.
H1: Hizmet kalitesi ile tekrar satn alma niyeti arasnda olumlu bir iliúki bulunmaktadr
H2: Hizmet kalitesi ile tavsiye etme niyeti arasnda olumlu bir iliúki bulunmaktadr.
Bu çalúmann amaçlarndan biri olan sigortaclk alannda hizmet kalitesinin
müúterilerin ileriye yönelik davranú niyetleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amac ile
yukarda oluúturulan hipotezler toplanan veriler analiz edilerek test edilecektir.
Araútrma Yöntemi
Çalúmada istatistiksel analizlerle geçerlili÷i kantlanmú (Cronin ve Taylor, 1992) olan
SERVPERF ölçe÷i esas alnarak hazrlanan anket uygulanmútr. SERVPERF ölçe÷i
daha öncede belirtildi÷i üzere beú boyut içerisinde yer alan 22 yarg cümlesinden
oluúmaktadr. Anketin orijinali øngilizce olup bu çalúma için anket øngilizce ve Türkçe
lisanna vakf sosyal bilimler alannda çalúan bir akademisyen (yazarlar dúnda)
tarafndan Türkçe’ye çevrilmiútir. Çevrisi yaplan anket bir baúka akademisyen
tarafndan øngilizce’ye çevrilerek orijinal anket ile karúlaútrlmútr. Yirmi iki yarg
cümlesine ek olarak ankete alglanan toplam hizmet kalitesini ölçmeye yönelik bir soru
ve müúterilerin tekrar satn alma ile tavsiye etme niyetlerini tespit etmek için birer soru
daha eklenmiútir. Ayrca cevaplayclarn demografik özelliklerini (cinsiyet, e÷itim
seviyesi, yaú ve gelir seviyesi) belirlemek amac ankete sorularda eklenmiútir.
Yarg cümlelerin de÷erlendirilmesinde farkllklar belirlemede daha hassas ve iyi
oldu÷u yaplan çalúmalarla tespit edilmiú olan 7’li Likert ölçe÷i kullanlmútr (Siu ve
Cheung, 2001; Van Zanten vd., 2006). Anketler KKTC’deki tüm úehirlerde
uygulanmútr. Örneklemede cevaplayclar belirlenirken bölgenin nüfus says dikkate
alnmú ve kolayda örnekleme methodu kullanlmútr. Toplam 415 anket da÷tlmú ve
de÷erlendirme esnasnda eksik doldurulan anketlerin çkartlmas sonucunda
kullanlabilir 359 anket analize tabi tutulmuútur. Toplanan veriler SPSS paket program
kullanlarak de÷erlendirilmiútir.
Analiz ve Bulgular
Ankete katlan cevaplayclarn demografik özellikleri dikkate alnd÷nda %47,1’nin
kadn, %52,9’nun ise erkeklerden oluútu÷u tespit edilmiútir. Cevaplayclar yaú
açsndan incelendi÷inde 20-30 yaú aras cevaplayclarn ankete katlan kitlenin
%69,9’una denk geldi÷i, 31-45 yaú aras cevaplayclarn ise kitlenin %24,5’ini
oluúturdu÷u, 46 yaú ve üzeri kiúilerin ise %5,6’sn oluúturdu÷u tespit edilmiútir. Ankete
katlan kiúilerin %41,5’inin lise mezunu oldu÷u, %30,9’nun ise üniversite ve üstü
e÷itim seviyesinde oldu÷u, ilk ve orta derece e÷itime sahip cevaplayclarn ise tüm
katlmclarn %27,6’sna denk geldi÷i tespit edilmiútir. Katlmclarn aylk kiúisel
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gelirleri ile ilgili da÷lma bakld÷nda ise cevaplayclarn %37’sinin 1500-2500 TL
arasnda bir gelir elde etti÷i, %30.6’snn 1500 Tl ve altnda gelir elde etti÷i, 2500 TL ve
üzerinde gelir eden kiúilerin ise tüm cevaplayclarn %32,2’sini oluúturdu÷u
anlaúlmaktadr.
Çalúmada kullanlan SERVPERF ölçe÷i temel birleúenler faktör analizi (principal
component factor analizi) ile varimax rotasyon yöntemi kullanlarak teste tabi
tutulmuútur. østatistiksel sonuçlar (KMO Örneklem Yeterlili÷i = 0,871, Bartlett testi =
2649,828, Anlamllk (Sig.) = 0,000) uygulanan faktör analiz yönteminin uygun
oldu÷unu ortaya koymaktadr. Buna göre çalúmada kullanlan 22 yarg cümleli
SERVPERF ölçe÷inde baúlangç özde÷erleri (eigenvalues) birden büyük olan beú
faktörün yeterli oldu÷una karar verilmiútir. Özde÷eri birden büyük olan 5 faktör
varyansdaki de÷iúmenin 55,992 %’ini açklamaktadr ki bu da kabul edilebilir bir
de÷erdir. Tablo 1.’de beú faktör ve faktör katklar sunulmuútur. Toplam 359 örnek
saysnda ±0,40 faktör katksnn anlaml oldu÷u kabul edilmektedir (Stevens, 1992;
Hair vd., 1998). Çalúmada yer alan ölçe÷in güvenirlili÷i Cronbach alfa katsays
do÷rultusunda hesaplanmas sonucunda elde edilen alfa de÷eri (Cronbach alfa katsays
= 0,8950) tatmin edicidir (Nunally, 1978). Yürütülen faktör analizi orijinal 5 boyutlu
SERVPERF ölçe÷i’nin KKTC’deki sigorta hizmetleri ile ilgili uygulamasnn orijinal
çalúmay sa÷lad÷n ve orijinal çalúma içerisindeki beú boyut altnda yer alan yarg
cümlelerinin de ayn do÷rultuda oluútu÷unu ortaya koymaktadr.
Tablo 1’den de detayl úekilde görülece÷i gibi “Güvenilirlik” 1. faktör olarak ortaya
çkmú ve orjinal ölçekte bu hizmet boyutu altnda yer alan beú yarg cümlesinden
oluúmaktadr. Bu faktör varyansn %31,461 açklamaktadr. økinci faktör “Güven”
olarak oluúmuú ve yine orijinal çalúmadaki gibi ayn dört yarg cümlesinden
oluúmakta olup faktör varyansn %7,667’sini açklamaktadr. Üçüncü faktör “Fiziksel
Özellikler” olup çalúmadaki gibi ayn dört yarg cümlesinden oluúarak varyansn
%6,592’sini açklamaktadr. Yaplan analiz sonucunda “Empati” 4. faktör olarak
ortaya çkmakta ve orijinal çalúmadaki gibi ayn toplam beú yarg cümlesinden
oluúmaktadr. Bu faktör varyansn %5,414’ünü açklamaktadr. Beúinci ve son faktör
ise “Heveslilik” olup orjinal çalúmadaki ayn dört yarg cümlesinden oluúarak
varyansn %4,858’ini açklamaktadr.
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Tablo 1. Hizmet Kalitesi Ölçe÷inin Faktör Analiz Sonuçlar
Boyut ve ølgili Özde÷er
Varyans
Birikimli
Güveirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%)
Katsays
Katks
F1: Güvenilirlik
6,921
31,461
31,461
Į = 0,7453
Vaatleri yerine getirme
0,4235
Müúterilerin sorunlarn çözme yönünde ilgili olma
0,6720
Hizmeti birinci seferde do÷ru olarak yerine getirme
0,6757
Hizmeti vaat edilen zamanda yerine getirme
0,6088
Hatasz dökümanlar hazrlama
0,6727
Boyut ve ølgili Özde÷er
Varyans
Birikimli
Güveirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%)
Katsays
Katks
F2: Güven
1,687
7,667
39,128
Į = 0,7174
Yaplan muamele (iúlemlerde) kendini güvende hissetme
0,6661
Çalúanlarn davranúlarnn müúteriye güven vermesi
0,7307
Çalúanlarn müúterilere karú sürekli olarak nazik olmas
0,4313
Çalúanlarn müúterilerin taleplerini karúlayacak bilgi birikimine sahip olmas
0,6650
Boyut ve ølgili Özde÷er
Varyans
Birikimli
Güveirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%)
Katsays
Katks
F3: Fiziksel Özellikler 1,450
6,592
45,720
Į = 0,7484
Modern görünüúlü ve teknolojik imkânlarla donanmú ekipman
0,7552
Görsel olarak çekici fiziksel imkânlar
0,7547
Düzgün görünüúlü çalúan ve acenteler
0,6029
Hizmetlerle ilgili görsel olarak çekici material
0,5534
Boyut ve ølgili Özde÷er
Varyans
Birikimli
Güveirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%)
Katsays
Katks
F4: Empati
1,191
5,414
51,134
Į = 0,7181
Müúterilere bireysel olarak ilgi gösterilmesi
0,6292
Uygun çalúma saatleri olmas
0,6637
Çalúanlarn müúterileri ile kiúisel olarak ilgilenmesi
0,7371
Müúteriler için en iyi olann istenmesi
0,4622
Çalúanlarn müúterilerin isteklerini tam olarak anlamas
0,5153
Boyut ve ølgili Özde÷er
Varyans
Birikimli
Güveirlilik
Faktör
Yarg Cümleleri
(%)
varyans (%)
Katsays
Katks
F5: Heveslilik
1,069
4,858
55,992
Į = 0,7295
Müúterileri hizmetin ne zaman hazr olaca÷ hakknda bilgilendirme
0,5378
Müúterilere hzl hizmet sunma
0,5613
Herzaman müúterilere yardmc olma arzusu
0,5781
Müúterilerin taleplerini karúlamaya hazr olma
0,5247
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Beú faktör içerisinde “Güvenilirlik” en yüksek (5,11) aritmetik ortalamaya sahip faktör
olarak karúmza çkmakta olup bu faktörü srasyla “Güven (5,05)”, “Empati (5,04)”,
“Heveslilik (5,00)” ve “Fiziksel Özellikler (4,91)” takip etmektedir. Güvenirlili÷in en
yüksek ortalamaya sahip olmas müúterilerin verilen vaatlerin tutulmasndan, sorunlar
çözme açsndan ilgili olunmas, hizmetlerin birinci seferden do÷ru yaplmas,
hizmetlerin öngörülen sürede sa÷lanmas ve hatasz döküman hazrlanmasndan
memnuniyet duydu÷unu ortaya koymaktadr. En düúük ortalamaya sahip fiziksel
özellikler de müúterilerin hizmet sa÷layan kurumlardaki ekipmanlarn görünüúü ve
teknoljik düzeyi, fiziki mekanlarn görselli÷i, çalúanlarn ve iú yerlerinin görünüúü ve
hizmetlerle iligili görsel materyal konularnda di÷er faktörlere göre daha düúük seviyede
alglamalarnn oldu÷unu ortaya koymaktadr.
Sigorta hizmetleri ile ilgili genel hizmet kalitesi de÷erlendirilmesi hakkndaki soruya
cevaplayclarn verdi÷i cevaplar incelendi÷inde aritmetik ortalamn 5.05 oldu÷u tespit
edilmektedir. øleriye yönelik davranúlarn belirlemek açsndan sorulan tekrar satn
alma ve tavsiye etme niyeti ile ilgili sorulara verilen cevaplarn aritmetik ortalamas ise
5.35 olarak hesaplanmútr. Bu sonuçlarda müúterilerin genel hizmet kalitesi ile ilgili
alglarnn olumlu yönde oldu÷u ve ileriye yönelik davranúarnnda olumlu yönde seyir
edece÷ini ortaya koymaktadr.
Sigortaclk alannda müúterilerinin hizmet kalitesi ve ileriye yönelik davranú niyetleri
ile hizmet kalitesi boyutlar arasndaki ilginin yönünü ve derecesini saptamak amac ile
çoklu regresyon analizi yaplmútr. Ayrca çalúma içerisinde oluúturulan hipotezler
korelasyon analizi yaplarak test edilmiú ve sonuçlar Tablo 2’te sunulmuútur. Tablo
2’den de anlaúlaca÷ üzere hizmet kalitesi ile tekrar satn alma niyeti arasndaki iliúkiyi
ölçmeye yönelik yaplan analiz sonuçlarna göre sigortaclk alannda hizmet kalitesi ile
müúterilerin tekrar satn alma niyetleri arasnda olumlu bir iliúkinin oldu÷u tespit
edilmiútir. Bu sonuç do÷rultusunda öngörülen hipotez kabul edilmektedir. øki de÷iúken
arasndaki korelasyon incelendi÷i zaman (0.356) zayf (Hair vd., 2000) bir korelasyon
oldu÷u da ayrca tespit edilmektedir. Hizmet kalitesi ile tavsiye etme niyeti arasndaki
iliúkiyi ölçmeye yönelik yaplan analiz sonuçlarna göre hizmet kalitesinin müúterilerin
tavsiye etme niyetleri arasnda olumlu bir iliúkinin oldu÷u analiz sonuçlarndan
anlaúlmaktadr. Bu do÷rultuda oluúturulan hipotez kabul edilmektedir. øki de÷iúken
arasndaki korelasyon incelendi÷i zaman 0.197 düzeyinde (Hair vd., 2000) bir
korelasyonun oldu÷u, bu ise iki de÷iúken arasnda çok zayf bir do÷rusal iliúkinin
mevcut oldu÷unu ortaya koymaktadr.
Tablo 2. Hipotez Sonuçlar
Hipotez 1: Tekrar Satn alma niyeti – Genel Hizmet Kalitesi Alglamas
r (korelasyon)
ANOVA (F)
0.356
51,553
De÷eri
0.000
0.000
p-de÷.*
Hipotez 2: Tavsiye etme niyeti – Genel Hizmet Kalitesi Alglamas
r (korelasyon)
ANOVA (F)
0.197
14,287
De÷eri
0.000
0.000
p-de÷.*
*p<0.01
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Çoklu regresyon analizinde genel hizmet kalitesi alglamas, tekrar satn alma ve tavsiye
etme niyeti ba÷ml de÷iúken, beú boyut ise ba÷msz de÷iúken olarak kabul edilmiú ve
sonuçlar Tablo 3’de sunulmuútur. Çoklu regresyon analizi sonuçlar ba÷msz
de÷iúken olan beú boyut ile genel hizmet kalitesi arasndaki iliúkide düzeltilmiú R2=
0,433 olarak tespit edilmektedir. Bu da hizmet kalitesi boyutlarnn müúterilerin genel
hizmet de÷erlendirmeleri içerisinde varyansn %43 seviyesinde açkland÷n ortaya
koymaktadr. Tüm boyutlar içerisinde güven, empati ve heveslilik istatistiksel olarak
anlamldr. Ayrca heveslilik boyutunun genel hizmet kalitesi üzerindeki etkisi di÷er iki
boyuta göre daha zayftr. Ba÷msz de÷iúkenler ile tekrar satn alma niyeti arasndaki
iliúki daha zayftr.
Tablo 3. Beú Hizmet Kalitesi Boyutu ile Genel Hizmet Kalitesi ve øleriye Yönelik Satn
Alma Davranúlar Arasndaki Çoklu Regresyon Analizi.
Ǻ
Boyutlar
ȕ
Anlamllk
Beú Hizmet Boyutu ile
Genel hizmet Kalitesi arasndaki iliúki
0,004
0,021
0,759
Fiziksel Özellikler
-0,016
-0,091
0,189
Güvenilirlik
0,032
0,159
0,043*
Heveslilik
0,049
0,246
0,001*
Güven
0,030
0,184
0,009*
Empati
Düzeltilmiú R2 = 0.433, *p<0.05
Beú Hizmet Boyutu ile
Tekrar Satn Alma niyeti arasndaki iliúki
Fiziksel Özellikler
Güvenilirlik
Heveslilik
Güven
Empati
Düzeltilmiú R2 = 0.280, *p<0.05
Beú Hizmet Boyutu ile
Tavsiye Etme Niyeti arasndaki iliúki
Fiziksel Özellikler
Güvenilirlik
Heveslilik
Güven
Empati
Düzeltilmiú R2 = 0.251, *p<0.05

-0,009
0,007
-0,011
0,047
0,042

-0,051
0,045
-0,060
0,257
0,281

0,457
0,518
0,448
0,001*
0,000*

-0,014
0,032
-0,019
0,035
0,018

-0,076
0,197
-0,104
0,189
0,118

0,294
0,008*
0,214
0,019*
0,116

Tablo 3’e göre düzeltilmiú R2= 0,280 seviyesinde istatistiksel olarak anlamldr. Bu da
müúterilerin tekrar satn alma niyetleri üzerinde beú boyutunun varyansn %28 orannda
açkland÷n ortaya koymaktadr. Yalnzca güven ve empati boyutlarnn tekrar satn
alma niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlaml etkisi oldu÷u tespit edilmiútir. Ba÷msz
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de÷iúkenler ile tavsiye etme niyeti arasndaki iliúkiye bakld÷ zaman düzeltilmiú R2=
0,251 seviyesinde istatistiksel olarak anlamldr. Bu da müúterilerin tavsiye etme
niyetleri üzerinde beú boyutun varyans %25 orannda açkland÷n ortaya koymaktadr.
Yalnzca güvenilirlik ve güven boyutlarnn tavsiye etme niyeti üzerinde istatistiksel
olarak anlaml etkisi oldu÷u tespit edilmiútir.Güvenilirlik boyutunun güven boyutuna
göre ba÷ml de÷iúken ile daha güçlü iliúkisinin oldu÷u analiz sonuçlarndan
anlaúlmaktadr.
Sonuç, Öneri ve Uygulamalar
Hizmet kalitesi firmalar için uzun bir süredir rekabet avantaj yaratmak ve müúterilerin
alúveriú tecrübelerini ö÷renmek açsndan kullanlan en önemli pazarlama
elemanlarndan biridir. Bu çalúma ile sigortaclk alannda SERVPERF ölçe÷inin farkl
bir kültürde uygulamas yaplmú olmakla beraber pazarlama ve hizmet kalitesi
literatüründe bu alanda yaplmú kstl saydaki çalúmaya da katkda bulunulmuútur.
Ayrca bu çalúma neticesinde farkl kültür ve ülkelerdeki gerek araútrmac gerekse
uygulama alannda yer alan yöneticilere müúterilerin hizmet kalitesi boyutlarn nasl
algland÷ ve müúterilerin ileriye yönelik davranúlar üzerindeki etkisi hakknda bilgi
sunulmaktadr.
Cronin ve Taylor (1992) tarafndan geliútirmiú olan SERVPERF ölçe÷i KKTC’de
bireysel sigorta hizmetlerinden yararlanan müúterilerin hizmet kalitesi alglamalar
amac ile yaplan çalúma sonucunda elde edilen verilerin faktör analizi sonucunda
orijinal çalúmadaki tüm boyutlarn ayn yarg cümleleri ile geçerli ve sigortaclk
alannda müúteri hizmet kalitesini ölçmek açsndan istatistikti olarak uygun oldu÷u
tespit edilmiútir. Faktör analizi sonuçlar do÷rultusunda oluúan beú boyuttun çoklu
regresyon analizleri tüm boyutlar içerisinde güven, empati ve heveslili÷in müúterilerin
genel hizmet kalitesi alglamalar üzerinde etkisinin oldu÷unu ortaya koymaktadr. Bu
nedenle sigorta hizmeti sa÷layan firmalarn yöneticilerinin bu üç boyut altnda
snflandrlan hizmetlere önem vermeleri sayesinde müúterilerin genel hizmet
alglamalarnn olumlu yönde olaca÷, bunun da müúteri memnuniyeti ve uzun vadede
iúletme açsndan en önemli rekabet avantajlarndan biri olan ba÷mllk yaratmak
açsndan olumlu etkileri olaca÷ úüphesizdir. Çalúmada yer alan hipotez analizleri
hizmet kalitesi ile müúterilerin tekrar satn alma ve tavsiye etme niyetleri arasnda
olumlu bir iliúkinin oldu÷unu ortaya koymuútur. Bu da hizmet kalitesinin sigorta
hizmeti sa÷layan iúletmeler için önemini bir kez daha ortaya koymakta ve firmalarn
hizmet kalitesine önem vermeleri gereklili÷ini pekiútirmektedir. Yaplan çoklu
regresyon analizleri hizmet kalitesi boyutlarndan güven ve empati boyutlarnn
müúterilerin tekrar satn alma niyetleri üzerinde etkili oldu÷unu, güvenilirlik ve güven
boyutlarnn ise tavsiye etme niyeti üzerinde anlaml ve etkili boyutlar oldu÷unu ortaya
koymaktadr.
Hizmet boyutlar arasnda güvenilirlik sigorta hizmeti sa÷layan kurumlarn müúterileri
tarafndan en yüksek ortalamaya sahip olmas, müúterilerin firmalar tarafndan yaplan
vaatlerin tutulmasndan, sorunlar çözme açsndan ilgili olunmas, hizmetlerin birinci
seferden do÷ru yaplmas, hizmetlerin öngörülen sürede sa÷lanmas ve hatasz döküman
hazrlanmasndan memnuniyet duydu÷unu ortaya koymaktadr. En düúük ortalamaya
sahip fiziksel özellikler de müúterilerin hizmet sa÷layan kurumlardaki ekipmanlarn
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görünüúü ve teknoljik düzeyi, fiziki mekanlarn görselli÷i, çalúanlarn ve iú yerlerinin
görünüúü ve hizmetlerle iligili görsel materyal konularnda di÷er faktörlere göre daha
düúük seviyede alglamalarnn oldu÷unu ortaya koymaktadr. Sigorta hizmeti sa÷layan
firmalarn müúterilerin hizme kalitesi alglamasn olumlu yönde geliútirmek açsndan
fiziksel imkanlarn ve ekipman geliútermek için yatrm yapmalar gerekti÷ini,
müúterilerle direk temas olan çalúnalarn fiziksel görünümü ve klk kyafetine görsel
olarak uygunlu÷una özen gösterilmesi gerekti÷ni ortaya koymaktadr. Ayrca sa÷lanan
himetlerle ilgili hazrlanacak tantm ve bilgilendirme amaçl dökümann alabenisi ve
müúteri beklentilerini karúlayacak úekilde profesyönel düzeyde hazrlanmas gerekti÷i
ortaya konulmaktadr.
Çalúma baúta öngörülen amaçlarna ulaúmútr. Sigorta hizmeti sunan firmalarn rekabet
avantaj sa÷lamalar ve bu sektörde artan rekabet koúullar altnda sürdürülebilir
olmalarn için hizmet kalitesini önemli bir pazarlama eleman olarak kabul etmeleri
gerekmektedir. Sektördeki firmalarn düzenli olarak müúterilerin hizmet kalitesi
alglarn tespit edilmesi için çalúma yapmalar ve elde edilen sonuçlar do÷rultusunda
gerekli iyileútirme çalúmalar ve uygun politikalar geliútirmesi sureti ile müúteri
memnuniyetine katk sa÷lamalar firmann devamll÷ ve karll÷ açsndan
önemlidir.Bu çalúma daha geniú örnek grupla tekrar edilebilece÷i gibi farkl ülke ve
bölgelerde uygulanarak ölçe÷inin uygunlu÷u test edilebilir. Ayrca bu çalúmada
uygulanmayan hizmet kalitesi-müúteri memnuniyeti iliúkisi ve bu do÷rultuda oluúan
müúteri memnuniyetinin ileriye yönelik davranú niyetleri, olumlu kulaktan kula÷a
görüú bildirme, ma÷aza ba÷mll÷ üzerindeki etkisi sigorta hizmeti alannda üzerinde
ileride çalúlacak konular oluúturmaktadr.
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Özet
Bu çalúmann amac, tüketicilerin alúveriú srasnda hissettikleri duygularn satn alma
davranú üzerindeki etkisini incelemektir. Tüketim duygularnn ölçülmesinde Richins
(1997)’in tüketim duygu seti temel alnmútr. Çalúma ba÷lamnda bir alúveriú
merkezinde giyim alúveriúi için gelenler arasndan kolayda örnekleme yöntemiyle 521
kiúiye anket uygulamas yaplmútr. Analiz sonuçlarna göre, ma÷aza atmosferi
ba÷lamnda tetiklenmekte olan tüketim duygular alt boyut altnda gruplanabilir. Bu
boyutlar bezginlik, kzgnlk, memnuniyetsizlik, endiúe, imrenme ve úaúrmadr.
Tüketim duygularnn satn alma davranú üzerindeki etkileri incelemek için, Yapsal
Eúitlik Modeli analizinden yararlanlmútr. Bulgular literatürle uyum içindedir.
Bulgular, tüketim duygularnn en fazla etkili oldu÷u satn alma davranúlarnn,
srasyla, tekrar satn alma, memnuniyet, tavsiye etme ve harcama düzeyi úeklinde
oldu÷una iúaret etmektedir.
Anahtar kelimeler: Tüketim duygular, satnalma davranú, alúveriú merkezi, tüketici
davranúlar.
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EFFECT ON SHOPPING BEHAVIOR OF CONSUMPTION EMOTION
Abstract
The purpose of this study is to examine the impact emotion on shopping. Richins’s
(1997) consumption emotion set was adopted in the conceptualization of emotion. In
study context was applied to questionnaire study to 521 people via convenience
sampling through coming for clothes shopping at a shopping mall. These factors are
weariness, anger, discontent, afraid, envy, surprise. Impact on the purchase behavior of
consumption emotion was examined via The Structure Equation Modeling (SEM).
Findings are in unison with literature. Findings, of purchasing behavior being most
impact respectively of consumption emotion indicate to being shaped repurchase,
contentment, recommend and spending level.
Anahtar kelimeler: Consumption emotions, shopping behavior, shopping mall,
consumer behavior.
Giriú
Duygu, insano÷lunun binlerce yl içinde geçirdi÷i evrimsel geliúimine paralel olarak
kazand÷, insan davranúlarn etkileyen ve ço÷unlukla kontrol edilemeyen vücut
tepkileri olarak tanmlanmaktadr (Taylor, 2000; Odabaú ve Barú, 2007). Bu tepkileri
tetikleyen çok de÷iúik nedenler olabilmektedir. Psikolojik açdan bu vücut tepkileri,
mutluluk, korku, üzgünlük, úaúrma gibi farkl úekillerde kendini göstermesinin yan sra
olaylar, etkenler ve nesneler gibi farkl nedenlerden kaynaklanmakta ve do÷uútan
genetik olarak kiúiye aktarlmaktadr (Schmitt, 1999; Chamberlein ve Broderick, 2007).
Duygular psikolojik süreçler yoluyla gerçekleúmekte ve genellikle fiziksel olarak
açklanmaktadr. Bu bakú açs, bireylerin küçük bir içsel tepki seti mekanizmasna
sahip oldu÷una iúaret etmektedir (Bagozzi vd., 1999).
Bireyler, gün içerisinde farkl duygular hissetmekte ve bu duygular onlarn
davranúlarna yön vermektedir (Odabaú ve Barú, 2007). Nörolog LeDoux (1995),
beyinde gerçekleúen iúlemlerin sadece biliúsel olarak de÷il, ayn zamanda duygusal
olarak gerçekleúti÷ini ve duygularn sinir sisteminin biyolojik bir iúlevi oldu÷unu ileri
sürmektedir. ønsanlarn penalt atú yapan bir futbolcuyu izlerken heyecanlanmas, bir
aktris ya da aktör a÷lad÷nda gözlerinin dolmas ve duygulanmas vb. pek çok örnek bu
iddiay destekler niteliktedir. Bu durum, alúveriú için de geçerlidir. Bunun nedeni,
beynin alt ön korteks ve üst yan lobunda bulunan ayna sinir hücreleridir. Ayna sinir
hücreleri, beynin limbik sistemine sinyal yollayarak, baúkasnn yerinde olma
duygusunu insanda yaúatmaktadr. Ayna sinir hücrelerinin yan sra beynin salglad÷
dopamin, bireylerin hoú duygular hissetmesine neden olmakta ve bu yolla onlarn satn
alma kararlarn önemli düzeyde etkilemektedir (Lindstrom, 2008).
Bu açdan de÷erlendirildi÷inde, bireylerin kararlarn yalnzca rasyonel gerekçelerle
almad÷, karar verirken duygularn etkisi altnda kald÷ ve rasyonel olmayan
davranúlarnn altnda duygularn yatt÷ ifade edilebilir (Coricelli vd., 2007;
O’Shaughnessy, 1992). Bu ba÷lamda Danziger (2006), bireylerin satn alma
davranúlarnn çok küçük bir ksmn ihtiyaçlarn karúlama oluútururken, büyük
ksmn duygu ve haz temelli mal ve hizmet almlarnn oluúturdu÷u ileri sürmektedir.
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Bu çalúmann amac, alúveriú sürecinde tetiklenen tüketim duygularnn tüketicilerin
satnalma davranúlar üzerinde etkilerinin olup olmad÷nn incelenmesidir. Daha
spesifik olarak, tüketim duygularnn alúveriú süresi ve harcama miktar, memnuniyet
ve sadakat ile tavsiye etme ve tekrar satnalma niyeti üzerinde etkilerinin incelenmesi
çalúmann özünü teúkil etmektedir.
Duygusal Tepkiler ve Duygu Tipolojileri
ønsanlar, günlük hayatlarnda yaygn olarak duygusal tepkinin dört türünü
yaúamaktadr.1 ønsanlarn yaúad÷ bu duygusal tepkiler; duygular, hisler, ruhsal durum
ve de÷erlendirmelerdir. Duygusal tepkilerin bu farkl türleri, farkl yo÷unluk ve farkl
fiziksel tepki gücüne sahiptir. ùekil 1’de bu farkl duygusal tepki türlerinin fiziksel tepki
ve yo÷unluk açsndan farkllk düzeyleri gösterilmektedir.
ùekil 1. Duygusal Tepkilerin Vücudu Harekete Geçirme ve Yo÷unluk Düzeyleri
Duygusal Tepki
Türü
Duygular

Psikolojik Harekete Geçirme
Daha yüksek harekete geçirme ve
aktifleútirme

Hislerin
Yo÷unlu÷u
Daha Güçlü

Spesifik Hisler
Ruh Durumu
De÷erlendirme

Daha düúük harekete geçirme ve
aktifleútirme

Daha Zayf

Kaynak: Peter ve Olson (2005)
ùekil 1’e göre, dört farkl duygu türünün her biri için, fiziksel tepki düzeyi ve yaúanan
his yo÷unlu÷u farkldr. Daha güçlü duygusal tepkiler olan duygular, kalp atú hz ya da
kan basnc, terleme, a÷z kurulu÷u, adrenalinin artmas úeklindeki psikolojik tepkileri
meydana getirmektedir. Öte yandan hisler, duygulara göre daha az psikolojik tepki
yo÷unlu÷una sahiptir. Yo÷unlu÷un daha düúük düzeyini içeren ruhsal durum, geçici
e÷ilimlerin bir yansmasyken, de÷erlendirme ise psikolojik harekete geçme düzeyi ve
yo÷unlu÷u en düúük olan tepki türünü ifade etmektedir (Peter ve Olson, 2005).
Literatürde, tüketicilerin duygularn keúfetmeye ve yorumlayabilmeye rehberlik edecek
farkl ve çok sayda bilimsel çalúma bulunmaktadr. Duygu tipolojisi geliútirme
çalúmalar, Descartes’a kadar uzanmaktadr. Descartes’e göre, insanlarda sevgi, nefret,
istek, e÷lence, üzgünlük, hayranlk gibi alt temel duygu vardr (Taylor, 2000). O
zamandan bu zamana kadar da duygu tipolojisi geliútirme konusunda özellikle
psikologlarn çok fazla çaba harcad÷, ancak duygunun yaps ve duygu türlerinin says
üzerinde uzlaúamadklar gözlenmektedir.
1

øngilizce experience kelimesi; denemek, tecrübe etmek anlamna gelse de burada tüketimle ilgili duygular

ifade etmek için denemek yerine yaúamak ifadesi kullanlmútr.
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Pazarlama açsndan duygu tipolojileri de÷erlendirildi÷inde, beú temel duygu
tipolojisinin pazarlama yaznnda yaygn olarak kullanld÷ gözlenmektedir. Bunlar;
Mehrebian
ve
Russell
(1974)’in
PAD
(Memnuniyet-HareketeGeçmeEgemenlik/Pleasure-Arousal-Dominance), Izard (1977)’n DES (Farkllaútrlmú
Duygular Ölçe÷i/ Differential Emotions Scale), Plutchik (1980)’in PPE (Plutchik’in
Birincil Duygular/Plutchik’s Primary Emotions), Watson vd. (1988)’nin PANAS
(Pozitif Harekete Geçme ve Negatif Harekete Geçme Program/Positive Affect and
Negative Affect Schedule) ve Ekman (1999)’n EBE (Ekman’n Temel
Duygular/Ekman’s Basic Emotions)dir.
Duygu tipolojilerine iliúkin farkl bakú açlar olsa da, genel olarak duygular temel
(birincil) ve karmaúk (ikincil) duygular olmak üzere iki baúlkta snflandrlmaktadr.
Bu iki baúlkta yer duygular da kendi içerisinde pozitif ve negatif duygular olarak
bölümlendirilebilir. Temel duygular, memnuniyet, harekete geçme gibi iki temel duygu
boyutu olan, biliúsel de÷erlendirmeyi gerektirmeyen, otomatik olarak ortaya çkan
duygulardr. Di÷er bir ifadeyle, bu duygular sürekli de÷iúen içgüdüsel tepkilerdir.
Psikoloji alannda yaplan araútrmalar, temel duygularn az sayda oldu÷unu
gösterirken, ayn zamanda duygusal yaúammzn temel unsurlarn oluúturdu÷unu da
göstermektedir. Bu duygular kültürlerarasnda duygusal sralama ve yo÷unluk açsndan
farkllaúmasna ra÷men, evrensellik ve yüze ait açklamalar kültürler arasnda farkllk
göstermemektedir (Mackinnon ve Keating 1989; Schmitt, 1999; Bellman, 2007).
Karmaúk duygular ise, temel duygularn karúm ve kombinasyonudur (Plutchik, 1980;
Izard, 1977). Bu duygu setinde sevgi, kzgnlk, empati, nostalji, arzu gibi biliúsel
de÷erlendirme gerektiren farkllaúmú duygular yer almaktadr (Schmitt, 1999; Bellman,
2007).
Pazarlama alannda duygu temelli araútrma yapan akademisyenler, psikolojide
geliútirilen duygu tipolojilerinden yo÷un úekilde yararlanma yoluna gitmiúlerdir.
Psikoloji alanndaki teorisyenler tarafndan oluúturulan temeller, bu araútrmalar için iyi
bir baúlangç olmasna ra÷men, bu teorisyenler tarafndan geliútirilen duygu
tipolojilerinin tüketici davranúlar alannda yaplacak çalúmalar için uygunlu÷u
tartúma konusu yaplmaktadr (Richins, 1997). Bu sebeple, pazarlama akademisyenleri
pazarlama ba÷lamna, daha spesifik olarak tüketici davranúlarna yönelik, duygu
tipolojileri geliútirme gayreti içine girmiúlerdir. Bu ba÷lamda; Edell ve Burke
(1987)’nin TDM (Üç Boyutlu Model/Three Dimensional Model), Aaker vd. (1988)’nin
AFC (Reklam His Kümesi/Ad Feeling Clusters), Batra ve Holbrook (1990)’un ARAC
(Reklam Kategorilerin Duygusal Tepkiler/ Affective Response to Ad Categories),
Richins (1997)’in CES (Tüketim Duygu Seti/Consumption Emotion Set), Hansen vd.
(2006)’nin NERS (Net Duygusal Tepki Gücü/Net Emotional Response Streight),
Baumgartner vd. (2008)’nin AAE (Beklenen ve øleriye Dönük Duygular/Anticipated
and Anticipatory Emotions) bu yöndeki gayretlerin bir ürünüdür. Bu farkl duygu
snflandrmalar içerisinde Richins (1997) tarafndan geliútirilen CES, alúveriú süreci
boyunca bireylerin en çok yaúadklar duygular içerdi÷i konusunda pazarlama
akademisyenleri arasnda zayf da olsa genel bir fikir birli÷i vardr (Schmitt, 1999). Bu
nedenle, bu araútrmada CES veri alnmaktadr.
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Duygular ve Satn Alma Davranú
Son yllarda pazarlama alannda yaplan çalúmalar incelendi÷inde, duygunun karar
almada ve tüketici davranúlarnda temel bir açklayc yap oldu÷u kabul edilmektedir
(Sherman vd., 1997; Holak ve Havlena, 1998; Chamberlain ve Broderick, 2007). Bu
araútrmalarda; tüketiciler tarafndan hissedilen pozitif duygularn harekete geçmeyi
tetikledi÷i, dikkati ve hatrlamay arttrd÷, tüketicide daha iyimser bir ruhsal durum
oluúturdu÷u ifade edilmektedir (Bagozzi vd., 1999).
Ayrca tüketicilerin satn ald÷ ve kulland÷ mal ve hizmete iliúkin tatmin
de÷erlendirmesi yapt÷ ve tatmin düzeyine ba÷l olarak da farkl duygular yaúad÷ da
bu alandaki araútrmalarda skça ifade edilen bulgulardr (Westbrook ve Oliver, 1991).
Bu araútrmalarn sonuçlar ba÷lamnda, pozitif duygular ve bu duygular yoluyla
hissetti÷i tatmin düzeyi bireylerin tekrar müúteri olma (Wakefield ve Blodgett, 1994;
Spangenberg vd., 1996;) ve tavsiye etme iste÷ini etkilemektedir (Bagozzi vd., 1999;
Philips ve Baumgartner, 2002; Liu ve Jang, 2009). Bu ba÷lamda duygularn tatmin
de÷erlendirmesinde bir bilgi kayna÷ gibi hizmet etti÷i ve negatif duygularn pozitif
duygularla karúlaútrld÷nda daha sonraki tercih de÷erlendirmeleri üzerinde daha
güçlü bir etkiye sahip oldu÷u ifade edilebilir (White ve Yu, 2005).
Benzer úekilde alúveriú srasnda hissedilen duygular tüketicilerin harcama düzeyini
(Sherman vd., 1997; Chebat ve Michon, 2003), ma÷azada geçirdikleri süreyi (Hui ve
Bateson, 1991; Sherman vd., 1997), plansz aldklar parça saysn (Spies vd., 1997;
Morrin ve Chebat, 2005) etkilemektedir. Bu açdan de÷erlendirildi÷inde tüketicileri
duygusal açdan yakalayan bir marka (örne÷in, Harley Davidson, Apple), tüketicilerin
daha sonraki satn alma kararlar üzerinde etkili olmaktadr. Çünkü Lindstrom (2008)’e
göre duygular, de÷er unsurlarn kodlama aracdr. Benzer úekilde duygular iletilir ve
muhtemel davranú konusunda bireye bilgi verir, kararlara yardmc olur ve uygun
faaliyeti gerçekleútirmede temel bir güdüleyicidir (Donovan vd., 1994; Sherman vd.,
1997; Taylor, 2000; Allen vd., 1992; Bagozzi vd., 1999). Bu bilgiler ú÷nda alúveriú
srasnda hissedilen duygularn satn alma davranú üzerinde etkili olaca÷ açktr.
Araútrmann Modeli ve Hipotezler
Bu çalúma ba÷lamnda, tüketim duygular alúveriú için harcanan zaman, harcama
düzeyi, alglanan bekleme düzeyi, plansz satn alm, tekrar satn alma iste÷i, tavsiye
etme iste÷i ve memnuniyet ba÷lamnda incelenmektedir. Bu durumu içeren araútrma
modeli, ùekil 2’de gösterilmektedir.
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ùekil 2. Tüketim Duygularnn Satn Alma Davranú Üzerindeki Etkisi
Alúveriú için
harcanan zaman
Harcama düzeyi
Plansz satn alma

Tüketim
duygular

Tekrar satn alma
iste÷i
Tavsiye etme iste÷i

Memnuniyet

Alglanan bekleme
süresi

Modelin ba÷msz de÷iúkenini tüketim duygular oluútururken, ba÷ml de÷iúkenini
alúveriú için harcanan zaman, harcama düzeyi, alglanan bekleme süresi, plansz satn
alm, tekrar satn alma iste÷i, tavsiye etme iste÷i ve memnuniyet oluúturmaktadr. Bu
ba÷lamda araútrmann temel hipotezi, “Tüketim duygular tüketicilerin satn alma
sürecindeki davranúlar üzerinde etkilidir” úeklinde belirlenmiútir. Bu temel hipotez
çerçevesinde oluúturulan hipotezler aúa÷da belirtilmektedir.
H1: Tüketim duygular tüketicilerin ma÷azada geçirece÷i süreyi etkiler.
H2:Tüketim duygular tüketicilerin ma÷azadaki harcama düzeyini etkiler.
H3: Tüketim duygular tüketicilerin ma÷azada plansz satnalma davranú (satn alnan
parça says) üzerinde etkilidir.
H4: Tüketim duygular tüketicilerin ma÷azaya tekrar gelme olasl÷n etkiler.
H5: Tüketim duygular tüketicilerin ma÷azay tavsiye etme iste÷i üzerinde etkilidir.
H6: Tüketim duygular tüketicilerin memnuniyet düzeyi üzerinde etkilidir.
H7: Hissedilen tüketim duygularnn türü tüketicilerin ödeme srasndaki bekleme
zamann alglanmas üzerinde etkilidir.
Araútrmann Yöntemi
Araútrmann evreni, alúveriú ma÷azalarnda alúveriú yapmakta olan tüketicilerdir.
Ancak, araútrmann yapld÷ süre içerisinde evrenin tümüne ulaúlmas, zaman ve
maliyet nedeniyle mümkün olmad÷ için, kolayda örnekleme yöntemiyle evreni temsil
eden bir örneklem seçilmiútir. Araútrmann örneklemi, Bursa Kent Meydan Alúveriú
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Merkezi’nden giyim alúveriúi yapan tüketicilerdir. Araútrma Mays-Eylül 2009
tarihleri arasnda gerçekleútirilmiútir.
Çalúmann verileri anket yöntemiyle toplanmútr. Anket formu, iki bölümden
oluúmaktadr. ølk bölümde, demografik sorular ve ikinci bölümde ise Semantik Farkllk
Ölçe÷ine göre hazrlanmú duygulara iliúkin 35 ifade yer almaktadr. Anket formunda
yer alan duygu ifadeleri Richins (1997)’in Tüketim Duygu Seti (CES) temel alnarak
oluúturulmuútur. Anket formu, Bursa’da Kent Meydan Alúveriú Merkezinden giyim
alúveriúi yapan 521 tüketiciye uygulanmútr.2
Richins’in tüketim duygu seti içerisinde yer alan duygu ifadeleri, keúifsel faktör analizi
(EFA) yardmyla öncelikli olarak boyutlandrlmaktadr. EFA sonucunda ortaya çkan
boyutlar için do÷rulayc faktör analizi uygulanmakta (CFA) ve ölçe÷in güvenilirli÷i
belirlenmektedir. Çalúmann tüketim duygular ve satn alma tepkisi temelindeki
hipotezleri yapsal eúitlik modeli kullanlarak test edilmektedir.
Analiz ve Bulgular
Analiz ve bulgular, demografik özelliklere iliúkin tanmlayc istatistik ve araútrma
modelinin test edilmesi ve yorumlanmas olmak üzere iki ksmda incelenmektedir.
Analizler SPSS ve LISREL paket program kullanlarak gerçekleútirilmiútir.
Demografik Özellikler
Toplam yantlanan anket formu 521 olmasna karún, yaplan incelemeler sonucunda 14
anket formunun eksik ve özensizce doldurulmas nedeniyle, bu anket formlar analizlere
dahil edilmemekte, tüm analizler 507 anket formu üzerinden gerçekleútirilmektedir.
Katlmclarn cinsiyet açsndan yaklaúk olarak %68’ini kadnlar, medeni durum
açsndan %88’inin bekarlar ve yaú olarak da %76’snn da 25  yaú gurubu
oluúturmaktadr. Katlmclarn yaklaúk olarak %27’si 2000  gelire sahipken, %59’u
üniversite (mezun olmayanlar da dahil) e÷itimine sahiptir. Ayrca katlmclarn %61’i
ö÷renci kategorisinde yer almaktadr. Anket formunu yantlayanlarn büyük
ço÷unlu÷unun ö÷renci olmasnn nedeni, orta yaú ve üstünün bu tür yaplan çalúmalara
ilgisiz kalmas, zamanlarnn kstl olmas ve gençlerin anket formunu yantlandrma
konusunda daha istekli olmasndan kaynaklanmaktadr.
Modelin Test Edilmesi ve De÷erlendirilmesi
Araútrma modeli test edilmeden önce, tüketim duygularnn alt faktörlerini belirlemek
amacyla EFA yaplmaktadr. EFA sonucunda ulaúlan boyutlarn geçerlili÷i ve ölçe÷in
faktör yapsnn daha net bir úekilde ortaya konulabilmesi için CFA
gerçekleútirilmektedir.

2

Bu çalúmada kullanlan veriler yazarlardan birinin doktora tez çalúmasnn bir parças olarak elde edilmiú

olan verilerden sa÷lanmútr.
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Tüketim Duygu Seti øçin Keúifsel Faktör Analizi
Keúifsel faktör analizinin, do÷rulayc faktör analizinin yapld÷ veri setinden farkl bir
veri setinde yaplmas (DeCoster, 1998) gereklili÷inden dolay, 507 gözlemin yaklaúk
olarak %40’ tesadüfi olarak seçilmiú (200 gözlem) ve seçilen bu veri setine EFA
uygulanmútr. Kalan 307 gözlem ise EFA analizince önerilen modelin do÷rulanmas
için kullanlmútr. Bu ba÷lamda Temel Bileúenler Faktör Analizi ve Varimax
Döndürme Yöntemi uygulanmútr. EFA analizi neticesinde oluúan çözüm 22 duygu
ifadesini içeren alt boyutlu bir duygu setinin uygun oldu÷unu ortaya koymaktadr. Bu
boyutlar, bezginlik, kzgnlk, memnuniyetsizlik, endiúe, imrenme ve úaúrma úeklinde
isimlendirilmektedir. Modele iliúkin KMO de÷eri 0,827 olup, alt faktörlü çözüm
toplam varyansn %62.6’sn açklamaktadr. Tüm boyutlara iliúkin güvenilirlik
katsaysnn (Cronbach Alpha) kritik de÷er olan 0,70’in üzerinde oldu÷u gözlenmiútir.3
Tüketim Duygu Seti øçin Do÷rulayc Faktör Analizi
EFA ile tüketim duygu setine iliúkin boyutlar tanmlanmakta ve her bir boyutun içsel
tutarll÷ belirlenmektedir. Ancak EFA’yla, boyutlar ve de÷iúkenler arasndaki iliúkinin
yeterlili÷i, faktörlerin birbirinden ba÷mszl÷, hangi de÷iúkenlerin hangi boyutlarla
iliúkili oldu÷u belirlenemedi÷inden, bu aúamada CFA’nn uygulanmas gerekir.
Yukarda da belirtildi÷i gibi EFA sonucunda duygular alt boyuta ayrlmútr.
Tanmlanan alt boyuttan ikisi (imrenme ve úaúrma boyutlar) iki de÷iúkenden
oluútu÷undan, analiz yönteminden kaynaklanan kst sebebiyle, CFA analizine tabi
tutulamamútr.4 Tüketim duygu setinin di÷er boyutlar için CFA yaplrken, sadece bu
boyutlar için CFA gerçekleútirilememiútir. Çalúmada, tüketim duygu seti için
gerçekleútirilen yapsal geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine iliúkin sonuçlarn
de÷erlendirilebilmesi için tüketim duygu setine iliúkin boyutlarn birlikte ele alnd÷
birinci dereceden CFA ile ikinci dereceden CFA sonuçlar aúa÷da raporlanmaktadr.

3

Sayfa snrlamas sebebiyle EFA çözümlerine iliúkin faktör yükleri, açklanan varyanslar ve her boyuta

iliúkin güvenilirlik de÷erleri burada verilememektedir.
4
Literatürde CFA için her bir boyutu temsil edecek de÷iúken saysnn en az üç olmas gerekti÷i, bu úekilde
ikinci düzey faktör yapsnn da etkin bir úekilde tanmlanmasnn mümkün olaca÷ ifade edilmektedir (Marsh
vd., 1998).
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ùekil 3. CES’e Ait Birinci Dereceden CFA Tahminleri

Tablo 1. Ayrt Edici Geçerlilik Göstergeleri
CES Modeli
χ2
Standardize edilmiú model
690,22
Standardize edilmemiú model
177,08
513,14
¨χ2
¨sd
6 χ2 .05 = 12,592

sd
103
97
6

Analiz sonucunda elde edilen χ2/sd ve uyum indeksleri; χ2/sd=177,08/97=1,83;
RMSEA=0,052; GFI=0,93; AGFI=0,91; CFI=0,99; NFI=0,97; NNFI=0,98 olarak
hesaplanmútr. Ulaúlan uyum iyili÷i indekslerinin tatmin edici düzeyde oldu÷u
gözlenmektedir. ùekil 3 incelendi÷inde; en yüksek korelasyon duygu1 ve duygu6 (0,83)
arasndayken, en düúük korelasyon duygu1 ve duygu3 (0,50) arasndadr. Tahminlenen
korelasyon katsaylar istatistiksel olarak anlamldr.
Tüketim duygu seti yapsal geçerlilik açsndan de÷erlendirilecek olursa, her bir alt
boyuta ait göstergelerin faktör a÷rlklar yeterince yüksektir; bu açdan tüketim duygu
setinin birleúim geçerlili÷inin oldu÷u ifade edilebilir. Yap geçerlili÷i sonrasnda her bir
gizil de÷iúkenin ayr bir yapy temsil edip etmedi÷ini göstermek için ayrt edici
geçerlili÷ine baklmútr. Tüketim duygu setine iliúkin ayrt edici geçerlilik Tablo 1’de
gösterilmektedir.
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Sonuçlar de÷erlendirildi÷inde, 6 serbestlik derecesinde 0,05 anlamllk düzeyinde kritik
de÷er 6 χ2 .05 = 12,592 ve 513,14 > 12,592 oldu÷u için CES ölçe÷ini oluúturan
faktörler farkl yaplara sahiptir. Ayrt edici geçerlili÷inin sa÷lanmasndan sonra,
güvenilirli÷inin de÷erlendirilmesi amacyla; Cronbach Alpha, çkarlan ortalama
varyans ve bileúik güvenilirlik de÷erleri hesaplanmútr (Tablo 2).
Tablo 2. Güvenilirlik Testi Sonuçlar
CES’e Ait
Faktörler
Duygu1
Duygu2
Duygu3
Duygu6

Cronbach
Alpha (α)
0,826
0,855
0,757
0,799

Çkarlan
Ortalama
Varyans
0,498
0,596
0,516
0,486

Bileúik
Güvenilirlik
0,830
0,855
0,756
0,787

Tablo incelendi÷inde, her bir faktör için elde edilen Cronbach Alpha ve bileúik
güvenilirlik de÷erlerinin kritik de÷er olan 0,70’den büyüktür. Ulaúlan bu bulgular,
tüketim duygu setinin içsel tutarll÷n ve güvenilirlik koúulunu yerine getirdi÷ini
göstermektedir. Çkarlan ortalama varyans açsndan de÷erlendirildi÷inde ise, iki boyut
için kritik de÷erin (0,50) altnda kald÷ görülmektedir. Bu test, muhafazakar bir test
olarak kabul edildi÷inden, boyutlar di÷er güvenilirlik ve geçerlilik koúullarn
sa÷lad÷nda, 0,50’nin altnda kalan boyutlarn güvenilir olarak kabul edilebilece÷i
yaznda ifade edilmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). Bu bulgular çerçevesinde,
tüketim duygu setine iliúkin boyutlar güvenilirdir.
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ùekil 4. CES øçin økinci Dereceden CFA

Tablo 3. CES øçin Uyum øndeksleri
RMSEA
Model
χ2/sd
χ2
CES
179,45
1,78
0,050

GFI
0,93

AGFI
0,91

CFI
0,98

NFI
0,97

NNFI
0,98

Yapsal geçerlilik ve güvenilirlik de÷erlendirilmesinin ardndan, tüketim duygu seti için
ikinci dereceden CFA yaplmútr (ùekil 4, Tablo 3). ùekil incelendi÷inde, tüketim
duygu seti içerisinde yer alan dört alt faktörün, tüketim duygu setini açklama
katsaylar genel olarak yüksektir. Uyum indeksleri açsndan, model veriye oldukça iyi
uyum göstermektedir.
Araútrma Modeline øliúkin Yapsal øliúkiler
Araútrma modelinin test edilmesinde LISREL 8.72 paket program yardmyla yapsal
eúitlik modeli kullanlmútr. Analiz sonuçlar aúa÷da gösterilmektedir.
Tablo 4. Araútrma Modeline Ait Uyum øndeksleri
Model
Yapsal

χ2
526,43

χ2/sd
2,3

RMSEA
0,051

GFI
0,92

AGFI
0,90

CFI
0,96

NFI
0,94

NNFI
0,96
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Tablo 5. Yapsal Model Sonuçlar
Hipotezler
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

CESĺalissure
CESĺharcama
CESĺplansiz
CESĺtekgel
CESĺmagtav
CESĺmemder
CESĺodbek

ùekil
øliúkiler

5.

Önerilen Model
Standardize edilmiú
regresyon katsays
0,06
0,13
0,04
0,38
0,14
0,31
-0,05
Araútrma

Modeline

t-de÷eri

Sonuçlar

1,36
2,73
0,91
8,41
3,03
6,76
-1,12

Red
Kabul
Red
Kabul
Kabul
Kabul
Red
Ait

R2
0,02
0,14
0,02
0,10
Yapsal

Sonuç ve Öneriler
Analiz bulgularna göre, tüketim duygularnn en etkili oldu÷u tüketici tepkisi,
ma÷azaya tekrar gelme niyetidir. Bunu, memnuniyet derecesi, ma÷azay tavsiye etme ve
harcama düzeyi takip etmektedir.
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Bulgular ba÷lamnda ulaúlan bu sonuç, tüketicinin alúveriú srasnda hissetti÷i
duygularn, alúveriú deneyimini ve bir sonraki satn alma davranúna iliúkin
ma÷aza/marka tercihini etkiledi÷ini göstermektedir. Di÷er bir ifadeyle tüketicilerin
alúveriú srasnda yaúad÷ duygular, ma÷aza/marka sadakati üzerinde etkili olmaktadr.
Araútrma bulgular ba÷lamnda, politika yapclar (iúletme yöneticilerinin), tüketicileri
sadece ihtiyaçlarn karúlamak adna alúveriú yapan bireyler olarak de÷il, ayn zamanda
alúveriúten keyif ve haz alan bireyler olarak da dikkate almalar gerekmektedir. Ayrca
analiz bulgularna göre, tüketicilerin, alúveriú srasnda yaúad÷ pozitif duygulara ba÷l
olarak, alúveriú yapt÷ ma÷azadan memnun bir úekilde ayrlmas ve bu memnuniyet
düzeyine ba÷l olarak da bir sonraki alúveriú sürecine iliúkin tercihini ayn ma÷azadan
yana kullanmasnn mümkün olabilece÷i sonucuna da varlabilir. Tersi durumda,
tüketicilerin ma÷aza sadakatinin azalabilece÷i ve ma÷azann kötü bir reklamcs
olabilece÷i ifade edilebilir. Bu açdan de÷erlendirildi÷inde iúletmelerin, tüketicilerinin
duygularn harekete geçirecek, güçlendirecek ya da de÷iútirecek stratejiler izlemesi
gerekmektedir. Bu, iúletmelerin hem iç hem de dú atmosferinin yan sra, uyguladklar
promosyon kampanyalar ve konumlandrma çalúmalarnda dikkate almas gereken bir
konudur.
Araútrmann giyim sektörüyle snrl olmas, sadece Bursa il merkezinde yalnzca bir
alúveriú merkezinde gerçekleútirilmesi, katlmclarn a÷rlkl olarak gençlerden
oluúmas ve araútrma modelinde sadece duygularn etkilerinin incelenmesi bu
araútrmann kstlardr. Gelecek araútrmalarn farkl demografik özelliklere sahip
tüketiciler üzerinde de denenmesi, giyim dú di÷er alúveriú deneyimleri içinde
gerçekleútirilmesi ve sadece alúveriú sonras duygular de÷il, alúveriú öncesi duygularn
da incelenmesi pazarlamada duygular yaznna yeni bilimsel katklar sa÷layabilecektir.
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Özet
Bir tüketici grubu olarak çocuklar ve onlarn tüketim ba÷lamndaki davranúlar
pazarlamaclar ve medya açsndan giderek daha önemli bir hale gelmiú durumdadr.
øúletmeler, çocuk tüketicilere ulaúmann yeni yollarn aramaya baúlamúlardr. Bu
ba÷lamda çocuklarn ilgi alanna giren TV programlar ve çizgi filmler kanalyla çocuk
tüketicilere ulaúma öne çkan yollardan biridir. Bu çalúmann amac, çocuklarn
televizyon izleme alúkanlklar ile televizyonlarda izledikleri çizgi filmlerin çocuklarn
satn alma davranúlarnda etkili olup olmadklarn incelemektir. Bu amaçla Eskiúehir
ilinde 10 ilkö÷retim 3-4-5 snflarda okumakta olan 600 ilkokul ö÷rencisi üzerinde
yaplan anket çalúmas bulgular çizgi filmlerin çocuklarn hayatnda giderek daha fazla
yer etmeye baúlad÷ ve satn alma davranúlar üzerinde de önemli rolünün oldu÷una
iúaret etmektedir.
Anahtar kelimeler: Çocuk tüketiciler, çocuk tüketici pazar, çizgi film
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A STUDY ON THE EFFECTS OF THE CARTOON CHARACTERS ON
CHILDREN’S BUYING BEHAVIOUR
Abstract
Children as a consumer group and their buying behavior are increasingly getting
attention from the marketers as well as media. Firms are trying to find new ways to
reach child consumers. In this context, one of the alternatives gaining momentum is the
TV programs and cartoon films watched by children. The purpose of this study is to
examine children’s television viewing habits and the role of cartoon films and cartoon
characters shown in child programs on television in childrens’s buying behaviors.
Findings of the survey carried out on 600 primary school students (3.-4.-5. years) in 10
primary schools located the province of Eskisehir indicate that cartoon films tend to
occupy more in children’s lives as well as in their decisions concerning buying.
Keywords: Child consumers, child consumer market, cartoon films

GøRøù
Çocuklar, ekonomilerin yaúamlarn canl tutarak, yeni tüketim alúkanlklarnn
yerleúmesinde etki eden önemli bir tüketici bölümünü oluúturmaktadrlar. Avrupa’da
çocuk nüfusunun en çok oldu÷u ülke Türkiye’dir. Türkiye de, 8-19 yaú grubunda 19
milyon çocuk bulunmaktadr. Bu ba÷lamda çocuklara hitap eden ürünleri üreten
markalar, onlara yönelik program yapan kanallar, lisansl ürün üreten firmalar baúta
olmak üzere çocuk tüketiciler çok önemli bir pazar oluúturmaktadrlar
(www.marketingturkiye.com).
Çocuklarn tüketim davranú, pazarlamaclar ve e÷itimciler açsndan giderek daha
önemli bir hale gelmesine karún, bu konuda snrl sayda çalúmann bulundu÷u
gözlenmektedir. Pazarlamaclarn özel bir tüketici grubu olan çocuklarn tüketim
davranúlaryla ilgilenmesi birkaç nedenledir. Bunlar arasnda, çocuk tüketicilerin
saylarnn giderek artmas, çocuk tüketicilerin harcadklar para miktarnn yüksek
olmas ve yetiúkinlerin alúveriú tercihlerinde önemli ölçüde etkiye sahip olmalardr. Bu
durumda çocuk tüketiciler pazarlamaclarn giderek daha fazla ilgisini çekmektedirler.
Bugünün çocuklarnn gelece÷in yetiúkinleri olaca÷ gerçe÷i, her geçen gün çok sayda
firmann çocuklara ulaúmaya çalúmasn ve onlarla iliúki kurmak istemesi anlamna
gelmektedir (Özgen 2003; Zollo 1995). Çocuk tüketicilerle küçük yaúlarda kurulacak
olan iliúkiler firma ve marka isimlerinin onlarn zihinlerine kaznmasn sa÷layaca÷
gibi, uzun dönem müúteri sadakatinin sa÷lanmas açsndan da önem arzeden bir
konudur. Bu durum çocuklar pazarlamaclar için çok önemli bir hedef haline
getirmektedir. Firmalar çocuklara ulaúabilmek için her yl televizyon, dergi ve internet
reklamlarna, ürün yerleútirmelere, satú geliútirmelere ve ambalaj tasarmlarna
milyonlarca dolar yatrmaktadrlar.
Son yllarda, hem ekonomik büyüklük hem de aile satn alma karar sürecindeki artan
rolleri sebebiyle çocuklarn tüketim ba÷lamndaki davranúlar ve tercihlerini
úekillendirmekte olan faktörlerin incelenmesi pazarlama açsndan önemli konular
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arasnda yer alamaya baúlamútr. Çocuklarn okul saatleri dúnda uyank olduklar
zamann büyük bir bölümünü televizyon izlemek ve oyun oynamak kapsamaktadr.
Dolaysyla, televizyon programlarnn çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi önem
arz etmektedir. Çocuklarn televizyon izlerken en çok etkilendikleri programlarn
arasnda çizgi filmler ve reklamlar yer almaktadr. Bu ba÷lamda, çocuklar hem
televizyondaki reklamlar hem de programlar yoluyla tüketime iliúkin mesaj
bombardmanna maruz kalmakta, materyalist e÷ilimler geliútirmektedirler. Özellikle
çocuklara yönelik reklamlarda, ürün önerilirken çocuklar tarafndan sevilen çizgi film
karakterlerin kullanlmas da yaygn bir uygulamadr (Yörüko÷lu 1980; Kapferer 1991).
Çocuklarn sosyalleúmesinde kitle iletiúim araçlar önemli bir rol oynamaktadr.
Günümüzde çocuklar okumaya ya da oyuna ayrd÷ zamandan daha fazlasn
televizyon karúsnda geçirmektedirler. Çocuklarn tüketici kimliklerini kazanma
sürecine çocuklarn tüketici olarak sosyalleúmesi denilmektedir. Bu sosyalleúme
sürecinin araçlar ise; aile, arkadaú grubu, okul, kitle iletiúim araçlar, perakendeciler ve
markadan oluúmaktadr (Ateúo÷lu ve Türkkahraman, 2009:220). Bu ba÷lamda firmalar
ise çocuklarn televizyona olan ilgilerini çekebilmek için onlara özel kanallar, çocuk
programlar ve reklamlar sunmaktadrlar. Ancak, bu geliúmelere ra÷men, ülkemizde
çocuklara yönelik yaplan akademik çalúmalarda medyann, daha spesifik olarak
televizyon programlarnn ve reklamlarn çocuklarn satnalma davranúlarndaki rolüne
yönelik çalúmalarn daha çok etik ba÷lamda oldu÷u, satnalma kararlarna ve satnalma
davranúlarna yönelik olmad÷ gözlenmektedir. Bu ba÷lamda bu araútrmada
çocuklarn izledikleri televizyon programlarndan etkilenmeleri ve bu etkilenmenin
satnalma davranúlarna ne úekilde yansd÷n tespit etmektir. Araútrma ilkö÷retim 3.5. snflarnda okuyan çocuklara anket olarak uygulanmútr.
Araútrmann Amac
Günümüzde çocuk tüketicilerin satn alma davranúlarnn ve ürün/marka tercihlerinin
úekillenmesinde izlemiú olduklar ve hoúlandklar çizgi film karakterlerinin önemli rolü
oldu÷u düúünülmektedir. Ancak, Türkçe pazarlama yaznnda çizgi film karakterlerinin
çocuklarn satnalma davranúlar üzerindeki etkileri üzerine yaplmú bir çalúmaya
rastlamak mümkün olmamútr. Literatürdeki bu eksikli÷in giderilmesine, ksmen de
olsa, bir katk sa÷lamak amacyla, bu çalúmada, çocuk tüketicilerin satn alma
kararlarnda çizgi filmlerin ve film karakterlerinin etkisi incelenmeye çalúlmaktadr.
Daha spesifik olarak úu sorulara cevap bulunmaya çalúlmaktadr:
a. Çocuklarn satn alma kararlarnda hangi TV kanallar etkilidir?
b. Çocuklarn çizgi film izleme alúkanlklar nedir?
c. Çocuk eúyas ve oyunca÷ satn almnda çizgi filmlerin rolü var mdr?
d. Çizgi film karakterleri tüm çocuklar tarafndan sevilir mi?
e. Çocuklarn, çizgi filmlerin ve çizgi film karakterlerinin etkilerine yönelik tutum ve
alglar nedir?
f. Çizgi film karakterleri hangi tür ürünlerin pazarlanmasnda daha etkilidir?

228

g. Çizgi film karakterlerinin çocuklarn satnalma davranúlarna etkileri ailenin
demografik özelliklerine göre de÷iúmekte midir?
Özel Bir Tüketici Kitlesi Olarak Çocuklar ve Çocuk Pazar
Toplumda çocuklar önemli bir tüketici grubunu temsil etmekte, tüketimde de önemli bir
rol oynamaktadr. McNeal (2000:32-34) çocuk tüketicilerin günümüzde çok önem
kazanmasna neden olan faktörleri úu úekilde snflandrmaktadr; øki ebeveynin de
çalút÷ aile saysndaki artú, do÷um oranlarndaki azalma, çocuk sahibi olmay
erteleyen aileler, tek ebeveynli aile saysndaki artú, büyükbaba ve büyükannelerin
önemli hale gelmesi, suçluluk duygusu faktörü. Özellikle ülkemiz gibi, genç nüfus
orannn yüksek (1/3) oldu÷u toplumlarda çocuk tüketiciler önemli bir tüketici grubunu
oluúturmaktadr ve hedef pazarlar çocuk tüketiciler olan firmalar için daha da önemli
hale gelmektedirler (Nazik, 2005). Türkiye nüfusun %26’ s çocuklardan oluútu÷unu
düúündü÷ümüzde çocuk pazarnn günümüzde firmalar tarafndan neden bu kadar
önemli oldu÷u da anlaúlmaktadr. Çocuklar kullandklar ürünlerle ilgili kararlar
kendileri vermektedir ve bu durumda ailelerini bir çeúit kalite kontrol sorumlusu ve
finansal destek olarak görmektedirler. Bu ba÷lamda yaplan araútrmalarda Türkiye’de
çocuklarn giderek nihai satn alma kararlarnda etkili olmaya baúladklarn ortaya
konmaktadr Örne÷in, Özgen ve Gönen (1992) çocuklarn tüketim alúkanlklar üzerine
araútrma yapmútr. Shoham ve Dalakas (2005) ise çocuklarn aile satnalma
kararlarndaki etkisini ortaya koymaya çalúmútr. Benzer úekilde, AC Nielsen
tarafndan yaplan bir araútrmaya göre, ebeveynler alúveriúe çocuklaryla birlikte
çktklar zaman harcama miktarlar %64 orannda artmaktadr. Bu durum çocuklarn
tüketim
üzerinde
yaptklar
basknn
büyüklü÷ünü
göstermektedir
(www.marketingturkiye.com). Özbek (2002) kz çocuklarnn giysi seçim davranú ve
modaya olan ilgilerini ortaya koymaya çalúrken, Madran ve Kabakç (2002) çocuklarn
yaúam tarzlarn incelemeye odaklanrken, Özgen (2003) Türkiye’de çocuk tüketicilerin
durumuna iliúkin de÷erlendirmeler yapmaktadr. Benzer úekilde Saçar (2010) marka
ba÷ll÷nn çocuk yaúlarda baúlamakta oldu÷unu öne sürerken, Sakin (2010) çocuklarn
tercihlerinin úekillenmesinde çizgi film karakterlerinin yadsnamaz bir rolü oldu÷unu
vurgulamaktadr.
Çocuk ürünleri pazarna bakld÷nda, farkl özellikteki tüketicilerin farkl nitelik ve
özellikteki ürünlere yöneldikleri, hatta bazlarnn tamamen kiúisel istek ve arzularn
karúlayacak ürünler edindikleri görülmektedir. Kaur ve Singh (2006) çocuklarn
oluúturdu÷u pazarlar üç farkl pazar úeklinde kategorize etme yoluna gitmiútir. Bunlar;
temel pazar, do÷rudan çocuklarn tüketimine sunulan ürünlerin oluúturdu÷u pazardr.
Bir di÷eri ise etkileyici pazar; çocuklar, bütün ailenin kullanm için satn alnacak
ürünlerle ilgili kararlar da etkilemektedirler ve ailelerin satnalma kararlar üzerindeki
etkileri yüksektir. Ve son olarak gelecek pazar, bugünün çocuk tüketicileri, gelece÷in
yetiúkin pazarn meydana getirecektir. Çocuk tüketicilerin oluúturdu÷u bu üç pazar türü
göz önüne alnrsa, onlarn di÷er tüm demografik gruplardan daha büyük bir pazar
potansiyeline sahip olduklar anlaúlmaktadr.
Millward Brown’ un yapt÷ araútrmann sonucuna göre; Türkiye’deki toplam çocuk
pazar 12 milyar dolar gibi dev bir boyuta ulaúmú durumdadr. Türkiye’nin dünya
pazarndan ald÷ pay ise %2,4’tür. Türkiye’deki oyuncak pazarnn büyüklü÷ü 1 milyar
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TL’dir. Türkiye’deki lisansl çocuk ürünlerinin (oyuncak hariç) toplam satú hacmi 35
milyon Euro olarak görülmektedir. Bütün bunlarn yan sra pazarlama yöneticilerinin
çocuk reklamlarna ayrd÷ bütçe 2008 ylnda 18 milyar dolar olarak belirtilmiútir Yine
ayn úekilde, Türkiye’deki çocuk hazr giyim pazarnn büyüklü÷ü ise 400 milyon
dolardr. Türkiye’de 0-14 yaú aras için do÷rudan yaplan toplam yllk harcama 8
milyar dolardr; bunun 2,5 milyar dolar ise sadece e÷itim harcamalardr geri kalan ise
srasyla kyafet, gda, sa÷lk ve oyuncak harcamalardr (Kaya, 2010:195).
Bütün bu rakamlardan anlaúlaca÷ gibi çocuk pazar git gide büyümekte ve birçok
firmann hedef pazar haline gelmiú durumdadr (Akkaú, 2009:16). Dolaysyla, çocuk
pazar giderek hem boyut olarak büyümekte, hem de aile satn alma kararlarnda
çocuklarn etkisinin artmakta olmas pazarlamaclar için bu özel tüketici grubunun
yakndan izlenmesini ve proaktif bir yaklaúmla gelece÷in hedef kitlesi olacak olan
çocuklarn tercihler ve be÷eniler ba÷lamnda yönlendirilmesine imkân tanyacaktr.
Araútrmann Yöntemi
Araútrlan konuyla ilgi literatürde daha önce yaplmú bir çalúma olmamasndan dolay
ve çocuk tüketicilere iliúkin çalúmalarn kstl olmas bu çalúmann keúifsel bir
nitelikte çalúma olmasn zorunlu klmútr. Bu amaçla kapsaml bir literatür taramas
yaplmú literatür taramasnda daha önce çocu÷un konu oldu÷u; çocuk ve televizyon,
çocuk ve marka iliúkisinin araútrld÷ kaynaklar incelenmiútir. Literatür taramas ve
çocuklarla yaplan mülakatlar sonucunda araútrma ba÷lamnda dikkate alnacak
faktörler belirlenmeye çalúlmútr.
Araútrma ba÷lamnda bir anket çalúmas yaplmútr. Anket formunun geliútirilme
sürecinde sorular hazrlanrken çocuklarn anlayabilece÷i úekilde açk uçlu ve kapal
uçlu sorular hazrlanmú olup, bu sorularn anlaúlabilirli÷inin test edilmesi için anketin
uygulanaca÷ yaú grubunda olan 9-10 ve 11 yaúlarnda 6 çocuk üzerinde ùubat 2010 da
anket sesli düúünme yöntemiyle pilot uygulamaya tabi tutulmuútur. Elde edilen bilgiler
ú÷nda sorular tekrar düzenlenerek anket formu haline sokulmuú ve anlaúlabilirlik
açsndan beú çocuk denek üzerinde tekrar deneme yaplmútr. Bu çalúmalar
neticesinde elde edilen bilgiler ú÷nda nihai veri toplama arac olan anket
úekillendirilmiútir. Pilot uygulama sonucunda elde edilen veriler do÷rultusunda, anket
formunda anlaúlmayan yerler düzeltilerek ve eksiklikler tamamlanarak anketin son
úekli verilmiútir.
Araútrmann ana kitlesini ilkö÷retim okullarnda okuyan çocuklar oluúturmaktadr.
Örneklem çerçevesi ise Eskiúehir ilinde Milli E÷itim Bakanl÷na ba÷l ilkö÷retim
okullarnda okuyan 3., 4. ve 5. snf ö÷rencileridir. Eskiúehir Milli E÷itim
Müdürlü÷ünden gerekli izinler alnarak anket uygulanmútr. Anket uygulanlacak
ilkö÷retim okullar Eskiúehir merkez, merkeze uzak okullarda ve bir tane özel okulda
olmak üzere toplam 10 ilkö÷retim okulunda uygulanmútr.
Araútrmada iki aúamal örnekleme yaplmútr. Birinci aúama okullarn seçilmesidir.
Okullarn seçilmesinde kasti örnekleme yöntemi kullanlmútr. Bu yöntemde
amacmza uygun olarak farkl sosyo-demografik özelliklere sahip kamu, özel ve ilçe
okullar arasndan seçim yaplmútr. Bu amaçla, seçilecek okullarn sosyo-ekonomik
açdan alt segment, orta segment ve özel okullar içine alacak úekilde olmasna özen
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gösterilmiútir. Kasti örnekleme iúlemi bu amacn gerçekleútirilmesine yönelik olarak
kullanlmútr. økinci aúamada ise anket uygulanacak ilkö÷retim 3. 4. ve 5. snfta
okuyan ö÷rencilerin seçimi yaplmútr. Ö÷rencilerin seçiminde ise o anda okulda
bulunan snflar içerisinde kolayda örnekleme yöntemi kullanlmútr. Örneklem evreni
temsil edebilecek úekilde 600 kiúiden oluúmaktadr ve anket uygulamas 10 ilkö÷retim
okulunda yaplmútr. Anket ilkö÷retim 3. 4. ve 5. snflarda okuyan ö÷rencilere
uygulanmútr. Anket uygulamas 1- 30 Nisan 2010 tarihlerinde 700 çocu÷a uygulanmú
olup, çeúitli düzenlemelerden sonra 600 kullanlabilir anket SPSS 16 programnda
analize tabi tutulmuútur.
Analiz ve De÷erlendirme
Araútrma ba÷lamnda yürütülen çalúmaya ait katlmclara iliúkin demografik
özellikler Tablo 1’de özetlenmektedir. Katlmclarn okuduklar snflara bakld÷nda
da÷lmn dengeli oldu÷u gözlenmektedir. Katlmclarn cinsiyetlerinin de dengeli
oldu÷u görülmektedir. Seçilen örneklem sebebiyle, yaú olarak 9-11 yaú grubunun
ço÷unlu÷u temsil etti÷i gözlenmektedir. Araútrmaya katlan çocuklarn ailelerinin
e÷itimine bakld÷nda, babalarn görece olarak annelere göre daha yüksek bir e÷itim
seviyesine sahip olduklar gözlenmektedir.
Katlmclarn yardan fazlasnn ailede ilk çocuk oldu÷u ve ailedeki birey saysnn 4
oldu÷u tespit edilmektedir. Araútrmaya katlan çocuklarn yardan fazlas (%57,2) bir
kardeúe sahiptir.
Televizyon øzleme Alúkanlklar
Çocuklar okul saatleri dúndaki zamanlarnn büyük bir ksmn televizyon izleyerek
geçirmektedirler. Televizyonda yaynlanan çizgi filmlerin neredeyse tamam Amerikan
ve Japon ürünüdür. Ülkemizde ayda 2 bin saat çizgi film gösterimi yaplmaktadr. Bu
çizgi filmlerin %1’i bile yerli yapm de÷ildir. Gösterilen çizgi filmlerin %60’ Japon,
geri kalan da Amerikan yapmdr (www.medyatext.com). Bu araútrmann bulgularna
göre, katlmclarn televizyonda izledikleri kanallar ise ço÷unlukla çocuklara yönelik
kanallardr. Bu ba÷lamda en çok izlenen çocuk kanalnn Cartoon Network (%67)
oldu÷u gözlenmektedir. Bunu takiben TRT Çocuk (%58,2), Yumurcak TV (%44,2),
Nikoledeon (%39,0) ve Kanal D Çocuk (%38,7) izlemektedir.
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Tablo 1. Katlmclarn Demografik Özellikleri
CøNSøYET

SINIFI
3.snf
4.snf
5.snf
YAù

Frekans
171
235
194

Frekans
140
9
276
10
164
11
AøLEDEKø BøREY SAYISI
Frekans
8
2
117
3
336
4
99
5
40
6+
KARDEù SAYISI
Frekans
125
0
343
1
109
2
23
3+

%
28,5
39,2
32,3

Kz
Erkek

Frekans

%

300
300

50,0
50,0

ANNENøN EöøTøM DURUMU
%
23,3
46,0
27,3
%
1,4
19,5
56
16,5
6,7

Frekans
ølkö÷retim
200
Lise
216
Üniv./Yük. Okul
162
BABANIN EöøTøM DURUMU
ølkö÷retim
Lise
Üniv./Yük. Okul

%
33,3
36,0
27,0

Frekans
115
236
227

%
19,2
39,3
37,8

Frekans
303
226
71

%
50,5
37,7
11,9

KAÇINCI ÇOCUK
%
20,8
57,2
18,2
3,8

1
2
3+

Yine araútrmamza göre, çocuklarn yaklaúk yarsnn (%52) ortalama günde 1-2 saat
ve beúte birinin günlük 3 saatin üzerinde TV izledi÷ini gözlemlemekteyiz.
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Tablo 2 – En çok izlenen TV programlar
øzlenen Program ad
f
%
Kasaba
64 10,7
Selena
61 10,2
Bez Bebek
52 7,0
Rüzgârgülü
36 6,0
Ben 10
30 5,0
Düú Peúime
28 4,7
øcarly
28 4,7
Acemi Cad
27 4,5
Adanal
25 4,2
Darke And
21 3,5
Josh
Bakugan
20 3,3
Arka Sokaklar
19 3,2
Hannah
18 3,0
Montana
Zoey101
17 2,8
Bilen Parmak
16 2,7
Kaldrsn
Fear Factor
16 2,7
Yeteneksizsiniz 14 2,3
Tom Ve Jerry
23 3,8
Sünger Bob
12 2,0
Belgesel
11 1,8
Geniú Aile
11 1,8
Haberin Olsun
11 1,8
Sihirli Annem
11 1,8

f
32
47
43
23
7
16
19
21
8

Cinsiyet
Erkek
%
f
%
10,7 32 10,7
15,7 14 4,7
14,3 9
3,0
7,7 13 4,3
2,3 23 7,7
5,3 12 4,0
6,3
9
3,0
7,0
6
2,0
2,7 17 5,7

3. snf
f
%
28 16,4
20 11,7
18 10,5
9
5,3
7
4,1
5
3,0
7
4,1
1
0,6
3
1,8

Snf
4.snf
f
%
18 7,7
13 5,5
12 5,1
18 7,7
15 6,4
9 3,8
6 2,6
8 3,4
18 7,7

5. snf
f
%
18 9,3
18 9,3
22 11,3
9
4,6
8
4,1
14 7,2
15 7,7
18 9,3
4
2,1

14

4,7

7

2,3

3

1,8

5

2,1

2

1,0

2
10

0,7
3,3

18
9

6,0
3,0

9
8

5,3
4,7

7
7

3,0
3,0

4
4

2,1
2,1

14

4,7

4

1,3

5

3,0

8

3,4

6

3,1

12

4,0

5

1,7

6

3,5

4

1,7

6

3,1

8

2,7

8

2,7

7

4,1

9

3,8

-

-

8
8
12
7
4
4
7
11

2,7
2,7
4,0
2,3
1,3
1,3
2,3
3,7

8
6
11
5
7
7
4
-

2,7
2,0
3,7
1,7
2,3
2,3
1,3
-

6
3
13
2
3
2
4

3,5
1,8
7,6
1,2
1,8
1,2
2,3

5
9
7
6
9
7
2
4

2,1
3,8
3,0
2,6
3,8
3,0
0,9
1,7

5
2
3
4
1
1
7
3

2,6
1,0
1,5
2,1
0,5
0,5
3,6
1,5

Kz

Araútrma ba÷lamnda çocuklarn çizgi film izleme alúkanlklar yannda çocuklara
yönelik TV programlarndan hangilerinin tercih edildi÷i ve çocuklarn TV
programlarna yönelik alg, tutum ve de÷erlendirmelerinin incelenmesi de konunun
anlaúlmas açsndan katk sa÷layacaktr. Katlmclara çizgi film dúnda izlenen
programlar sorulmuútur. Bu sorunun sorulmasnn amac ise çocuklarn çizgi film
dúnda hangi programlar izledikleri ve bu programlar içinde satn alma davranúlarnda
en çok hangilerinden etkilendikleridir. En çok izlenen çocuk programlar ise yukardaki
tabloda verilmektedir. Tablo-2 incelendi÷inde izlenen programlarn cinsiyete göre
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de÷iúiklik gösterdi÷i belirgindir. Programlarn hitap etti÷i hedef kitlenin yaúa göre de
de÷iúiklik gösterdi÷i gözlenmektedir. Baz programlar her cinsiyete de hitap ederken
bazlar erkeklere veya kzlara yönelik içeri÷e sahip oldu÷u gözlenmektedir.
Tablo 3. Katlmclarca Sevilen Çizgi Filmlerin Cinsiyete Göre Da÷lm
Cinsiyet
Sevdi÷i çizgi film ad
f
Tom ve Jerry
138
Ben 10
123
Bakugan
120
Sünger Bob
109
Caillou
51
Winx
33
Barbie
26

Kz
%
23,0
20,5
20,0
18,2
8,5
5,5
4,3

f
75
21
16
73
38
32
23

Erkek
%
25,0
7,0
5,3
24,3
12,7
10,7
7,7

f
63
122
104
36
13
3

%
21,0
40,7
34,7
12,0
4,3
1,0

En çok izlenen çizgi filmler ise yukardaki Tabloda verilmektedir. Tablo yakndan
incelendi÷i zaman çocuklarn sevdikleri çizgi filmler cinsiyetlerine göre de÷iúmektedir.
Erkek çocuklar içerik olarak genellikle savaúl ve özel güçleri olan kahramanlarn
bulundu÷u çizgi filmleri severken, kz çocuklar ise daha çok güzel ve sevimli
kahramanlarn bulundu÷u çizgi filmlere ilgi göstermektedirler. Çocuklarn %23’lük
bölümü Tom ve Jerry sevmektedir. Erkek çocuklar a÷rlkl olarak Bakugan ve Ben 10
çizgi filmlerini severken kz çocuklar ise Tom ve Jerry ile sünger Bob çizgi filmlerini
sevdiklerini belirtmiúlerdir. Özellikle Bakugan ve Ben 10 çizgi filmlerinin içerik olarak
özel güçleri olan hayal ürünü kahramanlardan oluúmaktadr ve bu özel güçleriyle
savaúmaktadrlar.
Söz konusu çizgi filmlerin çocuklar tarafndan sevilme nedenlerine bakld÷nda “Güzel
oldu÷u için”, “E÷lenceli oldu÷u için” ve “Komik oldu÷u için” seçenekleri hemen hemen
katlmclarn dörtte biri tarafndan belirtilmiútir. Bunun dúnda, “macera”, “heyecan”,
“bilgi”, “sihirli”, “e÷itici”, “dövüúlü” gibi kelimelerin öne çkmakta oldu÷u
gözlenmektedir. Ancak, bir baúka soruda ise sevilmeyen çizgi filmler sorusuna verilen
cevaplarn en çok sevilen çizgi filmlerle hemen hemen ayn isimler oldu÷u
gözlenmektedir. Sevilmeme nedenleri arasnda “saçma”, “skc”, “dövüúlü”,
“çocuksu”, “erkekler için”, “kzlar için” vb. nedenler saylmaktadr. Burada da cinsiyet
ve yaún çizgi film sevme ve izlemede rol oynad÷n görülmektedir.
Çocuklarn çizgi film kahramanlarna atfettikleri özelliklere bakld÷nda “komik”
(%83), “güç” (%50), “akll” (%55), “güzel” (%,44) “hareketli” (%51) gibi sfatlarn
kullanld÷ görülmektedir. Baúka bir ifade ile çizgi filmler çocuklarn dünyasnda özel
bir kahramann yaratlmasna yol açmaktadr.
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Çizgi Film ve Reklamlarn Çocuk Tüketiciler Üzerindeki Etkileri
Çocuklarn izledikleri çocuk programlar, reklamlar ve çizgi film kahramanlarndan
etkilendikleri açktr. Çizgi film karakterleri çocuklarn dünyasnda yeni ufuklar
açmakta ve onlara pozitif mesajlar vermektedirler. Sevdikleri kahramanlarn dergileri ve
kitaplar onlar okumaya teúvik etmektedir ve hayal güçlerini geliútirmektedir. Dostluk
ve arkadaúlk mesajlar verilerek onlar aktif yaúama teúvik etmektedir. Örne÷in Looney
Tunes karakterleri için geliútirilen ‘’Looney Tunes Active’’ konsepti çocuklar harekete
teúvik ederken sporun önemine de dikkat çekerek sa÷lkl yaúam desteklemektedir.
Çocuklara yönelik program ve reklamlarda, ürün önerilirken çocuklar tarafndan sevilen
çizgi film karakterlerin kullanlmas da yaygn bir uygulamadr. Küçük yaúlardan
itibaren çizgi filmler ve çizgi resimler çocuklarn çabuk okuma ve kavrama
yeteneklerinin geliútirilmesine yardmc olmaktadr. Günümüzde teknik buluúlarn
geliúmesi ve televizyonun yaygnlaúmas ile çizgi film ve animasyon geniú boyutlar
kazanarak yeni uygulama alanlar bulmuútur. Televizyon, yetiúkinlerin ve özellikle
çocuklarn ilgisini çizgi film ve animasyon denilen görsel sanat dallar ile çok daha
kolay çekebilmektedir ve e÷lendirirken e÷itmek çizgi film ve animasyonun kendi
içyapsnda bulunmaktadr (ønce, 1991).
Çocuklar severek izledikleri çizgi filmlerdeki karakterleri satn aldklar ürünlerin
üzerinde ya da çizgi filmlerdeki kullanlan ürünlerine sahip olmak istemektedirler.
Katlmclar arasnda belirtilen en çok izlenilen kanal Cartoon Network’ tür. Bu kanalda
yaynlanan çizgi filmler arasnda Ben10, Bakugan ve Tom ve Jerry bulunmaktadr.
Araútrma ba÷lamnda üzerinde durulan konulardan biri de çocuk tüketicilerin
reklamlarda gördükleri çizgi film kahraman ve oyunca÷na sahip olunan çizgi film
kahramanlarna iliúkin cevaplar Tablo 4’te görülmektedir. Tablo incelendi÷inde
çocuklarn popüler olan çizgi film karakterlerini içeren oyuncaklar satn alma
e÷iliminde olduklarn göstermektedir. En fazla oyunca÷ satn alnan çizgi filmlerin
erkeklere yönelik olan Ben 10 (her 3 çocuktan biri sahip) ve Bakugan (her beú çocuktan
biri sahip) ve kzlara yönelik olan ise Barbie (her 10 kzdan biri sahip) ve Winx oldu÷u
görülmektedir. Bunun yannda geleneksel Sünger Bob, Bugs Bunny ve Tom ve Jery’nin
halen daha çocuklar arasnda popülerli÷ini korudu÷u da açktr.
Tablo 4. Reklamlarda øzlenen Çizgi Film Karakterlerine Ait Oyuncak
Sahipli÷i
øzlenen ve reklamlarda görülen çizgi
film kahramanlar
Frekans
%
Bakugan
113
18,8
Barbie
102
17,0
Ben 10
79
13,2
Sünger Bob
57
9,5
Spiderman
37
6,2
Winx
24
4,0

Oyunca÷na sahip olunan çizgi film
kahramanlar
Frekans
%
Ben 10
173
28,8
Bakugan
116
19,3
Barbie
68
11,3
Sünger Bob
68
11,3
Bugs Bunny
52
8,7
Winx
45
7,5
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Bugs Bunny
Tom ve Jerry
Tweety
Batman

21
19
15
11

3,5
3,2
2,5
1,8

Tom ve Jerry
Spiderman
Tweety
Batman

39
26
18
11

6,5
4,3
3,0
1,8

Çizgi Film Karakterlerinin Etkilerine Yönelik Tutum ve Alglar
Katlmclarn çizgi film ve çizgi film karakterlerine yönelik tutum ve alglar ise Tablo
5’te özetlenmektedir. Katlmclarn yardan fazlasnn çizgi film kahramanlar gibi
olmak istediklerini ve çizgi film kaynakl oyunlar oynamaya sevdiklerini
belirtmektedir. Benzer úekilde çocuklarn yarsnn çizgi film karakteri içeren ürünler
kendilerinin dikkatini çekti÷ini ve satn almak isteyeceklerini belirtmektedir. Ancak
katlmclarn yiyecek tercihinde çizgi film karakterli hediyeler veya eúantiyonlar
vermesinin kendileri için etkili olmad÷n da belirtmektedir.
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%

%

Ksmen
Katlyorum

Tamamen
Katlyorum

1. Bir ürün alrken sevdi÷im kahramann oldu÷u
ürünleri tercih ederim.
2. Sevdi÷im çizgi filmin oyununu oynamay
severim.
3. Bazen çizgi film kahramanlar gibi olmak
isterim.
4. Arkadaúmdaki çizgi film kahramannn
oyunca÷ndan bende de olsun isterim.
5. Her yl popüler olan çizgi film kahramanlarn
izlerim.
6. Alú- veriú yaparken üzerinde çizgi film
kahraman olan ürünleri tercih ederim.
7. Annemle ve babamla alú- veriú yaparken
üzerinde çizgi film kahraman olan ürünler
dikkatimi çeker.
8. Üzerinde çizgi film kahraman olmayan
ürünleri almak istemem.
9. Arkadaúlarma hediye alrken, ald÷m
hediyelerde sevdi÷i çizgi film kahramann
olmasna dikkat ederim.
10. Yiyecekleri, oyuncak ve çkartma gibi
hediyeler verdikleri için tercih ederim.

Emin de÷ilim

Tutum ve alg ifadeleri

Ksmen
Katlmyorum

N=600

Hiç Katlmyorum

Tablo 5. Çizgi film kahramanl ürünle yönelik tutum ve alglar

21,7

9,0

22.7

17.8

28.8

17.2

8.5

10.8

16.2

47.3

24.3

6.3

11.7

16.2

41.5

34.3

14.0

15.2

15.2

21.3

26.7

12.0

17.2

16.8

27.3

35.8

15.0

19.7

15.5

14.0

24.0

13.2

14.8

17.5

30.5

42.7

10.3

17.7

10.7

18.72

22.7

11.5

19.0

16.0

30.8

44.3

12.5

15.0

10.5

17.7

%

%

%

Çizgi Film Kahramanl Ürün Tercihleri
Çocuklarn çizgi film karakterli ürünlerden neleri tercih ettiklerine iliúkin cevaplar
Tablo 6’da özetlenmektedir. Bu ba÷lamda ilk sralar, srasyla, krtasiye, oyuncak ve
giysi baskn bir úekilde almaktadr. Bunlar ise son yllarda oyunlarn bir parças haline
gelen Bakugan (Bakugan topu ve kartlar) ve Ben 10 (Ben 10 topu, saati, disk frlatc,
dört kol, vb.) gibi oyunun bir parças haline gelmiú olan ürünler yaygnlaúmaya
baúlamútr. Bakugan’n bu ba÷lamda gerçekten katlmclarn %17’sini ele geçirmiú
oldu÷u tablodan açkça görülmektedir. Bunun yannda di÷er geleneksel çizgi film
karakterlerinin daha çok elbise ve di÷er ürünler üzerinde resim veya çizgi film karakteri
úeklinde yer aldklar görülmektedir.
Tablo 6. Çeúitli Ürün Gruplarna Göre Çizgi Film Karakterlerinin
Kullanm
Satn alnan ürün
Krtasiye
Oyuncak
Giysi
Bakugan topu
Bakugan
Yiyecek
Barbie bebek
Ben 10
Sünger Bob
Ben 10 ürünleri
(saati,bardak,kyafet,
úapka,dörtkol)

f
109
98
85
35
35
28
32
17
12
7

%
18,2
16,3
14,2
5,8
5,8
4,7
5,3
2,8
2,0
1,2

Çizgi film kahraman
Bakugan
Ben 10
Barbie
Sünger Bob
Winx
Spiderman
Bugs Bunny
Tom ve Jerry
Tweety
Batman

f
102
55
45
41
27
18
17
12
12
7

%
17,0
9,2
7,5
6,8
4,5
3,0
2,8
2,0
2,0
1,2

Sonuç, De÷erlendirme ve Öneriler
Günümüzde önemleri giderek artan çocuk tüketicilerin, satn alma davranúlar
incelendi÷inde çocuklarn satn alma davranúlarnda televizyon programlarnn ve
özellikle de çizgi filmlerin büyük bir rolünün oldu÷u gözlenmektedir. Yukardaki
bulgular ú÷nda hemen hemen her on çocuktan birinin çizgi film etkileúimli bir ürüne
sahip oldu÷unu söylemek pek abart olmayacaktr. Hatta son dönemlerde çizgi filmlerin
kendi ürün kategorilerini yaratma yolunda oldu÷u ve bu yolla bir çok ürün ve firma için
büyük telif ücretlerinin alnd÷ görülmektedir. Dolaysyla, çizgi filmler ve reklamlar
çocuklar üzerinde çizgi film karakteri bulunan ya da çizgi film karakterinin kulland÷
ürünü almaya itti÷ini söylemek mümkündür.
Çocuk tüketici pazar birçok ürün grubunu içine almaktadr. Bunlarn baúnda krtasiye
ürünleri, oyuncaklar, yiyecekler ve giysiler gelmektedir. Çocuklarn çizgi filmlerde
gördükleri ürünlerin oyuncaklar alma e÷ilimdedirler. Bu da çocuklarn olduklar her
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yerde pazarlamann oldu÷u göstermektedir. Pazarlamaclar açsndan, çocuklar
tamamen bir tüketici grubu olarak görülmekteler. øzledikleri televizyon
programlarndan, yedikleri içtikleri yaptklar her aktivitede çocuklara pazarlanacak bir
ürün grubu bulunmaktadr.
Bu çalúmada çocuklarn reklamlar da gördükleri çizgi film kahramanlar ile úu an sahip
olduklar çizgi film kahraman oyuncaklar arasnda bir iliúki oldu÷u görülmüútür.
Çocuklar reklamlarda gördükleri çizgi film kahramanlarnn oyuncaklarna sahiptirler.
Çocuk ürünleri pazarna bakld÷nda, farkl özellikteki tüketicilerin farkl nitelik ve
özellikteki ürünlere yöneldikleri, hatta bazlarnn tamamen kiúisel istek ve arzularn
karúlayacak ürünler edindikleri görülmektedir. Üzerinde sevdikleri çizgi film
kahramanlarnn bulundu÷u ürünlerin ise büyük bir ço÷unlu÷u krtasiye malzemeleri
grubu oluúturmaktadr. Bunun yannda giyim ürünlerinde de çizgi film karakterlerinin
yaygn kullanm buldu÷u açktr. Bir krtasiyeye girildi÷inde üzerinde çizgi film
karakteri bulunmayan bir ürüne rastlamak neredeyse olanakszdr. Çünkü firmalar
çocuklar etkilemenin baúlca yolu olarak çocuklarn kullandklar ürünlerde çizgi film
karakteri kullanmak oldu÷unu farkna varmú durumdadrlar. Özellikle de lisansl olarak
üretilen bu ürünlerin piyasadaki di÷erlerine kyasla çok daha pahal oldu÷u düúünülürse,
çizgi film karakteri kullanmnn sa÷lad÷ katma de÷er ve kar marj firmalar bu yeni
pazardaki frsatlar sömürme konusunda iútah kabartmaktadr. Araútrmann
bulgularnn daha sonra ki dönemlerde ki çalúmalarda çocuk tüketicilerin satn alma
davranúlar ilgi konularda temel teúkil edece÷i düúünülmektedir.
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Özet
Avrupa Birli÷i, 2008-2011 yllar arasnda, 27 Avrupa ülkesi ve Türkiye’de, Food
Labeling to Advance Better Education for Life (FLABEL) isimli bir 7. Çerçeve
Program projesi desteklemektedir. Projenin gda etiketlerindeki bilgilerin alglanmas
ve de÷erlendirilmesini kapsayan 2. iú paketi için, Dokuz Eylül Üniversitesi øúletme
Fakültesi'nde gerçekleútirilen çalúmada göz hareketlerini izlemede uzmanlaúmú bir
cihaz (eye-tracker) kullanlmútr. Bu çalúmadan beklenen sonuç, tüketicilerin gda
etiketlerindeki besin de÷erlerini alglama ve de÷erlendirme konusunda yeterli bilgi ve
deneyime sahip olmadklar yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Gda etiketleri, sa÷lk, besin de÷erleri, göz hareketleri izleme
deneyi
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1. GøRøù ve AMAÇ
Gda etiketlerinin içerdi÷i bilgiler nedeniyle bireylerin daha sa÷lkl beslenmesine
yardmc olaca÷ ve uzun dönemde sa÷lkl bireylerden oluúan toplumlar oluúmasna
katkda bulunaca÷ öngörülmektedir.
Yaplan çalúmalar (FLABEL Projesi, 2009), besin etiketlerinin tüketicilerin sa÷lkl
seçimlerini artrd÷n ve bu etkinin tüketicinin karúlaút÷ etiket çeúitlerine ba÷l
oldu÷unu göstermektedir. Bu deneylerde, deneklere snrsz zaman verilmektedir.
Gerçekte, tüketiciler zaman kst ile karú karúyadr ve zaman basks altndaki
tüketicinin dikkat süreci de÷iúmekte ve dikkati azalmaktadr (Pieters ve Warlop 1999,
Jabs ve Devine 2006; Welch et. al. 2008).
Gda paketlerindeki etiketler, tüketicilerin sa÷lkl ürünler seçimine yardmc
olmaktadr. Basit logolar ve yol gösterici besin etiketleri, kullanm ve anlaúlmas kolay
etiketlerdir. Yar direktif ve direktif olmayan besin etiketleri daha karmaúktr ve bu
etiketler zaman basksndan olumsuz olarak daha fazla etkilenebilirler (Drichoutis er. al.
2006; Jones ve Richardson 2007; Feunekes et al. 2008).
Bu çalúma, Avrupa Birli÷i 7. Çerçeve Program çerçevesinde FLABEL projesi
kapsamnda 2. iú paketi için Dokuz Eylül Üniversitesi øúletme Fakültesi’nde yaplmú
olan deneyi anlatmaktadr. Gda etiketleri ve sa÷lkl beslenme konusunda özellikle göz
hareketleri izleme metodu kullanlarak yaplmú herhangi bir çalúmaya
rastlanmad÷ndan, bu çalúmann literatüre önemli bir katk sa÷layaca÷
düúünülmektedir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
FLABEL projesinin genel amac ideal besin etiketini saptayarak kullanmn
sa÷lamaktr. Projenin 2. iúpaketi tüketiciler tarafndan gda etiketleri üzerindeki
bilgilerin alglanmas ve de÷erlendirilmesini kapsamaktadr. Dokuz Eylül Üniversitesi
øúletme Fakültesi'nde gerçekleútirilen çalúmada, tüketicilere üç farkl çeúit gda etiketi
gösterilmiútir.
Yönlendirici etiketler logo etiketleridir. Yar yönlendirici etiketler (yeúil, sar ve krmz
renkte trafik ú÷ úeklinde düzenlenen besin tablolar) tüketicileri bir noktaya kadar
yönlendirmektedir. Yönlendirici olmayan gda etiketleri ise besin de÷erleri tablolardr.
Bu çalúmann hedefi, farkl bir kültürde farkl gda etiketlerinin etkinli÷ini ve beslenme
etiketleri ve gda seçimi davranú üzerinde zaman kstlamasnn etkisinin
araútrlmasdr.
3. METOD
Çalúmada verilerinin toplanmasnda, anket formlar ve göz hareketlerini izleyen bir
cihaz (eye-tracker) kullanlmútr. Baz katlmclar lens kullandklar ya da
odaklanamama gibi sorunlar oldu÷u için çalúmaya dahil edilememiúlerdir. Toplamda,
300 denek saysna ulaúlmútr.
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Katlmcya önce incelemesi için etiketlerin yer ald÷ bir broúür ve doldurmas için bir
anket formu verilmiútir. Göz hareketleri izleme uygulamasndan sonra bir anket formu
daha verilmiútir. Ayrmú olduklar zamann karúl÷ için ufak bir hediye (çikolata, vb.)
almúlardr.
Hipotetik besin profiline ba÷l olarak, seçimler sa÷lkl seçim ya da daha az sa÷lkl
seçim olarak snflandrlmútr. Etiket de÷erlendirmeleri 5 araca ba÷lanmútr ve
anlamsal olarak 7 farkl ölçekle de÷erlendirilmiútir: 1) anlaúrllk; 2) zorluk; 3)
güvenilirlilik, 4) samimiyet, 5) kullanrllk. Göz hareketlerinin belirgin bir ölçüsü
durma zamandr (Rosbergen et. al. 1997; Christianson et al. 1991). Durma zaman, belli
paket-üstü elemanlar (içindekiler, tarif, v.b.) için de araútrlmútr.
4. BULGULAR
Katlmclarn % 40,3’ü logoyu daha önce hiç görmediklerini, % 22,3’ü buna benzer bir
úey gördüklerini, % 36,3’ü daha önce gördüklerini belirtmiúlerdir. Çoklu trafik ú÷
açsndan bu oranlar srasyla % 67,3, % 24,3 ve % 7,3 iken, besin tablosu için ise
srasyla % 11, % 18 ve % 70’dir. Katlmclarn % 48’i seçimlerini içindekilere, %
14,7’si be÷eniye, % 10,7’si sa÷l÷a, % 18’i ise etikete göre yapmútr.
Kullanm amac ve açklk konusunda besin tablosu talimatsz ve anlaml olarak
de÷erlendirilmiútir. Basit logo çoklu trafik ú÷ndan daha pozitif olarak
de÷erlendirilmiútir. Katlmclar çoklu trafik ú÷ kullanmn en zor olarak
de÷erlendirmiúlerdir. Basit logo ve ÇTI daha sa÷lkl seçenekleri seçme olasl÷n
anlaml bir úekilde arttrmútr.
Göz-izleme deneyinde sonuçlar, zaman basksnn etkisinin kuvvetli oldu÷unu
göstermiútir. Zaman basks, bir etiket üzerindeki duraklama olasl÷n % 68,8’den %
51’e düúürmektedir.
4. SONUÇ ve ÖNERøLER
En çok kullanlan etiket besin tablosu olmuútur. Aslnda basit logo ve çoklu trafik ú÷
tüketicileri en sa÷lkl seçime yöneltmede en baúarl etiketlerdir. Zaman basks altnda,
basit logo ve ÇTI etiketlerinin pozitif etkilerinin ayn kald÷ görülmüútür.
Göz-izleme ölçümlerinde zaman basksnn etiketlere dikkat etme olasl÷n düúürdü÷ü
görülmüútür. Yüksek zaman basks altnda tüketiciler, paket üzerindeki objeler
üzerinde daha az zaman harcamúlardr. De÷iúik tiplerdeki etiketlerin performansn
karúlaútrd÷mzda sonuçlar, basit logonun di÷er etiketlerden daha verimli oldu÷unu
göstermiútir.
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Özet
Bu çalúmada dürtüsel satnalma konusunu kalitatif çalúma ile birçok boyutuyla
inceleyebilmek ve literatürdeki görüú ve ölçeklerin yeni bulgularla harmanlanarak, bu
konuda çalúan veya araútrma alanlar bu kavram kapsayan araútrmaclara geçerli ve
tutarl yeni bir ölçek kazandrmak amaçlanmútr. Bu amaç do÷rultusunda detayl bir
yazn taramas yaplmú, ardndan keúifsel amaçl iki odak grup toplants ve bir kritik
vaka analizi çalúmas yaplmútr. Yazn ve kalitatif veriler birleútirilerek ifadeler anket
haline getirilmiú, anket sonuçlar tutarllk analizlerine tabi tutularak rafine bir ölçe÷e
varlmas hedeflenmiútir. Anket uygulamas ve MTMM analizleri sonucunda, üç farkl
kavramsal boyuta ait 11 ifadeden oluúan geçerli ve tutarl bir dürtüsel satnalma
yatknl÷ ölçe÷i geliútirilmiútir. Bu üç boyut: hedonizm, plandan yoksunluk ve biliúsel
süreçler baúlklar altndadr. Bu boyutlardan özellikle biliúsellik daha önceki
çalúmalarda göz ard edilmiútir.
Anahtar Sözcükler: Dürtüsel Satnalma, Ölçek Geliútirme, MTMM matrisi, øçerik
Analizi
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I. GøRøù VE ÇALIùMANIN AMACI
Pazarlama çalúmalarnn sistematik olarak yaplmaya baúland÷ 1940’lardan bu yana,
yaplan alúveriúlerin önemli bir bölümünün aslnda öncesinden çok da iyi planlanarak
yaplmad÷ ve rasyonel planlama süreçlerini varsaym olarak kabul eden klasik
modellerle açklanamayaca÷ anlaúlmútr. Gittikçe daha fazla insan, tam olarak
alúveriú mekannda, örne÷in perakendecilerde, süpermarketlerde ve katl ma÷azalarda
satnalma kararn ald÷n belirtmekteydi (duPont çalúmalar, 1945-1965). Dürtüsel
satnalma yatknl÷n inceleyen kavramsal modeller, bu davranún nedenleri ve
sonuçlar ile ilgili bilgi verdi÷i gibi úirketler veya uygulamaclarn da neleri de÷iútirerek
bu tür satnalmalar arttrabileceklerine dair çkarmlar yaplmasna imkan verir. Bu
de÷iúiklikler, planl satnalma süreçlerine ek olarak dürtüsel satnalma sürecini de
tetikleyebilecek de÷iúikliklerdir. Bu çalúmada dürtüsel satnalma yatknl÷n ölçmeyi
hedefleyen bir ölçek geliútirme çalúmasna yer verilmektedir.
II. ÇALIùMA KONUSUYLA øLGøLø KAVRAMSAL / KURAMSAL ÇERÇEVE
Piron’un (1991) dört bileúenli tanmlamasna göre dürtüsel satnalma planlanmamú,
alúveriú yerinde karar verilen, uyarana tepki niteli÷inde olan ve biliúsel ve/veya
duygusal tepkiler içeren bir satnalma türüdür. Bu tanmlama do÷rultusunda, dürtüsel
satnalmann sadece plansz alúveriú veya ani satnalma kavramlarndan çok daha
karmaúk oldu÷u bu çalúmann göstermek istedi÷i noktalardan bir tanesidir.
Dürtüsel Satnalma yaznnda bu kavramn tanmnda bir fikir birli÷i bulunmamaktadr.
Bu konuda kapsaml bir yazn taramas sunan bir çalúma (Cobb ve Hoyer, 1986: 386)
gösteriyor ki dürtüsel satnalma ile ilgili çalúmalar aslnda 1940larda baúlamútr ve bu
konudaki yazn birçok özel úirket tarafndan desteklenmiútir. Yaklaúk 30-40 yllk bu
zaman aral÷nda birçok ürün kategorisi ve alúveriú mekan kapsanarak araútrma
konusu olmuú ve bu çalúmalar sonucunda planlanmamú alúveriúlerin bir tüketicinin
ürün baúna ve satn alnan yer baúna yapt÷ toplam alúveriúin önemli bir ksmn
oluúturdu÷u ortaya çkarlmútr (duPont, 1945-1965, Clover 1950, West 1951, Kollat ve
Willett, 1967, Williams ve Dardis, 1972, Prasad, 1975, Bellenger vd, 1978).
Rook’un 1987 itibariyle baúlayan çalúmalarndan önce, bu alandaki yazn ço÷unlukla
sektör özelinde ve ürün odakl olan, dürtüsel satnalma kavramn bilgi-iúleyen-tüketici
modelinin direk ztt olarak gören çalúmalardan oluúuyordu. Kollat ve Willet (1967:
21), bu akm bir adm ileriye taúyarak ürünlerden ziyade tüketicilerin kendisine dikkat
çekmiú ve birçok çalúmann nasl olup da tüketiciyi bir ba÷msz de÷iúken olarak
almad÷n úaúrtc bulmuútur. Ancak yine de bu detayl ve önemli deneysel kurguda,
asl odak noktas kavram detaylandrmak ve içerdi÷i alt süreçler ile alt boyutlar
aydnlatmak de÷il dürtüsel satnalma ile iliúkisi bulunan di÷er de÷iúkenleri
bulabilmektir.
Rook’un çalúmalarnda (Rook 1987, Rook ve Fisher 1995) dürtüsel satnalma
konusunda, kendilerinden sonraki çalúmalarda sk kullanlan fikir ve ölçekler
geliútirilmiútir. Bunun nedenlerinden biri birçok farkl yöntemi ayn anda kullanmalar
ve bilgi-iúleme modelleri, ürün kategorileri ve perakende veya market ortamlar ile
kstl kalmú perspektifin dúna çkabilmiú olmalardr. Satnalma Dürtüsü adl
çalúmada (Rook, 1987), bu kavramn alt boyutlarndan olan kompülsif satnalma, ani
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bir alm iste÷i, heyecan, zihinde ürünü canlandrma, hedonizm ve sonuçlar
umursamama bileúenleri ile detayl biçimde ortaya çkarlmútr.
Dürtüsel satnalma kavramna ilave edilen bu yeni boyutlar daha zengin analizlere giden
yolu açmútr. Örne÷in Asugman ve Cote’nin çalúmasnda (1993) dürtüsel satnalmann
Hatrlayarak Satnalma, Tepkisel Satnalma ve Kompülsif Satnalma olarak üç boyuttan
oluútu÷u belirtilmiútir ve yine ayn çalúmada Rook (1987: 191) tepkisel boyuta fazla
önem verdi÷i için eleútirilmiútir. Yine de Rook’un çalúmasyla (1987: 195) kavrama
katlan hedonizm bileúeni birçok çalúma için çkú noktas olmuútur (ör. Asugman ve
Cote 1993, Puri 1996). Daha ileri tarihli çalúmalarnda Rook ve Fisher (1995: 308), en
çok alnt yaplan ve kullanlan satnalma dürtüselli÷i ölçe÷ini geliútirmiúlerdir.
Sonuç olarak 1990l yllarda dürtüsel satnalmay olumsuz bir perspektifle, dürtüselli÷in
psikolojideki olumsuz yönü a÷r basan bir bakú açsyla tanmlayan bir akademik
çalúma akm vardr denebilir. Örne÷in Wood (1998: 299)’a göre dürtüsel satn alma
kavramnn iki bileúeni akrasi (iradenin zayfl÷) ve kompülsif dürtüdür ki bu
tanmlama herhangi bir biliúselli÷i veya akl yürütmeyi saf dú brakmaktadr.
III. YÖNTEM
Yeni bir ölçek geliútirmeden ve bu ölçek kullanlarak elde edilen sonuçlar saysal
olarak incelemeden önce, yaplacak en uygun úey daha önce de dürtüsel satnalma
çalúmalarnda skça görülen (Bayley ve Nancarrow 1998, Rook 1987) kalitatif ve sözlü
baz teknikler ile konuyu derinlemesine incelemektir. Bu nirengi (üçgenleme) tekni÷inin
ilk admdr. En verimli fikir üretme tekniklerinden olmas nedeniyle kalitatif çalúmalar
çok sk kullanlmaktadr (ör. Deshpande 1983, Gummeson 2001). Bu çalúmada
uygulanmak üzere odak grup mülakatlar ve kritik vaka analizi seçilmiútir.
“Hatrlad÷nz en son plansz ve alúveriú mekannda karar verilmiú alúveriúini anlatr
msnz?” gibi genel bir soruyla baúlayan mülakatlar, devamnda kanallaútrma - huni
tekni÷i (funneling) (Morgan, 1997) uygulanarak kavramn daha ince ve derin
detaylarnn açklatlmasna do÷ru ilerlemiútir.
øki odak grup mülakat sonrasnda yeni fikirlerin üremesi anlamnda bir doyum
noktasna gelinmesi ve dürtüsel satnalma konusunun birkaç insanla uzun uzun
görüúülecek kadar uzmanlk konusu bir kavram olmamas gibi nedenlerle, tamamlayc
amaçl olarak kritik vaka analizi uygulanmútr.
Tüm katlmclara standart bir anketle alt adet soru yöneltilmiútir. Öncelikle kritik
vakay belirleyebilmek için “Bir tüketici olarak liste yapmakszn veya daha öncesinden
hiç niyetiniz olmamasna ra÷men bir ürün veya hizmet satn ald÷nz bir olay
düúününüz” úeklinde açklama yaplmútr. Ardndan bu ürünün, mekann, satnalma
öncesi ve sonrasnn, nedenlerinin, duygu ve düúüncelerin detaylarnn istendi÷i baz
sorular sralanmútr.
Odak grup mülakat ses kaytlar ve kritik vaka analizi sonuçlar araútrmac tarafndan
içerik analizine tabi tutulmuú ve tekrar eden baz modeller ortaya çkarlmútr. Hepsi
toptan ele alnd÷nda, kalitatif veriler ba÷msz hakemlerce dürtüsel satnalmann
yazndan gelen üç farkl boyutuna da÷tldlar. Bu kategoriler úu úekilde tanmlanmút:
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1. (H)*1 Hedonik (deneyimsel, duygusal): duygusallkla ilgili ifadeler, somut faydalar
yerine alúveriú ile ilgili deneyimler
2. (B) Biliúsel (mantksal, düúünsel): düúünceler, karar süreçleri
3. (P) Planszlk (do÷açlama, aciliyet): önceden planlamadan yoksunluk, alúveriú annn
spontaneli÷i, kavramn zaman boyutu.
Bu kategoriler literatürden alnan kategoriler üzerinde baz de÷iúiklikler ve geliútirmeler
yaplarak elde edilmiú ve henüz test edilmedikleri için varsaymsal olarak da÷tlmútr.
Sonuç olarak elimizde yazn taramasndan halihazrda gelen ifadeler ve kendi
düzenledi÷imiz keúifsel çalúmalardan süzülerek gelen ifadeler bir arada bulunmaktadr.
Sonuç olarak varlan 19 ifade temsil ettikleri boyutlar baúna dengeli úekilde da÷lmú
olup 13 tanesi kalitatif çalúmalardan, di÷erleri literatürden elde edilmiútir.
Ölçek geliútirme aúamasnda kullanmú oldu÷umuz yöntem çerçevesinde, ifadelere
katlm oranlarnn iki farkl ölçekle belirtilmesi istenmiútir. ølk aúamada 5li Likert tipi
ölçek ile de÷erlendirilen ifadeler ikinci bir aúama olarak ayn kiúiler tarafndan ayn
zamanda 100lü Oran ölçe÷iyle de de÷erlendirilmiútir.
Netemeyer ve di÷erlerine göre (2003) 20 veya daha az ifadeden oluúan ifade
havuzlaryla çalúrken büyük örneklemlere gerek yoktur. Bu çalúmada kullanlan
örneklem ulaúlabilir örneklem olup kartopu tekni÷i ile beraber kullanlmútr. Öncelikle
araútrmacnn ulaúabildi÷i 16-40 yaú aras 50 katlmcya cinsiyet farkll÷ kontrol
altnda tutularak e-posta yoluyla gönderilmiú ve yaknlarna veya çalúma arkadaúlarna
da iletebilecekleri belirtilmiútir. Toplamda 37 anket toplanmú olup bunlardan 2si
geçersizdir. Örneklem says 35tir.
Örneklememizin temsili de÷il amaçlara uygunluk örneklemesi olmas, güvenirlik
analizleri yapabilmemiz ve ölçek geliútirmemiz için bir engel teúkil etmez. Çünkü iç
tutarllk amaçl çalúmalarda örneklemin temsili olmas zorunlulu÷u bulunmamakla
beraber (Churchill & Iacobucci, 2002) örneklem seçiminde teori yön gösterici olmuútur.
D.BULGULAR VE TARTIùMA
Bu aúamada asl amaç örneklem özelliklerinden ziyade ölçe÷i incelemek ve
filtrelemektir. Ölçek arndrma amac do÷rultusunda, kavrammzn üç farkl boyutuna
ayr ayr Cronbach Alpha analizi yaplmútr ve optimum tutarllk düzeyine varmak
amacyla baz ifadeler silinmiútir.
Campbell ve Fiske (1959) tarafndan geliútirilen Çoklu Özellik Çoklu Yöntem Matrisi
(The Multitrait-MultiMethod Matrix) bu çalúmada kullanlan ölçe÷in kurgusal
geçerlilik testleri için kullanlmaktadr. MTMM, çalúmamzda kulland÷mz bir dizi
korelasyonun matris úeklindeki görsel bir ifadesidir. Ölçülecek birden fazla özellik ve
kullanlacak birden fazla yöntem oldu÷u varsaymlarna dayanr. Yöntem varyans,
1

Analizlerde kullanlan kategori kodu (H: hedonik, B: biliúsel, P:planszlk) 
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yantlama için farkl ölçekler, farkl anketler veya farkl perspektiflerden sorularak elde
edilebilir.

Yönte
Yönte
m1
m2
(Aral
(Oran)
k)

ùekil 1. Dürtüsel Satnalma Yatknl÷ Ölçe÷ine Ait MTMM Matrisi

B1
H1
P1
B2
H2
P2

B1
.657
.258
-.006
.739
.155
-.138

Yöntem 1
(Aralk)
H1

P1

.747
.307
.392
.872
.458

.741
.017
.315
.730

B2

Yöntem 2
(Oran)
H2

P2

.807
.541
.161

.857
.596

.813

Yukarda elde etti÷imiz matrisin de÷erlendirmesi ve yorumlamas da Campbell ve
Fiske’in (1959) belirttiklerine uygun bir srayla yaplmútr. Yeúil köúegen güvenirlik
köúegendr ve ölçekteki her bir boyutun Cronbach Alpha güvenirlik derecesini temsil
eder. Güvenirlik, benzer yöntemle benzer özelli÷in ölçülmesi için yaplan iki denemenin
benzerlik derecesini vermektedir. Bu nedenle de matristeki en yüksek dereceler bu
köúegende olmaldr. Bizim ölçe÷imizde bu úarta aykr olan iki de÷er (B1-B1)
korelasyonunun di÷erlerine göre düúük olmas ve (H1-H2) korelasyonunun güvenirlik
köúegenine göre daha yüksek oluúudur.
Ölçe÷in geçerli olup olmad÷n ise ayn özelli÷i ölçen iki farkl yöntemin sonuçlarnn
arasndaki uyuma bakarak söyleyebiliriz. Pembe renkle iúaretlenen köúegen geçerlilik
köúegenidir. Buradaki de÷erler sfrdan belirgin úekilde farkl olmal ve tercihen yüksek
de÷erler olmallar. Bu matriste buradaki de÷erlerin hepsinin 0.7’den büyük olmas
yaknsama geçerlili÷i göstergesidir.
Ayrt edici geçerlilik testi için üç kriter vardr. ølk olarak, hetero-yöntem blo÷u içinde
bakld÷nda tüm geçerlilik katsaylar ayn kolondaki ve ayn satrdaki tüm de÷erlerden
büyük olmaldr. økinci olarak, heteroözellik-tekyöntem üçgenlerindeki geçerlilik
katsaylar üçgendeki tüm di÷er katsaylardan büyük olmaldr. Son olarak da her
üçgende ayn tip iliúki ve aúa÷ yukar ayn katsay oranlar gözlemleniyor olmaldr
(Campbell ve Fiske, 1959). Bu üç kriter gördü÷ümüz matristeki tüm heteroözelliktekyöntem ve heteroözellik-heteroyöntem üçgenleri için sa÷lanmaktadr.
(H1-H2) korelasyonunun yüksek olmas ise hedonik boyutta yöntem de÷iúikli÷inin fazla
farkl sonuçlara yol açmad÷ úeklinde yorumlanr. Ayrca, biliúsel boyut da yeniden
incelenip daha yüksek güvenirlik sonuçlar için çalúlabilir. Toplam olarak
bakld÷nda, Oran ölçek daha güvenilir olarak bulunmaktadr.
SONUÇ VE ÖNERøLER
østatistiki birçok analiz do÷as gere÷i beraberinde birçok kst getirmektedir. Bu
çalúmada ise her úeyden önce örneklem saysnn küçüklü÷ü genellenebilir sonuçlara
varmamz ve faktör analizi tekni÷i kullanmamz zorlaútrmútr. Ancak
örneklememizin temsili de÷il amaca uygun olmas, güvenirlik analizleri yapabilmemiz
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ve ölçek geliútirmemiz için bir engel teúkil etmez. Çünkü iç tutarllk amaçl
çalúmalarda örneklemin temsili olmas zorunlulu÷u bulunmamakla beraber (Churchill
& Iacobucci, 2002) örneklem seçiminde teori yön gösterici olmuútur.
Ayrca yaplan MTMM matrisi analizinde, hedonik ve biliúsel boyutlardaki birer ölçüm
beklentileri tam karúlayamamaktadr.
Sonuç olarak müúteri dürtüselli÷ini ölçecek üç boyutlu bir ölçek elde edilmiú ve bu
boyutlarn biliúsel, hedonik ve planszlk alanlarn kapsad÷ belirtilmiútir. Geçmiú
yaznda bu boyutlardan sadece birinin veya ikisinin çok ön planda oldu÷u görülüyordu.
Ayrca dürtüsel satnalmann ani satnalma veya plansz alúveriú gibi kavramlarla eú
tutulmamas gerekti÷i, zaman boyutunu oluúturan planszlk özelli÷i kadar biliúsel
boyutun da önemli oldu÷unu ve aslnda dürtüsel satn alclarn biliúsel süreçlerinin
devre dú görülmemesi gerekti÷ini göstermiú oluyoruz.
Bu çalúmann gelecek çalúmalara katks iki yönlüdür. Metodolojik yönüyle bir ölçek
geliútirme süreci ve detayl MTMM matrisi çalúmas sunmaktadr. Kavramsal yönüyle
ise, teknolojik geliúmelerin hzland÷ bir ortamda internette dürtüsel satnalma
çerçevesi içinde gerekli de÷iúiklikler yaplacak úekilde kullanlabilir.
Geliútirilen Dürtüsel Satn Alma Yatknl÷ Ölçe÷i Örne÷i
Alúveriú yerinde, önceden planlad÷mdan daha çok ürün / hizmet satn alrm.
E÷er kullanmam gerekti÷ine inanrsam, bir ürün / hizmeti hemen satn alabilirim.
O gün hiç alma niyetim olmayan bir ürün / hizmeti satn alabilirim.
O anki ruh halimi düzeltmek için ürün / hizmet satn alrm.
Alúveriúten önce hiç düúünmemiú oldu÷um úeyleri satn alrm.
Aniden bir úeyler almak e÷lencelidir.
E÷er kullanúl oldu÷una inanrsam bir ürün / hizmeti hemen satn alrm.
O anda ne hissetti÷ime göre alúveriú yaparm.
Satú görevlileri daha önce düúünmedi÷im bir ürün / hizmet satn almama neden olabilir.
E÷er gelecekteki ihtiyacm görebilirsem bir ürün / hizmeti plansz satn alrm
Önceden planlamadan alúveriú yapmak beni mutlu eder.
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Özet
Bu çalúmada, televizyon reklamlarnda kullanlan dikkat çekici araç ve yöntemlerdeki
"de÷iúim" tespit edilmeye çalúlmútr. 1989-2010 yllar arasnda Kristal Elma ödülü
almú gda sektörü reklamlar örnek olarak ele alnmútr. Reklamlar, içerik analizine
tabi tutulmuú ve de÷iúim tespit edilmeye çalúlmútr. Araútrma sonuçlarna göre, son
yllarda ödül alan reklamlarda dikkat çekmek amacyla müzik, görsel efektler ve
canlandrma biraz da abartmayla birlikte kullanlmútr.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Kristal Elma,
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CHANGES IN NOTEWORTHY INSTRUMENTS AND METHODS WHICH
ARE USING IN TV ADVERTISEMENTS: A QUALITATIVE ANALYSE OF
CARRIED OFF KRISTAL ELMA FOOD ADVERTISEMENTS
Abstract
In this study, Change in the attention tools and techniques for television ads in has been
trying to determine. an example of ads that received the Crystal Apple award in the food
industry between the years 1989-2010 are discussed. Content analysis has been studied
about the ads to determine and change.
According to the results of research, in recent years, to get attention has been used to
music, visual effects, animation and some exaggeration in award-winning ads.
Keywords: advertisement, content analysis, Crystal Apple award
GøRøù
Reklam; mallarn, hizmetlerin, fikirlerin, kiúilerin tantlp benimsetilmesinde sklkla
baúvurulan bir yöntemdir.
Reklam sayesinde iúletmeler ürünlerini daha iyi
pazarlayabilirken, tüketiciler de bu mal ve hizmetler hakknda bilgi sahibi
olmaktadrlar.
Reklam; bir úey satn almak için istek uyandrarak kamuoyunun dikkatini çekmenin bir
yoludur. Reklamda hedef; bilginin stili, içeri÷i ve sunum tarz, etkiyi arttrmak için
hedef kitleye reklam içeri÷i ile ilgili bir bilgi demeti sunmaktr (Jones, 2004: 398).
Reklamn amaçlar çok ve de÷iúik olabilmektedir. Bunlarn baúlcalar; satúlar düúük
oldu÷u dönemlerde alúveriúi arttrmak, sezon sonunda eski ürünlerin elden çkarlmas,
ma÷azann politikalarnn açklanmas, toplumda ma÷azaya yeni gelenlerin etkilenmesi,
ma÷aza imajn ya da ismini güçlendirmek, ulusal düzeyde reklam yaplmú markalarla
ma÷azay tantmak, yeni müúteri kazanmak ve müúterilerin zihninde bir ma÷aza imaj
oluúturmaktr (Lusch, 1992: 290).
Bir mal veya hizmetin konumlandrlmasnda, tüketicinin ürün ile ilgili alglamalar,
rakip ürünlere kyaslamalar ve o mal ya da hizmete iliúkin duygular önemli bir rol
oynar. Tüketiciler ürünleri reklamclarn yardm olarak ya da olmakszn zihinlerinde
konumlandrrlar. Pazarlama alannda uzman kiúiler konumlandrma iúini úansa
brakmak istemezler. Ürünleri için seçtikleri hedef pazarlarda üstünlük sa÷layabilecek
úekilde pazarlama iletiúim karmalarn kullanrlar. Planlanan konumlar oluúturabilecek
úekilde pazarlama iletiúimi faaliyetlerini düzenlerler ve özellikle reklamdan yararlanrlar
(Kocabaú ve Elden; 1997: 41).
Ses ve görüntünün bir araya geldi÷i, her yerde izleme olana÷nn bulundu÷u, mesajlar
daha etkili bir úekilde verebilen, okuma yazmas olmayan kiúilere bile kolaylkla
ulaúabilen televizyon, en gözde reklam araçlarndan biridir (Taú ve ùahm, 1996: 5253). Televizyon, insanlar etkileyebilen esnek bir ortamdr. Görüntüsel her ürün mesaj
televizyona adapte edilebilmektedir. Televizyon reklamlarnn maliyeti ne kadar
yüksek olsa da televizyon reklamlar etkinli÷i beraberinde getirdi÷i bilinmektedir.
(Russel ve Lane, 1992: 161).
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TELEVøZYON REKLAMLARININ ETKøNLøöøNø BELøRLEME
Televizyon reklamlar, di÷er mecralardaki reklamlar gibi belli etkiler oluúturmak için
yaplmaktadr. Reklamverenler ayrdklar kaynaklarn amaca uygun kullanlp
kullanlmad÷n denetlemek üzere reklam ajanslar da yaptklar iúte ne kadar baúarl
olduklarn görmek amacyla reklamn etkinli÷ini ölçmek istemektedirler.
Televizyon reklamlarn de÷erlemede; tanma, hatrlama, düúünce ve tutum belirleme,
baúvuru, projeksiyon, deney metodu olmak üzere baúlca alt yöntemden
yararlanlmaktadr. Tanma metodunda, reklamn görülüp görülmedi÷i, okunup
okunmad÷, okundu ise ne derece okundu÷u sorularna cevap aranmaktadr. Elde edilen
sonuçlar, her reklam için görenler, gören ve ça÷rúm yapanlar ve ço÷unu okumuú
olanlar baúlklar altnda üç grupta toplanmaktadr. Hatrlama metodunda;
cevaplaycnn hatrlamasna dayanan ve reklamn brakt÷ izlenimleri belirlemeye
yönelen bir süreç sözkonusudur. Düúünce ve tutum belirleme metodunda, reklamlar
cevaplayclardan oluúan bir gruba gösterilir ve cevaplayclarn reklamn kendi
üzerlerindeki etkilerine iliúkin görüúlerin, düúüncelerini söylemeleri istenir. Olumlu ya
da olumsuz etkilenme cevaplayclar tarafndan dile getirilir. Bir di÷er metot ise baúvuru
metodudur. Baúvuru metodunda, baúvurular, reklamdan kupon kesip gönderme, mektup
yazma, telefon etme gibi biçimlerde olabilir. Ne kadar çok cevap alnrsa reklamn o
derece etkili oldu÷u düúünülür. Projeksiyon yönteminde cevaplaycya neden, niçin gibi
sorular yöneltilir. Projeksiyon tekniklerinin baúlcalar úunlardr; kelime ça÷rúm testi,
cümle tamamlama, hikaye tamamlama ve resim yorumlama. Projeksiyon yönteminde
psikolojinin ortaya çkard÷ bilgilerden yararlanmak esastr. Deney metodunda ise;
sebep sonuç iliúkilerine ait açk bir yargda bulunabilmek için, gerekli veriler sa÷lamak
amacyla düzenlenen deneylerde, ba÷msz de÷iúkenlerin ba÷ml de÷iúkenler
üzerindeki etkileri incelenmeye çalúlr (Devrez; 1979: 27-101). Burada ba÷ml
de÷iúkenler tüketiciler, ba÷msz de÷iúkenler ise reklamlar olmaktadrlar.
Kuúkusuz bir reklam mesaj farkl alclara gönderildi÷inde baz kiúiler mesaja olumlu
tepkiler verirken, baz tüketicilerin etkilenmesi ise daha az olacaktr. Baz kiúiler ise
reklamn mesajn dahi alglayamayacaklardr (Ergeç; 2004: 91). Baúka bir ifadeyle her
tüketici, reklamdan ayn úekilde ve derecede etkilenmemektedir.
REKLAMDA DøKKAT ÇEKME
Reklam medyada yer ve zaman kiralama esasna dayal olarak sunulmaktadr. Kstl yer
ya da zaman reklamn gözden kaçmas için bir neden oluútururken, ayn zamanda
reklamn daha etkili olmasnn önündeki baúlca engeli oluúturmaktadr.
Ayn zaman dilimini ya da yeri kiralayan ya da kiralamak isteyen rakipler de tüketiciler
üzerinde etkili olmaya çalúmaktadrlar. Bu durumda ayn yerde ya da çok ksa bir
zaman dilimi içinde tüketiciler pek çok reklam mesaj ile karúlaúmaktadrlar. Buna
ra÷men tüketicilere uyarc mesaj göndermek isteyen reklamclar dikkat çekmek için
farkl yöntem ve araçlar kullanmaktadrlar. Ürünü di÷erlerinden farkllaútrrken, ürün
de÷erini arttrmaya, konumlandrmaya, aklda kalc olmaya, pozitif tutumlar
oluúturmaya çalúmaktadrlar.
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Televizyon reklamlar özelinde ifade etmek gerekirse çok ksa bir zaman diliminde
di÷er reklam gösterimleri arasndan syrlmak ve istenilen etkiyi oluúturmak
istenmektedir. Bunu isteyen yüzlerce reklamveren ve reklam ajans bulunmaktadr. Elde
bulunan kaynaklar ve kstlar(zaman, etik ilkeler, RTÜK, para v.b.) da eklendi÷inde
reklamclarn orijinal reklamlar oluúturabilme yetenekleri ön plana çkmaktadr. Çok
ksa bir zaman diliminde (örne÷in 30 saniyede) di÷er reklamlar arasndan farkllaúarak
syrlmak ve mesaj etkili úekilde vermek amaçlanmaktadr. Bu amaçla kullanlan
yöntemler geçmiúte araútrmaclar tarafndan incelenmiútir.
Reklamda mesajn nasl söylenece÷i ve hitap etme biçimi konusunda farkl yaklaúmlar
bulunmaktadr. Örne÷in reklam mesaj ürün yönlü rasyonel yaklaúm ve tüketici yönlü
duygusal yaklaúm olabilmektedir. Ürün yönlü rasyonel yaklaúmda yaúamdan kesit,
problemin çözümü, gösterim, karúlaútrma, haber, tanklk gibi yöntemler söz
konusudur. Tüketicinin yaúamndan bir kesit alnarak, tüketicinin karúlaút÷ sorunu
ürün ile nasl çözdü÷ünün gösterilerek uygulanan yaklaúm “yaúamdan kesit”
yaklaúmdr. Problemi çözüm yaklaúm yaúamdan kesit yaklaúmnn laboratuar
ortamnda yaplan úeklidir. Gösterim yaklaúmnda ise, ürünün yararlar ya yaúamdan
kesit yaklaúmyla ya da problemi çözüm yaklaúm kullanarak iletilmeye çalúlr.
Karúlaútrma yaklaúmnda, marka bir ya da birkaç rakibi ile karúlaútrlarak üstün olan
taraflar gösterilir. Haber yaklaúm özellikle yeni ya da geliútirilmiú olan ürünler için
söz konusu olan yazl basnda çkan ve haber türünde olan bir yaklaúm içerir. Tanklk
yaklaúmnda ürünü kullanan kiúilerin tankl÷ önemlidir. Sözcü durumunda olan
boyutu ile ürün yararlarnn gerçek oldu÷u ve ürünün nasl kullanlaca÷ iletilir fakat
do÷all÷ konusunda kuúku duyulmaktadr (Odabaú ve Oyman; 2002; 113).
Tüketici yönlü duygusal yaklaúmlarn ilkinde mizah ö÷esi ön plana çkmaktadr. Mizah
ö÷esinin kullanld÷ durumlarda dikkat çekmek oldukça baúarl olmasna ra÷men
önemli olan markaya yöneltmedir. Her ürün için ayn úekilde etkili de÷ildir. Sa÷lk
güvenlik, para gibi konularda mizah dikkatli kullanlmaldr. Tüketici yönlü
yaklaúmlarn ikincisi olan canlandrma karakterinde; çizgi ile oluúturulan kiúi ya da
gerçek dú karakter sayesinde ürün yararlar iletilir. Bir baúka tüketici yönlü yaklaúm
olan cinsellik yaklaúmnda ise, ürünün kullanm ile cinsellik ve duygusal cazibe
kazanma yarar açk ya da kapal biçimde ortaya konulur. Cinsellik dikkat çekmede
baúarl olmasna ra÷men, marka de÷iútirmede baúarl bir yaklaúm de÷ildir. Sonuncu
yaklaúm olan müzik yaklaúmnda ise, ürün müzik çald÷ srada gösterilmektedir.
Güftenin içinde ürünün sa÷lad÷ yarar ve marka ismi bulunmaktadr. Bu tüketiciye açk
ve anlaúlr bir biçimde sunulmaktadr. Markay ve yararlarn tantan müzik parçalarna
“cngl” ad verilmektedir. Cngllarn aklda kalmay arttrd÷, fakat satn almay o
düzeyde arttrmad÷ bilinmektedir (Odabaú ve Oyman; 2002; 113-114).
Mal ve hizmetlerin pazarlanmasnda etkili bir araç olan reklamn; tüketiciler üzerinde,
çeúitli fonksiyonlar aracl÷yla etkileri vardr. Bu fonksiyonlar; bilgilendirme
fonksiyonu, ikna etme fonksiyonu, hatrlatma fonksiyonu, de÷er katma fonksiyonu ve
örgütün di÷er amaçlarna yardmc olma fonksiyonlardr (Tek, 1997: 725). Pazarlamada
yaplan iú müúteri bakú açsyla de÷erlendirildi÷inde ürünün benzersiz noktalar de÷il,
satn almann özgün noktalar aranmaldr. Bunu yapabilmek için iúletme reklamdan ve
dolaysyla onun bilgilendirme fonksiyonundan yararlanmaldr. Ürün hakknda
bilgilenen müúteri o ürünü rakiplerine tercih edip etmeme kararyla karúlaúacaktr
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(Rogers, 1996: 126). økna etme fonksiyonu, iúletmeler aras rekabetin yo÷un oldu÷u
ortamlarda tüketicilerde marka tercihi geliútirmeye, rakip markalara olan tutumu
de÷iútirmeye, ürün alglamalarn geliútirme ve de÷iútirmeye, markann denenmesini
sa÷lamaya yöneliktir (øslamo÷lu, 1999: 496). Reklamn hatrlatma fonksiyonu, bir
iúletmenin mal ve hizmetlerini tüketicinin hafzasnda taze tutmakla alakaldr. Bu;
genellikle ürün hayat e÷risinde, ürünün olgunluk dönemine denk gelir (Tek, 1997: 726).
Reklamn, bir ürüne, hizmete ya da örgüte de÷er katmas reklamn de÷er katma
fonksiyonu ile ilgilidir. Reklam ürüne, hizmete ya da örgüte bir kimlik bir prestij
kazandrr (øslamo÷lu, 2006: 428). Günümüzde baz reklamlar ürünün ve iúletmenin
önüne geçmiú durumdadrlar. Tüketici reklamlar sayesinde iúletmeleri zihninde belli bir
yere konumlandracak ve iúletme toplumda daha iyi tannabilir hale gelecektir. Böylece
reklam örgütün di÷er amaçlarna yardmc olacaktr.
Di÷er reklamlar arasndan syrlarak dikkat çekme ve yukarda saylan fonksiyonlar
yerine getirmek reklam ajanslarnn “birinci derecede sorumlulu÷u ve iúi”dir. øúlerini iyi
yapanlarn kimler oldu÷u merak edilmiú ve konuda en iyileri bulmak üzere Reklamclar
Derne÷i tarafndan bir ödüllü yarúma tertip edilmiútir. 22 yldr düzenli olarak yaplan
bu yarúmada en iyi reklamlar seçilmekte ve en iyi reklam hazrlayan reklam ajans
ödüllendirilmektedir.

EN øYø REKLAMA KRøSTAL ELMA
Reklamclar Derne÷i 1989 ylndan beri belirlenmiú kategorilerde yaplan reklamlar ve
reklam kampanyalarn de÷erlendirerek ödüller vermektedir. En iyi reklama “Kristal
Elma” ödülü verilmektedir. Reklamlar di÷er reklam ajanslar çalúanlar arasndan
oluúturulmuú kiúiler tarafndan de÷erlendirilmektedir. De÷erlendirme reklamn
“özgünlü÷üne, reklam fikrinin hedef kitleye aktarmndaki baúarya ve reklam fikrinin
uygulamasndaki baúarsna” bakarak yaplmaktadr.
De÷erlendirme sektör de÷erlendirmesi, ön eleme ve ana de÷erlendirme olmak üzere üç
aúamada yaplmaktadr. Ön elemede jüri üyeleri reklamlar(1 kalr, 2 orta, 3 geçer)
úeklinde puanlamaktadrlar. Ön elemede de puanlama ayn úekilde yaplmaktadr. Ana
de÷erlendirmede ise reklam 5 ile 100 puan arasnda (5 puan ve katlar úeklinde puan
verilerek) de÷erlendirilir.
Bu çalúmada bu úekildeki de÷erlendirmelerden geçmiú gda sektörü reklamlarnda
dikkat çekmek amacyla kullanlmú araçlarn ve yöntemlerin de÷erlendirilmesi
yaplmaktadr. 1989-2009 yllar arasndaki 17 reklam içerik analizi yaplarak
de÷erlendirilmiútir.
Araútrmada 1989-2010 yllar arasnda Kristal Elma ödülü almú 17 gda reklam
de÷erlendirilmiútir. Gda sektörü araútrmaclar tarafndan “reklamlarn daha genel bir
hedef kitleye hitap etti÷i” varsaymndan hareketle analiz sonuçlarnn daha anlaúlabilir
olmas için seçilmiútir. ølgili dönemdeki baz yllarda gda sektöründe Kristal Elma
almaya de÷er reklam bulunamad÷ için 17 reklam bulunmaktadr. Reklam filmlerinin
görselleri www.kristalelma.org adresinden indirilmiútir.
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Elde edilen reklamla filmleri araútrmaclar defalarca izledikten sonra üzerinde yorum
yaplarak, yaplan yorumlar yazlarak bir yere varlmaya çalúlmútr. Reklam
izlemelerin bir bölümünde bir reklam ajans sahibi de yorumlara katlmútr.
Araútrmaclar reklamlar izler ve incelerken baúka akademisyenlerden de destek
almúlar onlarn görüúlerini de dikkate almúlardr.
Reklam izlemelerinde reklamlarda hangi araç ya da yöntemin dikkat çekici olarak
kullanld÷ baúta olmak üzere reklamn amac da belirlenmeye çalúlmútr.
Ayrca bu metni okuyanlarn reklam filmini izleyemeyecekleri varsaymyla reklam
filmleri ksaca anlatlmútr.
KRøSTAL
ELMA
DEöERLENDøRøLMESø

ÖDÜLÜ

KAZANAN

REKLAMLARIN

1989 ylndan 2010 ylna kadar Kristal Elma ödülü alan reklamlar srasyla úunlardr.
1-Aymar (1989)
Reklamda1 ünlü kullanarak dikkat çekmeye çalúlmútr. Bir ünlünün tankl÷ndan
yararlanarak tüketicide duygusal bir pozitiflik oluúturmaya çalúlmaktadr. Reklamda
çift sarl yumurtalarn kullanm úans vurgusunu, bereketi ön plana çkarmaktadr.
Böylece ikna edicilik arttrlmaktadr. Reklamda fayda önerisi olarak yumurtay
Aymar’la piúirmek herkesin yapabilece÷i bir úeydir. Reklamda bu ifade edilerek
problemi çözmeye yönelik bir yaklaúm sergilenmiútir. Yumurtann gere÷inden fazla
gösterilmesi bir nevi ürünün önüne geçmiútir. Reklamda ikna etme fonksiyonu
kullanlmútr.

1

Reklamda dönemin ünlü dizisi “Perihan Abla” adl dizide baúrol oyuncusu olan ùevket Altu÷ kullanlmútr.
ùevket Altu÷ mutfakta üzerinde önlük, bir elinde kaúk di÷er elinde Aymar margarin ile “müthiú yemek
yaparm, mesela Aymar’la sahanda yumurta yaparm. Jale diyor ki yumurtay herkes yapar diyor. Bir kiúi için
bir yumurta kr iki kiúi için iki yumurta kr tamam diyor. Hiç bile öyle de÷il Aymar’ sahana koyuyorum, bir
yumurta tak iki kiúilik” diyerek yumurtay tavaya krmaktadr. Yumurtann özelli÷i çift sarl olmasdr.
ùevket Altu÷ ikinci yumurtay da krarak “bir yumurta daha tak iki kiúilik” demektedir. Görüntüde tavada 4
yumurta sars ve yannda Aymar margarin yer almaktadr. Reklamda son olarak ùevket Altu÷ “úansm
seveyim iki yumurta dört kiúilik. Jale çldryor. Yumurtay Aymar’la yaparm. Aklm seveyim” demektedir.
Reklamn toplam süresi 30 saniyedir.
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2- Demko (1990)
Domatesin krmzl÷ ve etkili erkek sesi ile dikkat çekilmeye çalúlmútr. Reklamda2
seradan de÷il tarladan, 24 ayar domates gibi ifadelerle ürün tüketici zihninde
konumlandrlmaya çalúlmútr. Yaz domatesi ifadesi ve güneú görselinin gösterimi
do÷all÷ ifade etmekte, pratik, zahmetsiz gibi ifadelerle de problemi çözme yaklaúm
kullanlmaktadr. Ayrca salçaya alternatif olmas, do÷ranmú olmas, el de÷meden
hazrlanú, do÷all÷ ile de problem çözme yaklaúmndan yararlanlmútr. Reklamda
görsellik ön plandadr. Reklamda ikna etme fonksiyonu ön plandadr.
3- Rama (1992)
Reklamda3 ünlü sesi kullanm dikkat çekicilik sa÷lanmaktadr. Ünlü ve etkili bir ses
sanatçsnn söyledi÷i úark reklama dikkati yo÷unlaútrmaktadr. ønek, do÷a görselleri,
da÷, tarla, göl, a÷açlar, sürekli kuú sesleri do÷all÷ ça÷rútrmaktadr. Reklamda saflk,
temizli÷i ça÷rútrmak amacyla beyaz ve çocuk kullanm vardr. Daha fazla süt, daha
fazla lezzet ifadesiyle Rama ve di÷er margarinler arasnda karúlaútrma yoluna
gidilmiútir. Reklamda ikna etme fonksiyonu ön plandadr
4- Komili (1993)

2

Ekranda ilk olarak bir domates ve arkadan domatesin üzerine gelen bir güneú vardr. Bir erkek sesi “bu
domates yaz domatesi, sa÷lkl yaz güneúi ile olgunlaút, el de÷meden soyuldu, do÷rand” demektedir.
Görüntülerle de domatesin soyulup do÷rand÷ desteklenmektedir. “Markas Demko. Demko do÷ranmú
domates, pratik, zahmetsiz” ifadesi reklam seslendiren kiúi tarafndan seslendirilirken görüntüde domateslerin
arasndan Demko kutusunun çkt÷ ve bir kaúkla bu kutudan domates alnd÷ görülmektedir. Ekranda
görüntü olarak çeúitli meyve ve sebzelerin yannda Demko kutusu yer almaktadr. Ses “seradan de÷il
tarladan” der. Ekranda domatesin do÷rand÷ gösterilmektedir. reklamn sonunda Demko kutusunun önünden
altna benzeyen sar bir cisim geçmektedir. Ekranda çaprazlama olarak yeni yazs gözükmektedir. Ses
“Demko do÷ranmú domates 24 ayar domates” demektedir. Reklamn süresi 21 saniyedir.
3

Reklamda bir kz çocu÷u çiçeklerin arasnda zplayarak mutlu bir úekilde ilerlemektedir. Arka planda Sertab
Erener’in seslendirdi÷i bir müzik vardr. Sertab Erener “güneú do÷uyor, gün baúlyor” úeklinde bir úark
söylemektedir. Kz çocu÷u küçük bir ine÷in yanndadr. Daha sonraki görüntüde kz çocu÷unun elinde tuttu÷u
kaba bir baúka kaptan süt dökülmektedir. ùarknn sözleri “Rama Rama sütün nefis lezzeti Rama” úeklinde
devam etmektedir. Görüntüde bir çiftlik evi, evin önünde ailenin babas ve erkek çocuk evin balkonunda ise
evin annesi ve kz çocu÷u yer almaktadr. Erkek çocuk babasnn elinden tutar ve orman içinde yürürler. ùark
“al beni al götür beni do÷aya Rama Rama” úeklinde devam etmektedir. Erkek çocuk ve babas frna girerler,
ekmekler frndan yeni çkmaktadr. Ekranda bir dilim ekme÷in üzerine sürülen margarin ve ailece çiftlik
evinin balkonunda yaplan kahvalt vardr. ùarkda son nakarat tekrarlanmaktadr. ùark sonrasnda bir erkek
sesi “Rama sütün nefis lezzetini do÷adan sofranza getiriyor. Rama daha fazla süt daha fazla lezzet”
demektedir. Ekranda reklamn baúndaki kz çocu÷u elindeki bir kaptan baúka bir kaba süt dökmektedir. Son
görüntüde kahvalt sofrasnda Rama kasesi yer almaktadr. Reklam 31 saniye sürmektedir.
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Reklamda4 cinsellik ön plandadr. Çplak kadn görseli ve sesini ksarak cinselli÷i
destekleyen kadn sesi ile dikkat çekicilik arttrlmaya çalúlmútr. Reklamda oynayan
kiúilerin vücut hatlar belirgindir. Ayrca reklamda ksk sesli bir bayan kullanlmas da
reklamda cinselli÷in kullanld÷nn bir baúka göstergesidir. Kullanlan enstrümanlarla
yaplan müzik de dikkat çekicili÷i sa÷lamaktadr. Fayda önerisi olarak reklamda
büyüme, düúük kolestrol ön plandadr. Ayrca çocuk kullanmyla da saflk, temizlik
vurgusu yaplmak istenmiútir. Reklamda ikna etme fonksiyonu ön plandadr.
5- Süperton (1994)
Reklamda5 mizah ö÷esi ön planda tutulmuútur. Görsel efektler ve ses ile dikkat çekicilik
sa÷lanmútr. Ton bal÷nn süperi ifadesiyle karúlaútrmaya yer verilmiútir. Reklamda
bisikletin rüzgaryla ola÷andúlk kullanlmú, enerji verici olmas ifadesi ile de fayda
önerisi ortaya konmuútur. Reklamda hedef kitleyi geniúletmek amacyla çocuk
kullanm vardr. Reklamda ikna etme fonksiyonu ön plandadr.

4

Reklam yerde çplak bir adamn elinde ya÷ úiúesini dambla benzeterek indirip kaldrmasyla baúlamaktadr.
Ses olarak müzikle birlikte kalp atún andran bir ses vardr. Adam ya÷ úiúesiyle aya÷a kalkar, ekranda bir
zeytin belirir ve kolestrolü düúüren mucize yazs çkar. Bir bayan sesi ksk bir ses tonuyla “kolestrolü
düúüren mucize” demektedir. Sonraki görüntüde çplak bir bayann elinde ya÷ úiúeleriyle jimnastik hareketleri
yapmasdr. Müzikle beraber kalp atú sesi devam etmektedir. Ekranda salata malzemelerinin üzerine dökülen
ya÷ ve “her rejimde mucize” yazs vardr. Bayan yine ksk ses tonuyla bu cümleyi söylemektedir. Sonraki
görüntüde bir kz ve bir erkek çocuk çplak bir vaziyette ya÷lar üst üste sralamaktadr. Ekranda zeytin a÷ac
ve dalnda bir zeytin ile “büyümeyi hzlandran mucize” yazs belirir, bayan sesi yine ksk bir ses tonuyla bu
yazy da seslendirir. Ekrann sa÷nda iki adet komili ya÷ úiúesi sol üstte tabiatn mucizesi zeytinya÷, sol altta
ise komili yazs vardr. Bayan sesi “tabiatn mucizesi zeytinya÷ Komili’den” demekte ve reklam sona
ermektedir. Reklam 31 saniye sürmektedir.

5

Reklamda bir çocuk bisikleti ile yolda gitmektedir. Bisikletin arka ksmndan arabalarn egzozundan çkan
dumana benzer bir duman çkmakta ve bisiklet zorlukla ilerlemektedir. Çocuk bisikletle bir benzin
istasyonuna gelir yorgun bir yüz ifadesiyle bisikletin dümenine çenesini dayar, fakat bisikletin dümeni de
aúa÷ do÷ru kvrlmútr. Çocuk benzin istasyonundaki görevliye “ton bal÷” der. østasyonda iki dolum yeri
gözükmektedir. Görevli çocu÷a “normal mi süper mi” diye sorar. Çocuk ise “tabiki süper” úeklinde cevap
verir. Görevli dolum kolunu çeker, dolum yerinde Süperton yazmaktadr. Dolum yerinden bir tane süpertonu
görevli eline alr, çocuk a÷zn açar, görevli çocu÷un a÷zna do÷ru süpertonu atar ve çocuk çok hzl bir
biçimde bisikletiyle istasyondan uzaklaúr. Görevlinin ayaklar yerden kesilmiútir, dolum yerine tutunarak
durmaktadr. Çocu÷un istasyona geldi÷i andan itibaren bir melodi çalmaktadr. Son görüntü olarak ekrann
üzerinde “ton bal÷nn süperine süperton denir” ortasnda ekmek aras ton bal÷ önünde süperton kutusu ve
sol altta süperfresh yazs yer almaktadr. Süperton kutusu ekme÷in önüne hzl bir biçimde gelmekte ve
otomobile ait fren sesiyle durmaktadr. Bir erkek sesi “ton bal÷nn süperine süperton denir” der ve reklam
sona erer. Reklam 21 saniye sürmektedir.
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6- Ona (1995)
Reklamda6 müzik, cam krlmas, úiút gibi seslerle dikkat çekicilik sa÷lanmútr.
Reklamda karúlaútrma ö÷esine baúvurulmuú, karúlaútrma fark çok açk, açk sar gibi
ifadelerle sa÷lanmaya çalúlmútr. Ayçiçek ya÷ndan szan damlalarn oluúturdu÷u
ambalaj sayesinde bir do÷allk sa÷lanmútr. Reklamda ikna etme fonksiyonu ön
plandadr.
7- Pastavilla (1996)
Reklamda7 görsellikle, kostümlerle “Baba” filmine benzetilmeye çalúlan bir
canlandrma söz konusudur. Müzik, kavga annda yükselen ses tonu, makarnann
hazrlanú esnasnda kullanlan bçak ve çkard÷ ses ile dikkat çekmeye çalúlmútr.
Reklamda oynayan bayann gö÷üs ve bacaklarnn baz karelerde ön plana çkarlmas,
cinselli÷in kullanld÷n göstermektedir. Pastavilla satan dükkan sahibinin mutlu
ifadesi, pastavillann kar getirici bir ürün oldu÷unu simgelemektedir. “gerçek øtalyan
6

Ekranda iki tane çocuk vardr. Ekrann sa÷ndaki çocuk elinde kitap kyafetleri düzgün bir biçimdedir.
Ekrann solundaki çocu÷un saçlar ve kyafetleri da÷nk elinde bir sapanla kamerann camna taú atmaktadr.
Bir erkek sesi “hanmefendi hangi çocuk daha uslu” der. Bayan sesi “sa÷daki” diye cevap verir. Daha sonra
iki tane kapc ekranda belirir. Sa÷daki kapcnn kolunda bir sepet, elinde bir defter ve kalem sürekli
koúuúturmaktadr. Soldaki kapc ise tuhaf bir biçimde kameraya bakmaktadr. Yine ayn erkek sesi “peki
hangi kapc daha hzl” der. Bayan sesi “sa÷daki” diye cevap verir. Ekranda iki ayr bardak içerisinde soldaki
bardak zeminden yukar do÷ru kalkmakta ve di÷erine göre daha koyu sv ya÷ bulunmaktadr. Ses “peki hangi
ya÷ daha hafif” demektedir. Havalanan barda÷a bir el bask uygulamakta ve “úiút” úeklinde bir ses vardr.
Bayan sesi “tabiki sa÷daki” erkek sesi ise “çünkü” bayan sesi “çünkü daha açk” demektedir. Ekranda müzik
sesi ile beraber bir ayçiçe÷i ve üzerinden damlayan bir damla gözükmektedir. Erkek sesi “çünkü Ona %100
ayçiçek ya÷” demektedir. Ayçiçe÷inden damlayan damla Ona úiúesine dönüúür. Ekrann sol üstünde açk sar
Ona, fark çok açk yazs, yannda ayçiçe÷i, sa÷ altnda %100 ayçiçek ya÷, sol altnda Marsa ve ortasnda
Ona úiúesi yer almaktadr. Erkek sesi “açk sar Ona fark çok açk” demektedir. Reklam 27 saniye
sürmektedir.

7

Ekranda üç takm elbiseli erkek kapy dinlemektedir. Odann içerisinde bir bayan ve bir erkek vardr.
Bayan erke÷e sinirli bir biçimde ba÷rmaktadr. Baba filminin müzi÷i reklamn baúndan itibaren çalmaktadr.
Kadn ayakkabsn adama frlatarak odadan çkar. øçeride mafya babasn andran erkek kapy dinleyen üç
adam slkla yanna ça÷rr ve “pastavilla” der. Üç erkek de ayn anda “pastavilla” derler. Mafya babas yine
“pastavilla” der. Üç adam da ayn anda “si pastavilla” deyip kapdan hzla çkarlar. Üç adam siyah bir
arabayla bir dükkana girerler. Dükkann içindeki adam korkmuútur. Mafya babasnn üç adam “pastavilla”
derler. Dükkan sahibi “si si” úeklinde cevap vererek raftaki ürünleri gösterir. Mafya babasnn adamlar
pastavillalar alp arabayla hzla uzaklaúrlar. Dükkan sahibi sa÷ elinde çokça para sol elinde ise pastavillay
tutmaktadr. Pastavilla’y öperek havaya kaldrr. Mafya babasnn adamlar kucaklar pastavilla dolu mafya
babasnn yanna gelirler. Bu srada bayan odasnda eúyalarn bavula doldurmaktadr. Mafya babas ve
adamlar mutfa÷a girip pastavillay hazrlamaktadrlar. Pastavillay hazrladktan sonra mafya babas kapy
çalarak bayann bulundu÷u odaya girer ve elindeki pastavillal taba÷ bayana uzatr. Bayan pastavillann
tadna bakar ve mafya babasna gülümseyerek bir úeyler söyler. Ekranda pastavilla çeúitleri, sol altta ise
pastavilla yazs vardr. Bir erkek sesi “pastavilla gerçek øtalyan lezzeti” der ve reklam sona erer. Reklamn
süresi 1 dakika 30 saniyedir.
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lezzeti” ifadesi kullanlmasna ra÷men ürün Türk maldr. Fakat bu ifadenin
kullanlmas ile tüketici zihninde ürün konumlandrlmak istenmiútir. Reklamda
konumlandrma ön plandadr.
8- Pnar Mayonez (1997)
Reklamda8 konuúma az olmasna ra÷men, müzik ve hareketli görüntüler sayesinde
dikkat çekicilik sa÷lanmaya çalúlmútr. Yumurta, limon, so÷an, ya÷ gibi gda
maddelerinin kullanm ile do÷allk sa÷lanmaya çalúlmútr. “Mutfa÷nzdaki malzeme
ile yaplan tek hazr mayonez” ifadesiyle konumlandrma yaplmútr. Ayrca tek
kelimesinin kullanm karúlaútrma yapld÷n da göstermektedir. Reklamda ikna etme
fonksiyonu ön plandadr.
9- Uno ekmek (1998)
Reklamda9 canlandrmadan yararlanlmútr. Soba borusunun içine el sokulmas,
yürüyüú tarz, yüz ifadesi, köpe÷in renk de÷iútirmesi gibi olaylarla mizah ö÷esi
kullanlarak dikkat çekmeye çalúlmútr. Reklamda kullanlan müzik de mizah ö÷esini
desteklemektedir. Ekmeklerin dokunulmazl÷ ifadesiyle de karúlaútrmadan
yararlanlmútr. El de÷meden, en ileri teknoloji, Avrupa Birli÷i Standartlar, ilk siz
dokunursunuz gibi ifadelerle reklamda ikna etme fonksiyonu ön plandadr. Reklamda
kullanlan kiúi ve senaryodan dolay, ürün geri planda kalmútr.
8

Ekranda boú bir kavanoz görünmekte ve klasik bir müzik duyulmaktadr. Srasyla kavanoza yumurta, sv
ya÷, limon, sirke, çeúitli gda maddeleri atlp kavanozun a÷z kapanmaktadr. Bir el kavanozu tutup hzl bir
biçimde çalkalamaktadr. Kavanozun içinde mayonez oluúmuútur. Ve kavanozun üzerine bir el pnar mayonez
etiketini yapútrmaktadr. Bir erkek sesi “mutfa÷nzdaki malzeme ile yaplan tek hazr mayonez” demektedir.
Bir el salatalk turúusunun üzerine mayonezden sürer ve ktr úeklinde bir srma sesi duyulur. Son görüntüde
ortada Pnar mayonez etrafnda çeúitli gda ürünleri yer almaktadr. Ekrann altnda ise mutfa÷nzdaki
malzeme ile yaplan tek hazr mayonez Pnar mayonez yazmaktadr. Erkek sesi “Pnar mayonez” der ve
reklam sona erer. Reklam 24 saniye sürmektedir.

9

Bir adam evinin kapsndan çkar. Komik bir müzik eúli÷inde yolda yürümeye baúlar. Ekranda “Elo÷lu boú
durmuyor” yazs vardr. Adam yolda soba borusunu temizleyen baúka bir adamn yanna gelir ve bacann
içine elini sokar, yürümeye devam eder. ør sand÷n üzerine ayakkabsn koyar ve eliyle ayakkabsn siler. Bu
srada bir sinek sesi duyulur. Adam karúsndaki tabela üzerine konan sine÷i eliyle öldürür ve tabelada elinin
izi siyah bir biçimde çkar. Yolda bir bayan köpe÷i ile yürümektedir. Adam köpe÷in yanndan geçerken
e÷ilerek köpe÷i sever, beyaz renkli köpek gri renge dönüúür. Adam yolda yürümeye devam eder, yolda çöp
toplayan görevliler vardr. Adam çöpleri alp çöp arabasna atar. Daha sonra adam, bir marketin önünde duran
meyve ve sebzelere dokunduktan sonra markete girer. Poúetsiz olarak satlan ekme÷e dokunur, yannda poúetli
Uno’ya dokunmak isteyince adam elektrik çarpar ve bir erkek sesi “o ekmeklerin dokunulmazl÷ var. Çünkü
o ekmekler Uno” der. Görüntüde fabrikada ekmek üretimi vardr. Ses “Uno’lar Avrupa Birli÷i normlarna
uygun olarak en ileri teknoloji ile el de÷meden üretilir, el de÷meden ambalajlanr ve sofranza öyle ulaúr.
Uno’lara ilk siz dokunursunuz, elo÷lu de÷il” der. Adam hzl bir biçimde marketten çkar ve otobüs
kuyru÷una girer. Ekranda son görüntü olarak bir el ve üzerinde çarp iúareti altnda ekme÷inizi elletmeyin
yazs çkar ve Uno logosu belirir. Ses “ekme÷inizi elletmeyin Uno” der ve reklam sona erer. Reklam 1 dakika
4 saniye sürmektedir.
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10- Pnar canm çekti (1999)
Reklamda10 güzel, cazibeli bakúl bayanlar ve “zararl” sesi ile dikkat çekmeye
çalúlmútr. Bu açdan cinsellik ça÷rútrlmaktadr. Yararl tek abur cubur diyerek bir
karúlaútrma yaplmú, fakat tek ifadesinin kullanm di÷er abur cuburlar zararlymú
gibi göstermektedir. Cngl ve ürün ismi ile dikkat çekicilik sa÷lanmaya çalúlmú ball
ktrl yo÷urt ifadesiyle de ürün tüketici zihninde konumlandrlmaya çalúlmútr.
Resim geçiúi srasndaki daktilo sesi de dikkat çekicili÷i sa÷lamaya yöneliktir.
Reklamda konumlandrma ön plandadr.
11- Hüner Margarin (2000)
Reklamda11 canlandrma yaplmútr. Normal ya÷lar ile Hüner arasnda karúlaútrma
ö÷esi kullanlmú, dikkat çekicilik cnglla ve ses efektleriyle sa÷lanmútr. Kabaran,
yumuúak, a÷zda da÷lan kurabiyeler, kekler gibi ifadeler kullanlarak Hüner margarin’i
hamur iúleri için tüketici zihninde konumlandrma yoluna gidilmiútir. Hastanede
ortamnda susun diyen bykl bir aúç ile mizah ö÷esi kullanlmútr. Reklamda
“bayanlarn kskananlar çatlasn mant÷” yüz ifadeleri ile verilmeye çalúlmútr.
Reklamda ikna etme fonksiyonu ön plandadr.
12- Sütaú (2001)

10

Ekranda çeúitli bayanlarn siyah beyaz resimleri geçmektedir. Ekrandaki erkek sesi birinci bayan resmi
çknca “zararl”, ikinci bayan resmi çknca “çok zararl”, üçüncü bayan resmi çknca “çok çok zararl” der.
Daha sonra görüntü renklenir ve Pnar canm çekti ile yannda bir adet kaúk yer almaktadr. Erkek sesi
“yararl” der ekranda bal, süt ve ktr parçalar yer alr. Ses “yararl tek abur cubur, ball ktrl yo÷urt” der.
Ekrana tekrar Pnar canm çekti’nin görüntüsü gelir. Reklamda resimler aras geçiúlerde daktilo efekti vardr.
Ses “ad Pnar canm çekti” der. Ekranda Pnar canm çekti ve üzerinde çeúitli meyve resimleri yer almaktadr.
Altnda ise Pnar yaúam pnarm yazs vardr. Bir müzik ve Pnar canm çekti úeklinde bir cngl vardr.
Reklam bu cnglla sona erer. Reklam 27 saniye sürmektedir.
11

Hastaneyi andran bir ortamda bayanlar koridorda endiúeli bir bekleyiú içerisindedirler. Muayenehaneden
çekiç ve diú hekimlerinin kulland÷ bir alete benzer ses gelmektedir. Bir bayan di÷er bayana “merhaba
sizinkinin nesi var” diye sorar. Di÷er bayan ise “kabarmad sizinkinin” diye cevap verir. ølk soruyu soran
bayan “benim de taú gibi oldu kurabiyelerim” diyerek kurabiyeleri taba÷a vurmaktadr. Diyalo÷a baúka bir
bayan katlr “geçmiú olsun ben de kontrole getirdim” diyerek tepsiyi açar. Muayenehaneden doktor önlüklü
bir bayanla birlikte iki bayan dúar çkmaktadr. Doktor önlüklü bayan “unutmuyorsunuz Hüner’i kullann bir
hafta sonra tekrar göreyim” der. Bir erke sesi “úimdi hamuriúlerinde kesin baúar için yeni bir ya÷ var. Ad
Hüner” der. Ekranda 2’ye bölünmüú bir görüntü vardr. Ekrann solunda normal ya÷ ile sa÷nda ise Hüner ile
yaplan kek, börek ve kurabiyeler gösterilmektedir. Erkek sesi “Hüner’le kekler kesin daha çok kabarr,
börekler kesin kat kat açlr, kurabiyeler a÷zda daha çok da÷lr. Hamuriúinde kesin baúar için yeni Hüner
ya÷” der. Ekrann ortasnda Hüner ya÷, en altnda Sabanc’y temsil eden Sa yazs, sa÷nda Marsa, sol
üstünde ise hamuriúi hüner iúi yazs yer almaktadr. ùimdi hamuriúi hüner iúi úeklinde bir melodi söylenir.
Reklamn baúnda hastane koridorunda kurabiyelerinden úikayet eden bayan muayenehanenin önünde mutlu
bir yüz ifadesiyle “bu seferde kontrole geldim” der ve reklam sona erer. Reklamn süresi 58 saniyedir.
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Reklamda12 bilinen bir müzi÷in kullanm ile dikkat çekicilik sa÷lanmaya çalúlmútr.
Göçmen kuúlar, el sallayan anne, baba ile gurbet, özlem gibi duygular ifade edilmiútir.
Do÷all÷ sa÷lamak için “annenizin yo÷urdu” ifadesi ön plandadr. Reklamda ikna etme
fonksiyonu ön plandadr.
13- Luna zeytinya÷ (2002)
Reklamda13 hareketler ve müzik arasndaki uyumla dikkat çekicilik sa÷lanmaya
çalúlmútr. Köy içerisinde köpeklerin çocu÷u kovalamas ile mizah ö÷esinden
yararlanlmútr. Reklamda güneú ve 24 saat arasnda ba÷lant kurulmuútur. Luna
zeytinya÷’nn nasl hazrland÷, ne kadar sürede hazrland÷ ve en lezzetli
zeytinya÷nn nasl oldu÷unun anlatlmas reklamda ikna etme fonksiyonunun ön planda
oldu÷u görülmektedir.
14- Tariú (2004)
Reklamda14 görsellik ön plandadr. Reklamda skça benzetmelerden yararlanlmú,
yumurta Ege’nin güneúine, zeytin Ege’nin dansna, marul Ege’nin denizine, maydanoz
12

Bir adam evinde klakson sesleri arasnda Sütaú kaymaklm yemektedir. Arka planda reklam boyunca
devam eden “yüksek yüksek tepeler” isimli türkü çalmaktadr. Adam yo÷urttan bir kaúk alr ve a÷zna götürür
ve yo÷urdu yemeye devam eder. Adam yo÷urttan yedikçe kuúlar, annesi, memleketinin do÷al güzellikleri,
babas, inekler görüntüde yer almaktadr. Annesinin gözlerini silip el sallad÷ görüntüden sonra yo÷urdu
yiyen adam a÷lamaya baúlar ve bir erkek sesi “hasret çekenlere bire-bir halis muhlis kaymakl yo÷urt, Sütaú
kaymaklm” der. Ekranda arka planda bir inek ve do÷al güzellikler, sa÷ alt köúede sütaú do÷al lezzet yazs,
ortada ise Sütaú kaymaklm yo÷urdu yer almaktadr. Reklam 45 saniye sürmektedir.

13

Bir çocuk ormanda yürümektedir. Çocu÷un hareketlerine göre azalp artan bir müzik vardr. Çocuk yerde
bir zeytin tanesi bulur. Onu alr etrafna bakar. Baún kaldrp güneúe bakar ve hzl bir úekilde koúmaya
baúlar,yere düúer fakat koúmaya devam eder. Tabelada Zeytin 20 kilometre yamaktadr. Çocuk elindeki
zeytine bakar ve koúmaya devam eder,dikenli tellerin üzerinden atlar,da÷lardan trmanr, köprüleri geçer,ar
kovanlarnn yanndan geçer ve Zeytinli köyüne ulaúr. Köy içerinde çocu÷u köpekler kovalar. Akúam
olmuútur,çocuk bir dükkandan içeri girer ve elindeki zeytin tanesine bir kabn içinde bulunan di÷er zeytin
tanelerin içine atar. Bir erkek sesi ‘dalndan kopan zeytin ne kadar çabuk sklrsa zeytin ya÷ o kadar lezzetli
olur. Luna tazae skma zeytin ya÷ için toplanan zeytin en geç yirmi dört saat içinde taze taze sklr’der.
Ekranda çocu÷un elinde bir tabak zeytinya÷ ve çocu÷un ekme÷i zeytinya÷na batrp yedi÷i görüntü vardr.
Ekranda Luna zeytinya÷ úiúeleri,tabak,ekmek ve zeytin dal ekrann sa÷ köúesinde Luna taze skma
zeytinya÷ yazs alt ksmnda ise, Sabanc’y temsil eden SA yazs bulunmaktadr. Erkek sesi “Taze skma
zeytinya÷ Luna’dan” der ve reklam sona erer. Reklam 56 saniye sürmektedir.
14

Ekranda ortadan ikiye bölünmüú bir yumurta vardr. Yumurta sars güneúe benzemektedir. Bir erkek sesi “
Ege’nin güneúi” demektedir. Daha sonra yeúil bir marul ekranda gözükmektedir. Sertab Erener tarafndan bir
melodi söylenmekte ve erkek sesi “Ege’nin denizi” demektedir. Sonraki görüntüde uçuúan so÷an tanecikleri
görülmekte, melodi devam etmekte ve erkek sesi “Ege’nin rüzgar” demektedir. Sonraki görüntede sallanan
maydanozdan dökülen su tanecikleri vardr. Ses “Ege’nin ya÷muru” demektedir. Efes antik harabelerine
benzetilen üç kat peynirin üzerinde ya÷ dökülmekte ses “Ege’nin do÷al güzelli÷i” demektedir. Sonraki
görüntüyü gergin bir zemin üzerinde zplayan zeytinler oluúturmaktadr. Ses “Ege’nin dans”demektedir.
Daha sonraki görüntüde bir tabak içinde reklamn baúndan itibaren çkan ürünlerin üzerine ya÷ döküldü÷ü
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Ege’nin ya÷úna, so÷an Ege’nin rüzgarna, peynir Ege’nin do÷al güzelliklerine
benzetilmiútir. Müzikle dikkat çekilmeye çalúlmútr. Reklamda ikna etme fonksiyonu
ön plandadr.
15- Uno (2007)
Reklamda15 ekme÷in frndan bakkala aracsz, poúetli geliúi görseliyle ürün
konumlandrmaya çalúlmútr. “Türkiye’nin en büyük frn” ifadesi kullanlarak
karúlaútrma yaplmútr. Baúlangçta sessizlik kullanlarak tüketicinin dikkati
çekilmeye çalúlmútr. Aklda kalcl÷ sa÷lamak için “kaykçnn küre÷i” isimli
tekerleme “frncnn küre÷i” úekline dönüútürülmüútür. Ekme÷in frndan bakkala
geliúinde ise ola÷andúlk kullanlmútr.
16- Knor (2008)
Reklamda16 müzik ve slk sesi dikkat çekicili÷i sa÷lamada kullanlmútr. Canlandrma
ö÷esinden yararlanlmú ve olay ofis ortamnda geçmektedir. Annelerin yapt÷ ayarda
çorba ifadesiyle problemi çözme yaklaúm ve ça÷rútrma metodundan yararlanlmútr.
Ofis ortamnda annelerin çocuklarna yaptklar hareketlerin abartlmas da mizah
ö÷esinden yararlanld÷n göstermektedir. Reklamda ikna etme fonksiyonu ön
plandadr.
17- Knor Üneversite (2009)
Reklamda17 önceki Knor reklamndaki ö÷eler kullanlmútr. Fakat bu reklamda sl÷n
yerini mzka almútr. Müzik ile dikkat çekicilik sa÷lanmaya çalúlmútr. Canlandrma
gösterilmekte ve ses “Ege’nin lezzeti” demektedir. Ekrandaki son görüntü ise Tariú zeytinya÷ úiúesi
oluúturmaktadr. Ses “Tariú Ege’nin hakiki zeytinya÷” deyip reklam sona ermektedir. Reklam 38 saniye
sürmektedir.
15

Bir bayan bakkala gelir ve “Merhaba” der. Bakkal “Buyurun” úeklinde cevap verir. Bayan “Bir ekmek
alabilir miyim?”der. Bakkal “Tabi”der ve baún e÷erek kapdan dúar do÷ru bakar. Bayanda baún e÷erek
dúar do÷ru bakar. Dúarda büyük bir bina ve binann üzerinde Uno logosu vardr. Binann kaps açlr ,bir
frn küre÷i hzl bir biçimde ilerler. ølerlerken “F f frnc, frncnn küre÷i,akúama Uno ekme÷i” úeklinde
bir melodi vardr. Kürek bakkaln kapsndan içeri girerek bayann önünde durur,dilimlenir.poúetlenir ve
bayan ekme÷i eline alr. Bir erkek sesi “Türkiye’nin en büyük frn Uno” der. Ekranda Uno’nun logosu
gözükür. Altnda Türkiye’nin en büyük frn yazs vardr.Reklam 37 saniye sürmektedir.

16

Reklam ofis ortamnda geçmektedir. Ofis ortamnda çalúan erkelere anneleri tarafndan çocuk muamelesi
yaplmakta ve ofisteki bayanlar buna alayc bir ifade ile bakmaktadrlar. Bir erkek sesi “Ofise anneniz de÷il de
scack çorbas gelse nefis olmaz m?”der. Ofiste çalúan bir erkek çekmecesini açar, Knor hazr çorbay
çkarr ve ekrandaki görüntüyü çorbann hazrlanmas oluúturur. Reklamn baúndan itibaren slkla
desteklenen bir melodi vardr. Ofiste çalúan erkek çorbadan bir yudum alr. Ses “Tpk annenizin çorbas, çok
daha hzls, Knor çabuk çorba” der. Son görüntüde ekrann ortasnda çorbay içen adam sa÷ alt köúede Knor
çorba paketi, sol üst köúesinde ise Knor logosu vardr. Reklam 39 saniye sürmektedir.

17

Reklam üniversite ortamnda geçmektedir. Snfta, spor salonunda, üniversite koridorlarnda çocuklarnn
üzerine düúen anneler görülmektedir. Mzka ile desteklenmiú bir melodi vardr. Koridorda oturan bir erkek
ö÷renci çantasndan Knor çorbay çkartr. Bir erkek sesi “okula annen de÷il de çorbas gelse nefis olmaz
m?”der. Ekranda Knor çorbann hazrlanú gösterilmektedir. Koridordaki erkek ö÷renci barda÷ndan çorbay
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ö÷esinden yararlanlmú ve olay üniversite ortamnda geçmektedir. Annelerin yapt÷
ayarda çorba ifadesiyle problemi çözme yaklaúm ve ça÷rútrma metodundan
yararlanlmútr. Üniversite ortamnda annelerin çocuklarna yaptklar hareketlerin
abartlmas da mizah ö÷esinden yararlanld÷n göstermektedir. Reklamda ikna etme
fonksiyonu ön plandadr.
SONUÇ
Araútrmada 1989 ylndan 2009 ylna kadar gda sektöründe Kristal Elma ödülü alan
onyedi reklam incelenmiútir. Literatür ksmnda açklanan yaklaúmlara göre dikkat
çekmede kullanlmú teknikler bu reklamlarda tek tek incelenmiú ve úu sonuçlara
ulaúlmútr. Reklamlarn dördünde problemi çözmeye yönelik bir yöntem izlenmiútir.
Problemi çözmeye yönelik reklamlar ilk iki yl ve son iki yldaki reklamlardr. Ürün
yönlü rasyonel yaklaúmlardan bir di÷eri olan karúlaútrmaya yedi reklamda
baúvurulmuú ve ürün belirtmeden di÷erleri úeklinde karúlaútrma yaplmútr. 90’l
yllarn sonundaki reklamlarda genellikle karúlaútrma ö÷esinden yararlanlmútr. Ürün
yönlü rasyonel yaklaúmlardan bir di÷eri de tanklktr. Tanklk bu onyedi reklamdan
sadece bir tanesinde kullanlmútr. ølk yln ödül alan reklam Aymar’da bu yöntemden
yararlanlrken di÷er yllarda tanklk kavramna rastlanlmamaktadr. Reklamlarda
dikkat çekme kimi zaman mizah, kimi zaman görsel efektler yardmyla, kimi zaman
mizah, abartma, ses efektleri yardmyla sa÷lanrken, reklamlarda de÷iúik amaçlardan
yararlanld÷, bu amaçlarn da farkl yöntemlerle gerçekleútirildi÷i görülmektedir.
Aúa÷daki tabloda 1989-2009 yllar arasnda Kristal Elma ödülü alan reklamlar, bu
reklamlar yapan reklam ajanslar, reklam ajanslarnn dikkat çekmede kullandklar
yöntemler, reklamda hangi temel amacn kullanld÷ ve bu temel amac gerçekleútirmek
için hangi yöntemin kullanld÷ gösterilmektedir.

Reklam ve
yl

Dikkat çekme
yöntemi/arac

Reklamn
temel amac

Reklam
ajanslar*

økna

Amac
gerçekleútirme
yöntemi/arac
Problem çözme

1989
Aymar
1990
Demko
1992 Rama
1993
Komili
1994
Süperton

Ünlü kullanm
Görsel efektler

økna

Problem çözme

B

Müzik
Cinsellik

økna
økna

Karúlaútrma
Sa÷lkl olma

C
D

Mizah, abartma

økna

Karúlaútrma

D

A

yudumlar. Ses “Tpk annenin çorbas, çok daha hzls Knor çabuk çorba”der. Ekrandaki son görüntüde bir
ceketin yannda bir Knor çabuk çorba,sol üst köúede Knor logosu ve ekrann sol altnda internet adresi
bulunmaktadr. Reklam 35 saniye sürmektedir.
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1995 Ona
1996
Pastavilla
1997 Pnar
1998 Uno
1999 Pnar
2000 Hüner
2001 Sütaú
2002 Luna
2004 Tariú
2007 Uno
2008 Knor
2009 Knor

Ses efektleri
Canlandrma, cinsellik

økna
Konumlandrma

Karúlaútrma
øsim tekrar

D
E

Müzik ve görsel
efektler
Canlandrma ve mizah
Cinsellik, müzik
Canlandrma, mizah
Müzik
Görsel efektler ve
müzik
Görsellik, müzik

økna

Do÷allk ve
karúlaútrma
Abartma
Karúlaútrma
Karúlaútrma
Do÷allk
Do÷allk,
abartma
Benzetme,
do÷allk
Abartma ve
karúlaútrma
Abartma mizah
Abartma ve
mizah

D

Görsel efektler ve
müzik
Müzik, canlandrma
Müzik canlandrma

økna
Konumlandrma
økna
økna
økna
økna
økna
økna
økna

F
D
D
E
D
G
H
I
I

*Tablodaki her harf bir reklam ajansn temsil etmektedir.
Tabloda görüldü÷ü gibi 1989-2009 yllar arasnda Kristal Elma ödülü alan reklamlarn
ajanslarnda 9 farkl ajans bulunmaktadr. Bir reklam ajans bu ödülü 7 kez, iki reklam
ajans ise 2’úer kez kazanmúlardr. Di÷er reklamlarda 6 de÷iúik reklam ajans ödülün
sahibi olmuútur.
Tabloda görüldü÷ü gibi son yllarda ödül alan gda reklamlarnda görsel efektlerle
birlikte müzi÷in dikkat çekici olarak kullanld÷ gözlenmiútir. Ayrca 17 reklamdan 15
tanesinde temel amaç olarak ikna etme amac ön plandadr. økna etme amacn
gerçekleútirebilmek için ajanslar do÷allk ve karúlaútrmadan yararlanmúlardr. øki
reklamda konumlandrma amac ön plandadr. Bu durumun açklamas iki úekilde
olabilir. Birincisi gda sektöründe rekabet yo÷un oldu÷u için ön plana çkmak için ikna
edicilik ön plana çkmú olabilir. økincisi ise reklamlar de÷erlendirme jürisi ikna edici
reklamlar izleyerek etkilenmiú olabilir.
Mizah, tüketici yönlü duygusal yaklaúmlardan birisidir. Özellikle son yllardaki
reklamlarda ünlü ve mizah kullanm birlikle karúmza çkmaktadr. Ödül alan onyedi
reklamdan sekizinde mizah ö÷esi kullanlmútr. Bu %50’ye yakn bir orandr ve
mizahn ödüllerin verilmesinde önemli bir faktör oldu÷u açktr. Tüketici yönlü
duygusal yaklaúmn bir di÷er ö÷esi de canlandrmadr. Onyedi reklamn sadece dört
tanesinde canlandrma ö÷esinden yararlanlmútr. Bu dört canlandrmann iki tanesi son
iki yla ait olup, bundan sonraki yllarda de÷erlendirilecek reklamlarda, canlandrmann
önemli bir yer teúkil edece÷ini göstermektedir. Cinsellik de reklamlarda kullanlan
tüketici yönlü duygusal yaklaúmlardandr. Onyedi reklamn sadece iki tanesinde
cinsellik kullanlmútr. Bu iki reklam, 90’l yllara aittir. Müzik, aklda kalcl÷, dikkat
çekicili÷i sa÷lamada kullanlan tüketici yönlü duygusal yaklaúmlardan biridir. Müzik
onyedi reklamn ondört tanesinde kullanlmú ve aklda kalclk, dikkat çekicilik bu
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úekilde sa÷lanmaya çalúlmútr. ølk yllarda Kristal Elma ödülü alan reklamlar
haricinde müzik ö÷esinden yararlanlmútr.
Onyedi reklamn iki tanesinde ürün yönlü rasyonel yaklaúm, beú tanesinde tüketici
yönlü duygusal yaklaúm ve on tanesinde de her iki yaklaúmn birlikte kullanld÷
tespit edilmiútir. Ürün yönlü rasyonel yaklaúm, ilk yllarda bu ödülü alan reklamlarda
kullanlrken, son yllarda her iki yaklaúmn bir arada kullanld÷ görülmektedir.
Literatür ksmnda belirtilen reklamn fonksiyonlar dikkat çekme açsndan farkl
úekillerde kullanlmútr. Ödül alan reklamlarn on tanesinde ikna etme fonksiyonu, dört
tanesinde bilgilendirme fonksiyonu, bir tanesinde de÷er katma fonksiyonu ve iki
tanesinde de bilgilendirme ile ikna etme fonksiyonlar bir arada kullanlmútr.
Geçmiúten günümüze Kristal Elma ödülü alan reklamlara bakt÷mzda, reklamlarn
tüketici yönlü duygusal yaklaúmlardan önceki yllara göre daha çok yararland÷n,
ürünlerinin tantlp, benimsetilmesi ve satúnn arttrlmas için konumlandrma yoluna
gidildi÷i ve ikna etme fonksiyonundan yararlanld÷ görülmektedir. Kristal Elma
ödüllerinde müzik ve mizahn önemli birer yöntem oldu÷u ve son yllarda ödül alan
reklamlarda müzik ve mizah ö÷esine de÷iúik úekillerde yer verildi÷i görülmektedir.
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Özet
øletiúim teknolojilerinde meydana gelen geliúmeler iletiúim araçlarnn yan sra iletiúim
ortamlarnda da de÷iúiklik yaratmaktadr. Günümüzde birçok kiúi bir sosyal paylaúm
sitesinde profil oluúturmakta ve çevresindekilerle bu sosyal a÷ üzerinden de etkileúimde
bulunabilmektedir. Sosyal a÷larn popüler olmas ile birlikte pazarlama
uygulayclarnn ve pazarlama akademisyenlerinin ilgisi de bu alana dönmüú ve sosyal
a÷larn pazarlama iletiúim arac olarak kullanlabilirli÷i tartúlmaya baúlanmútr. Bu
çalúmada sosyal paylaúm sitesi kullanclarnn online a÷zdan a÷za iletiúim yoluyla
çeúitli mesajlar paylaúmalar ve bu sayede iúletmelerin pazarlama içerikli mesajlarna
araclk etmeleri üzerinde durulmuútur. Sosyal paylaúm sitelerinin, kullanclarnn satn
alm kararlarna etkisini ölçmeye yönelik araútrmada anket yöntemiyle elde edilen
verilere yapsal modelleme analizi, varyans analizi ve tukey testi uygulanmútr
Anahtar kelimeler: Sosyal paylaúm, a÷zdan a÷za iletiúim, satn alma
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THE AFFECT OF SOCIAL NETWORK SITES ON CONSUMER DECISIONS
AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL AND A RESEARCH
Abstract
The changes accured in communication technologies create variations in
communication areas as well as communication tools. Today, many people create a
social network site profile and interact with their environment via social networks. With
social networks becoming popular, marketing practitioners and marketing academicians
have turned their attention to this area and the availability of social networks as a means
of marketing communication has been discussed. In this study, t’s focused on the
mediater role of online social network site users on the sharing the marketing content
messages of businesses by online word of mouth communication. Also, a survey is
designed to measure the impact of social network sites on purchase decisions of
network users and structural modeling analysis, variance analysis and tukey tests are
applied for survey datas obtained from questionnaire method.
Keywords: Social networks, word of mouth communication, purchasing
Giriú
Bilgi ve iletiúim teknolojilerinde meydana gelen de÷iúimler kiúileraras iletiúimin úeklini
ve yapsn de÷iútirmiútir. Sürekli ve artan bir hzla geliúen online dünya sosyal
paylaúm sitelerine de ev sahipli÷i yapmaktadr. ønsanlar; günlük hayatta yaúadklar
olaylar, her konudaki duygu ve düúüncelerini, alúveriú deneyimlerini sosyal paylaúm
siteleri aracl÷ ile de ifade edebilmektedirler. Çevre ile haberleúme ve her türlü bilgi,
resim ve videoyu paylaúma imkan veren sosyal paylaúm siteleri hayatmzda önemli
bir yer edinmiútir. Bu sayede kiúilerin kendilerini rahatça ifade etmeleri ve birbirlerini
etkilemeleri mümkün hale gelmiútir. Her yaú grubunda birçok kiúinin, facebook’ta,
twitter’da ya da friendfeed'de profili bulunmaktadr. Online dünyada yer alan kiúi
saysnn hzla artmas iúletmelerin ve pazarlamaclarn bu alana verdikleri önemi
arttrmútr. Sosyal paylaúm siteleri, hem mal ve hizmetlerin hem de kiúilerin
pazarlamasnda alternatif iletiúim arac olarak kullanlmaktadr. Bu çalúmada ise sosyal
paylaúm sitelerinin kullanclarn satn alma kararlarna olan etkisi ve pazarlama
iletiúimi arac olarak kullanlabilirli÷i ortaya konulmaya çalúlmútr.
Sosyal Paylaúm Siteleri
Son on ylda internet, özellikle gençler arasnda iletiúimin önemli bir parças haline
gelmiútir. ønternet üzerinden iletiúimde son geliúme ise sosyal paylaúm siteleri
üzerinden iletiúim sa÷lamaktr. Sosyal paylaúm siteleri, en son online iletiúim
araçlarndan biri olarak kiúilerin tamamen açk ya da ksmen açk profiller
oluúturmasna izin veren ve kiúinin hem kendi profillerini hem de baúkalarnn
profillerini inceleyebildi÷i ve bu a÷lar üzerinden di÷er kullanclar ile etkileúime
geçebildi÷i uygulamalardr (Subrahmanyam ve di÷., 2008: 420).Yine sosyal paylaúm
siteleri; duygularn, fikirlerin, etkilemelerin, e÷lencenin ve söylentilerin bir karúm
olarak da tarif edilmektedir (Xiang vew Gretzel, 2010:182). Sosyal paylaúm siteleri
geleneksel iletiúim araçlarnn aksine içeriklerini kullanclarn oluúturdu÷u ve
yönlendirdi÷i iletiúim araçlardr (Zhang ve Daugherty, 2009:53). Sosyal paylaúm
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siteleri, ortaya çkt÷ andan itibaren, kiúilerin iletiúim úekilleri, çalúma ve harcama
alúkanlklar üzerinde önemli de÷iúiklikler yapmútr. Öyle ki kiúilerin sosyal a÷larda
görüútükleri kiúi says yüz yüze görüútükleri kiúi saysn geçmiú durumdadr (Dowd,
2010).
Sosyal paylaúm siteleri ayn zamanda tüketicilerin mal ve hizmetlerle ilgili bilgiyi elde
etmelerinde, farkndalk sa÷lamalarnda, fikirlerinde, tutumlarnda, satn alm
kararlarnda, satn alm sonras de÷erlendirmelerinde online a÷zdan a÷za iletiúim
yapabildikleri önemli bir araç haline gelmiútir (Mangold ve Faulds, 2009:358). Sosyal
paylaúm siteleri, iúletmelerin ve kar amac gütmeyen sosyal örgütlerin ürünlerini
pazarladklar ve müúteri iliúkileri yönetiminde kullandklar önemli bir araçtr. Birçok
iúletme markalar ya da ürünleri ile ilgili videolar, duyurular ve foto÷raflar Facebook,
MySpace, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn vb sosyal paylaúm sitelerinde takipçileri
ile paylaúmaktadr. ABD’de 260.000’den fazla iúletme de÷erlerini artrmak için sosyal
paylaúm sitelerinde yer almaktadr (Kim ve di÷, 2010:228).
Sosyal Paylaúm Sitelerinin Pazarlama øletiúimindeki Rolü
Sosyal paylaúm sitelerinin iúletmeler tarafndan pazarlama iletiúimi arac olarak
kullanlmas iki açdan ele alnabilir; birincisi, sosyal paylaúm sitelerinin kullanclarna
iúletmeler ve markalar ile ilgili her türlü kampanya ve haberleri online a÷zdan a÷za
iletiúim imkan tanmas, ikincisi, sosyal paylaúm sitelerine iúletmeler tarafndan hemen
hemen her konuda reklam verilebilmesi ve reklam alan olarak da kullanlabilmesidir.
øúletmeler sosyal paylaúm sitelerini pazarlama iletiúimi arac olarak kullanmaya yönelik
çalúmalar yaptklarnda rakipleri karúsnda oldukça önemli bir avantaj ve farkndalk
sa÷layabilmektedirler. Çünkü sosyal paylaúm sitelerinde yer alan kiúi says her gün
artmaktadr. Son verilere göre sosyal paylaúm sitelerinde yer alan kullanc says yarm
milyar geçmiútir. Sosyal paylaúm sitelerinde yer alan kullanc saysnn fazla olmas
ve paylaúmlarn ksa sürede çok sayda kiúiye ulaúmas, sosyal a÷larda yer alan marka
ya da iúletmeler hakkndaki olumlu haberlerin, söylentilerin hzla yaylmas gibi ayn
úekilde olumsuz haber ya da söylentilerin de ayn hzla yaylmas sa÷lanmaktadr. (Onat
ve Aliklç 2008:1132, Kim ve di÷, 2010:216).
øúletmelerin ya da markalarn sosyal paylaúm sitelerinde yer alabilecekleri iletiúim
araclarndan birisi mecra üzerinde yer alan reklamlardr. Paylaúm sitelerinin iúletmeler
tarafndan tam anlamyla kullanlmamasna ra÷men sosyal paylaúm sitelerinde hemen
her konuda reklam yer almaktadr. øúletmeler sosyal paylaúm sitelerinde tüketicilerin
sürekli göz önünde bulunarak hem marka bilinirliklerini artrabilmekte hem de
hazrladklar mesajlarla kullanclarn kampanya vb konulardan haberdar olmalarn
sa÷layabilmektedirler.
Sosyal paylaúm sitelerinde pazarlamaclar tarafndan marka ve ürünler ile ilgili sayfalar
oluúturulmaktadr. Bunun amac da oluúturulan sayfalarn tüketiciler arasnda
paylaúlmasn sa÷lamaktr. Bu yol ile tüketicilerin iúletmenin kampanyalarndan
haberdar edilmesi amaçlanmaktadr (Xiang ve Gretzel, 2010:180, Valck ve di÷.,
2009:185).
Ülkemizde de yaplan bir araútrmada, (Mediacat, 07.05.2010)
2010 ylnda
iúletmelerin sosyal paylaúm sitelerine ayracaklar bütçenin artaca÷ belirtilirken dünya
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genelinde de iúletmelerin sosyal paylaúm sitelerine ayrdklar reklam bütçesinin
artaca÷ ifade edilmektedir. Sosyal paylaúm sitelerine yeterince ilgi göstermeyen
iúletmelerin ise henüz yeni olan bu uygulamalara yabanc kalmamas sürekli artan
kullanc saysn dikkate alarak bu mecrada yer almalar onlar rakipleri karúsnda bir
adm öne çkaracaktr.
Sosyal Paylaúm Siteleri Aracl÷yla Etkileme
Sosyal paylaúm sitesi kullanclar, kullandklar mal ve hizmetler hakkndaki
de÷erlendirmelerini annda kiúisel alanlarnda paylaúarak di÷er kullanclar
etkileyebilmektedirler. øúletmelerin sosyal paylaúm sitelerinde yer almalarnn nedeni
sosyal paylaúm sitelerinde yer alan kullanclar üzerinde etki oluúturmaktr. øúletmeler
oluúturduklar etki sayesinde marka bilinirliklerini artrmay, gerçekleútirdikleri sosyal
faaliyetlerini ve çeúitli kampanyalarn tüketicilere duyurmay amaçlamaktadrlar.
Sosyal paylaúm sitelerinde yer alan marka ya da iúletmeler, oluúturmak istedikleri
etkiyi fikir liderleri aracl÷ ile gerçekleútirebilmektedirler. Bu fikir liderleri marka ya
da iúletmenin ürünlerini sklkla kullanan, bu ürünlerden memnun olan ancak objektif
görüúlerini belirten kullanclar olabilmektedir.
Sosyal Paylaúm Sitelerinden Etkilenme
A÷zdan a÷za iletiúimin online ortamda yapld÷ platformlar; ürün inceleme siteleri,
markalarn web siteleri, kiúisel bloglar ve facebook, myspace, twitter, vb sosyal
paylaúm siteleridir (Lee ve Youn, 2009:474). A÷zdan a÷za iletiúimin online ortamda
bloglar, email, Wikiler ve sosyal paylaúm siteleri üzerinden yaplmasna online a÷zdan
a÷za iletiúim denilmektedir. A÷zdan a÷za iletiúim online ortamda yapld÷nda da
tüketicilerin satn alm kararlarn etkilemektedir(Trusov,2009:90). A÷zdan a÷za
iletiúimin sosyal paylaúm sitelerinde yaplabilmesi sosyal paylaúm sitesinin hem
yapsal hem de a÷ içindeki etkileúim özelliklerine ba÷ldr. Yapsal özellikler; sosyal
paylaúm sitesinin büyüklü÷ü, paylaúm sitesi içindeki birbirine ba÷l olan ve olmayan
kiúilerin says ve a÷daki potansiyel iliúkilerin büyüklü÷üdür. Sosyal paylaúm sitesinin
etkileúim özelliklerini ise a÷da bulunan kiúilerin birbirine ba÷llklarnn gücü ve a÷
üyeleri arasndaki benzerliklerin derecesidir (Valck ve di÷., 2009:187). Bloglar online
a÷zdan a÷za iletiúimin bir formu olarak görülebilmektedir. Her gün 50.00-70.000
civarnda ortaya çkan bloglarda kiúilerin kendilerince oluúturduklar de÷erlendirmeler
okuyucular tarafndan interaktif bir biçimde yaylmaktadr. Bloglarn pazarlama
stratejileri için iúletmeler tarafndan kullanlmas gerekmektedir. Çünkü bloglar
interaktif biçimde yaylan, süreklili÷i olan ürünler, markalar hakknda dolayl yönden
reklamn yapld÷ alanlardr. øúletmelerin uzun vadede bütünleúik pazarlama iletiúimi
stratejilerinde yeni ürün geliútirme, mevcut ürünlerin geliútirilmesi, kampanyalarn
duyurulmas vb daha birçok konuda bloglardan yararlanlabilmektedir (Singh ve
di÷.2008:284).
Sosyal Paylaúm Sitelerinin Satnalma Kararna Etkisi
Sosyal medya tüketicilere birbiri ile konuúma imkan sa÷larken ayn zamanda
iúletmelere de tüketicilerle konuúma imkan sa÷lamaktadr. Sonuçta tüketiciler de
düúüncelerini iúletmelere aktarma imkan bulabilmektedir (Mangold ve Faulds,
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2009:358). Sosyal paylaúm sitelerinin hem tüketicilerin hem de iúletmelerin hayatna
bu kadar girmesinden sonra iúletmeler sosyal paylaúm sitelerine bütünleúik pazarlama
stratejilerinde yer vermeleri gerekmektedir (Mangold ve Faulds, 2009:359). Çünkü
sosyal paylaúm siteleri tüketiciler tarafndan mal ve hizmetlerle ilgili bilgi kayna÷
olarak iúletmenin finanse etti÷i geleneksel tutundurma karmas unsurlarndan daha
güvenilir olarak alglanmaktadr (Özer ve Anteplio÷lu, 2005: 205).
øúletmeler bloglar, video paylaúm siteleri, foto÷raf paylaúm siteleri ve facebook,
myspace gibi sosyal paylaúm sitelerini kullanarak müúteriler ile ya da potansiyel
müúterileri ile iletiúim kurabilir (Mangold ve Faulds, 2009:359). Sosyal paylaúm
sitelerinin iúletmelere sa÷layaca÷ faydalar düúünüldü÷ünde sosyal paylaúm sitelerinin
iúletmelere pazarlama ortam sa÷lamada önemli frsatlar sundu÷u görülmektedir (IAB
Platform Status Report, April 2008: 7)
Konuyla ølgili Literatür Çalúmas
Sosyal paylaúm siteleri hakknda yaplan çalúmalara göre, sosyal paylaúm siteleri,
pazarlama iletiúimi arac olarak iúletmeler tarafndan tüketicilerin satn alm kararlarn
etkilemede önemli bir araç olarak kullanlmaktadr. Ayrca, sosyal paylaúm sitesi
kullanclarnn birbirleri ile kurduklar online a÷zdan a÷za iletiúim sayesinde,
birbirlerinin kararlarn etkilemektedirler. Nitekim, Acar ve Polonsky (2007:55-72)
tarafndan yaplmú olup, sosyal paylaúm sitelerinde kiúilerin özelliklede fikir
liderlerinin birbirlerini do÷rudan de÷il de dolayl olarak etkiledi÷i belirtilmiútir. Ayn
zamanda, çalúmada kiúilerin dúa dönük olmalarnn sosyal paylaúm sitesine
hareketlilik getirdi÷i ve a÷ içindeki iletiúimi ve paylaúmlar arttrd÷ gösterilmiútir.
Singh ve di÷’nin, (2008: 51, 281—292) yaptklar çalúmada ise iúletmelere, bloglarn,
tüketicilerin kullandklar mal ve hizmetler hakknda ne düúündüklerini ö÷renme
konusunda önemli avantajlar sa÷layaca÷ ortaya konulmuútur. øúletmelerin tüketicilerle
iletiúim kurabilmeleri için sosyal paylaúm sitelerinin bir türü olan bloglarn pazarlama
iletiúiminde etkili bir araç oldu÷u vurgulanmútr. Subrahmanyam ve di÷. (2008: 20–
433) tarafndan yaplan çalúmada, sosyal paylaúm sitesi kullanclarnn öncelikle
arkadaúlarnn yazdklar mesajlar okuduklarn ve yantladklarn, arkadaúlarnn
paylaútklar resim ve videolar izledikleri ve bu resim ve videolara yorum yaptklar
vurgulanmútr. Yine bu çalúmada sosyal paylaúm sitesi kullanclarnn arkadaúlar ile
online ortam yerine yüz yüze görüúmeyi tercih ettikleri de ortaya konulmuútur. Onat ve
Aliklç (2008:1111-1143), Mangold ve Faulds (2009:357-365) tarafndan yaplan
çalúmalarda da sosyal paylaúm sitelerinin heterojen bir yapya bürünen insan
topluluklarnn iúletmeler tarafndan etkilenmesinde, onlarn ilgi alanlarna yönelik
mesajlar gönderilmesinde, kullanlmas gerekti÷i belirtilmiútir. Ayrca iúletmelerin
bütünleúik pazarlama iletiúimi stratejilerini gözden geçirmeleri gerekti÷i ve mutlaka
sosyal paylaúm sitelerine bu stratejilere de yer vermesi gereklili÷i öne sürülmüútür.
Trusov ve di÷. (2009:90–102) tarafndan yaplan çalúmada, sosyal paylaúm sitelerinin
çok hzl bir geliúme gösterdi÷i, sosyal paylaúm sitelerinin kullanclarna, ayn
zamanda iúletmelere de görüúlerini, tercihlerini ve deneyimlerini ifade etmede saysz
frsatlar tand÷ ön görülmüútür. Çalúmada geleneksel pazarlama ile soysal paylaúm
siteleri üzerinden yaplan a÷zdan a÷za iletiúimin etkisi karúlaútrlmú ve a÷zdan a÷za
iletiúimin hem ksa hem de uzun vade de iúletmelere önemli avantajlar sa÷lad÷
belirtilmiútir. Online a÷zdan a÷za iletiúimin, iúletmelerin yeni müúteriler
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kazandrlmasnda da önemli katklar oldu÷u görülmüútür. Yaplan çalúmalardan
birinde yine sosyal paylaúm sitesi kullanclarnn daha çok 18-25 yaú arasndaki
gençler oldu÷unu, sosyal paylaúm sitesi olarak da en fazla facebook’u kullandklar
ortaya konulmuútur (Young, 2009:39-57). Ayn zamanda çalúmada sosyal paylaúm
sitesi kullanclarnn veri tabanlarndaki bilgilerin pazarlama, reklam vb amaçlar için
izinsiz kullanlmasndan rahatsz olduklar dile getirilmiútir. Fogel ve Nehmad
tarafndan (2009:153–160) sosyal paylaúm sitelerinde risk alma, güven ve gizlilik
üzerine yaplan çalúmada ise sosyal paylaúm sitelerinde erkeklerin daha çok yer ald÷
ve çalúmaya katlanlarn sosyal paylaúm sitelerinin gizlilik güvenlik vb birtakm
risklerini kabul etmekle birlikte birtakm úüphelerinin oldu÷u belirtilmiútir. Ayrca
katlmclarn arasnda en fazla facebook’a güvendikleri vurgulanmútr. Valck ve di÷,
(2009:185-203, Lee ve Youn (2009:473-499) yaptklar çalúmada sosyal paylaúm
siteleri gibi online ortamdaki sanal topluluklarn grup içindeki çalúmalarn, de÷erlerini
a÷zdan a÷za iletiúim yoluyla paylaútklarn, kullandklar mal ve hizmetler,
deneyimler, tercihler konusunda birbirlerine tavsiyelerde bulunduklarn ve birbirlerini
etkilediklerini söylemiúlerdir. Zhang ve Daugherty (2009:53-63)’nin a÷zdan a÷za
iletiúimin tüketici kararlarn etkileyen önemli bir unsur oldu÷unu vurgulayan
çalúmalarnda ise iúletmelerin sosyal paylaúm sitelerini, özellikle belirli
kampanyalarnda kullanarak tüketiciler arasnda online a÷zdan a÷za iletiúim
baúlatmasnn sa÷lanaca÷ ve etkili olabilece÷i üzerinde durulmuútur. Xiang ve Gretzel
(2010: 179–188) ise sosyal paylaúm sitelerinin turizm tüketicilerinin seyahat bilgileri
araútrmalarnda önemli bir bilgi kayna÷ oldu÷unu ve bu nedenle turizm
pazarlamaclarnn sosyal paylaúm sitelerini etkin bir úekilde kullanmalar halinde
rakipleri karúsnda önemli avantajlar elde edecekleri vurgulanmútr. Kim ve di÷.
(2010:215–236) yaptklar çalúmada sosyal paylaúm siteleri ile iletiúim kurmann,
telefonla, mesajla, maille, iletiúim kurmann dúnda daha farkl bir anlam oldu÷u ifade
edilmiútir.
Araútrmann Amac
Bu araútrmann amac, sosyal paylaúm sitelerinin, tüketiciler tarafndan, bir pazarlama
iletiúim arac olarak nasl algland÷nn belirlenmesi ve kullanclarn birbirleriyle olan
aktif etkileúimlerinin satn alm kararlarnda ne úekilde ve ne derecede etkili oldu÷unun
ortaya konulmasdr.
Araútrmann Önemi
Soysal paylaúm siteleri dünyada artan bir hzla kullanc saysn artran bir mecra
olarak her yaúta kullancy bünyesinde barndrmaktadr. Böyle bir mecrann
kullanclarnn tüketim alúkanlklarn ve marka tercihlerini etkilemesi mümkündür. Bu
anlamda yurt dúnda sosyal paylaúm siteleri ve pazarlama konulu çok sayda çalúma
mevcuttur. Ancak bu konuda ülkemizde yeterince çalúlmaya rastlanmamútr.
Çalúmann, bu konuda çalúmak isteyen araútrmaclara ve iú dünyasndaki
uygulamaclara yol göstermesi açsndan önemli oldu÷u düúünülmektedir.
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H1

SPS’DEKø
KULLANICILARI
ETKøLEME

H6
SATIN ALMA
KARARI

PAZARLAMA
øLETøùøM ARACI
OLARAK GÖRME

H3
H2

H4

SPS’DEKø
BøLGøLERDEN
ETKøLENME

H5

H1: SPS’deki Kullanclar Etkileme Faktörü, SPS’ini Pazarlama øletiúim Arac Olarak
Görme Faktörü Üzerinde Etkilidir
H2: SPS’ini Pazarlama øletiúim Arac Olarak Görme Faktörü SPS’deki Bilgilerden
Etkilenme Faktörü Üzerinde Etkilidir
H3: SPS’ini Pazarlama øletiúim Arac Olarak Görme Faktörü Satn alma Kararnda
SPS’den Etkilenme Faktörü Üzerinde Etkilidir
H4: SPS’deki Bilgilerden Etkilenme Faktörü SPS’deki Kullanclar Etkileme Faktörü
Üzerinde Etkilidir
H5: SPS’deki Bilgilerden Etkilenme Faktörü Satnalma Kararnda SPS’den Etkilenme
Faktörü Üzerinde Etkilidir
H6: Satnalma Kararnda SPS’den Etkilenme Faktörü SPS’deki Kullanclar Etkileme
Üzerinde Etkilidir
Araútrmann Yöntemi
Yaplan ön araútrmalar sonucunda anket formu oluúturulmuú ve online ortamda
hazrlanan anket formu araútrmann konusunu oluúturan sosyal paylaúm sitesi
kullancs olan 428 katlmc tarafndan kartopu örnekleme yöntemi ile doldurulmuútur.
Katlmclara facebook, twitter, msn ve mail gibi sosyal paylaúm araçlar arcl÷yla
ulaúlmú ve kullanclarn her birinin online anket linkini kendine ait sitelerinde kaytl
üyeleri ile paylaúmalar yoluyla yaylmútr. Ancak araútrmada eksik veriler nedeniyle
anketlerden dört tanesi elenmiú ve 424 katlmcnn cevaplar üzerine analiz yaplmútr.
Anket formunda yer alan 15 soru 5’li likert ölçe÷i yardmyla ve sosyal paylaúm siteleri
kullanmlar ile ilgili bilgiler ise çoktan seçmeli sorular ile ölçülmüútür. Verilere
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Cronbach alpha güvenilirlik testi uygulanmú ve 0,93 de÷eri bulunmuútur. Araútrmada
yapsal modelleme analizi, varyans analizi ve tukey testi yaplmútr.
Tablo 1. Demografik Özellikler
Cinsiyet

Yaú Grubu

E÷itim Durumu

Meslek Durumu

Aylk Gelir
Durumu

500.00 TL ve Alt
500.01 TL - 1000.00 TL

f
186
238
424
F
24
252
118
18
12
424
F
9
14
172
167
62
424
F
12
51
3
1
11
207
25
90
24
424
f
12
86

%
43.87
56.13
100
%
5.66
59.43
27.83
4.25
2.83
100
%
2.12
3.30
40.57
39.39
14.62
100
%
2.83
12.03
0.71
0.24
2.59
48.82
5.90
21.23
5.66
100
%
2.83
20.28

1000.01 TL - 1500.00 TL
1500.01 TL - 2000.00 TL
2000.01 TL ve Üzeri
Toplam

118
95
113
424

27.83
22.41
26.65
100

Kadn
Erkek
Toplam
18’den küçük
18-25
26-35
36-45
46 ve üzeri
Toplam
ølkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Y.Lisans/Doktora
Toplam
øúçi
Memur
Emekli
Ev Hanm
Serbest Meslek
Ö÷renci
Çalúmyor
Özel Sektör Çalúan
Di÷er
Toplam
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Bulgular
Sosyal paylaúm sitelerindeki alúkanlklar ve bu sitelere karú tutumlar üzerine
cevaplayclara yöneltilen sorulardan elde edilen verilere göre, cevaplayclarn %
90’nn facebook’da, %90’nn msn’de, % 22’sinin twitter’da ve sözlüklerde üyelikleri
bulunmaktadr. Buna göre, cevaplayclarn büyük ço÷unlu÷u en az bir sosyal paylaúm
sitesinde vakit geçirdi÷i gibi bu mecralarda ortalama 51 dakikadan fazla vakit
geçirmektedirler. Ayrca cevaplayclarn %60’ arkadaúlaryla ya da grup üyeleriyle
komik ve ilginç videolar ço÷unlukla paylaúmakta ve %7’lik ksm ise ürün ve
markalarla ilgili video, haber ve kampanyalar birbirlerine aktarmaktadrlar. Sosyal
paylaúm sitelerinde arkadaúlar tarafndan ya da firmalar tarafndan oluúturulan profiller
aracl÷yla gönderilen marka ve ürün haberlerini sadece cevaplayclarn % 14,86’snn
okudu÷u ve % 29,48’nin ise üye oldu÷u gruplardan gelirse okudu÷u görülmektedir.
Buna göre okumayanlarn says oldukça aznlktadr.
Cevaplayclarn satn alma kararlarn vermeden önce sosyal paylaúm sitelerini bilgi
edinmek amaçl olarak kullananlar % 13 iken okuduklar yorumlar veya izledikleri
reklamlardan etkilendi÷ini ifade edenler % 21, sadece kararsz kald÷nda etkilendi÷ini
söyleyenler ise % 29’dur. Ayrca cevaplayclar, marka ve ürünlerle ilgili kampanya
bilgilerini, birinci srada, tv, gazete ve dergi reklamlarndan ö÷rendiklerini, ikinci
olarak arkadaúlarndan ve ailelerinden, üçüncü olarak sosyal paylaúm sitelerinden ve
son olarak da mail adreslerine gelen mesajlardan ö÷rendiklerini ifade etmiúlerdir.
Elde edilen sonuçlara bakld÷nda, tüketiciler büyük ço÷unlukla sosyal paylaúm
sitelerinden en az birine üye iken, gün içerisinde ortalama en az bir saatini buralarda
geçirmekte ve kendilerine göre ilginç veya önemli gelen bilgi ve videolar
arkadaúlaryla veya grup üyeleriyle paylaúmaktadrlar. Ayrca, TV, dergi, gazete gibi
kitle iletiúim araçlar kadar internet ortam araçlaryla da ürün ve marka
kampanyalarndan haberdar olmaktadrlar. Bu da bize sosyal paylaúm sitelerinin bir
pazarlama iletiúim arac olarak kullanlabilece÷inin ve iletilmek istenen bilgi veya
mesajlarn kitleler halinde etkileúimlerle tüketiciye ulaútrlabilece÷inin ve en az di÷er
kitle iletiúim araçlar kadar etkili olabilece÷inin, zaman geçtikçe tüketiciler arasnda
artan kullanma oranlarna göre yadsnamaz bir göstergesidir.
Sosyal Paylaúm Sitelerini Pazarlama øletiúim Arac Olarak Görme: Sosyal
paylaúm siteleri kullanclarnn bu iletiúim sahalarn iúletmeler açsndan bir
pazarlama iletiúim arac olarak görmeleri ile ilgili düúüncelerini ölçmek üzere sorular
yönetilmiú olup bu sorular úu úekildedir; “yeni çkan ürünlerin gençlere tantlmas
sosyal paylaúm siteleri ile daha kolay olmaktadr”, “Sosyal paylaúm siteleri
kullanclar üzerinde pazarlama iletiúimi arac olarak etkilidir”, “Sosyal paylaúm
siteleri aracl÷ ile geniú kitleleri etkilemek mümkündür”, “Sosyal paylaúm siteleri
marka ve ürünleri gençlere kabul ettirmede etkilidir”, “Sosyal paylaúm siteleri marka
ve ürünleri bilinirli÷ini artrmada etkilidir” “Sosyal paylaúm siteleri gençlere ulaúmada
etkilidir”, “Gelece÷in pazarlama arac kesinlikle sosyal paylaúm siteleri olacaktr”
(Cronbach Alpha: 0,82).
Sosyal Paylaúm Sitelerindeki Bilgilerden Etkilenme: Sosyal paylaúm sitesi
kullanclarnn sosyal paylaúm siteleri üzerinden etkileúimde bulunduklar di÷er
kullanclarn fikirlerinden ve de÷erlendirmelerinden etkilenip etkilenmedikleri
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konusunda düúüncelerini ö÷renmek üzere sorular yöneltilmiútir. Sorular úu úekildedir;
“Sosyal paylaúm siteleri satn alm kararm etkiler”, “Sosyal paylaúm siteleri marka ve
ürünler hakkndaki tercihlerimi etkiler”, “Sosyal paylaúm sitelerinde konuútu÷um
arkadaúlarmn fikirleri satn alm kararm etkiler”, “Sosyal paylaúm sitelerinde yer
alan reklâmlar satn alm kararm etkiler” (Cronbach Alpha: 0,76).
Sosyal Paylaúm Sitelerindeki Kullanclar Etkileme: Sosyal paylaúm sitesi
kullanclarnn sosyal paylaúm siteleri üzerinden etkileúimde bulunduklar di÷er
kullanclar kendi fikirleri ve de÷erlendirmeleri ile etkileyip etkilemediklerini
ö÷renmek üzere sorular yöneltiliú olup bu sorular úu úekildedir; “Sosyal paylaúm
sitelerinde kulland÷m markalar ve ürünler konusunda arkadaúlarm etkilemeye
çalúrm”, “Sosyal paylaúm siteleri marka ve ürünler konusunda çevremdekileri
etkilemek için önemli bir araçtr” (Cronbach Alpha: 0,79).
Sosyal Paylaúm Sitelerinin Satn Alma Kararlarn Etkilemesi: Sosyal paylaúm
sitesi kullanclarnn sosyal paylaúm siteleri üzerinde yer alan reklamlarn ve di÷er
etkileúimlerin satn alm kararlarna etkisi olup olmad÷n ortaya koymak üzere sorulan
sorular úu úekildedir; “Sosyal paylaúm sitelerinde marka ya da ürün satn almadan önce
mutlaka daha önce kullananlarn yorumlarn okurum”, “Sosyal paylaúm sitelerinde
kulland÷m markalar ve ürünler hakkndaki olumlu/olumsuz düúüncelerimi yazarak
herkesle paylaúrm” (Cronbach Alpha: 0,76).
Yapsal Modelleme Analizi
Sosyal paylaúm sitelerinin tüketicilerin satn alma tercihleri üzerindeki etkilerinin
incelendi÷i bu araútrma AMOS 0.7 program kullanlarak maksimum olaslk metodu
ile çözümlenmiútir. ùekil 1’de araútrma modelinin üzerinde mevcut hipotezler
gösterilmiútir.
Model kestirimi úu uygun istatistiklerle sonuçlanmútr:
Tablo 3. Model Uygunluk De÷erleri
Model De÷erlendirme Kriterleri
Ki-kare (Ȥ2) de÷eri (CMIN)
Serbestlik Derecesi (SD)
p de÷eri (p-value)
Ȥ2 / SD (CMINDF)
Normalleútirilmiú Uyum øndeksi
(NFI)
Ba÷l Uyum øndeksi (RFI)
Artmal Uyum øndeksi (IFI)
Karúlaútrmal Uyum øndeksi (CFI)
Tucker-Lewis øndeksi (TLI)
Hata Kareleri Ortalamalarnn Kare
Kökü Yaklaúm (RMSEA)

Modelimiz
1,561
3
0,668
0,52

Ba÷msz Model
666,888
6
0
111,148

0,998
0,995
1,002
1
1,004

0
0
0
0
0

0

0,515
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Yukardaki tabloya göre çkan ki-kare uygunluk de÷eri 1,561’dr. Araútrmann örnek
hacmi büyük oldu÷undan bu de÷er küçük çkmútr. Ki-kare uygunluk de÷erinin model
de÷erlendirmede tek baúna bir önemi yoktur, ancak, de÷erin serbestlik derecesine
bölünmesiyle çkan rakamn 3’ten büyük olmas iyi bir uyumu gösterirken 5’ten büyük
olanlar ise sadece yeterli bir uyumu göstermektedir. Dolaysyla bulunan de÷er (0,520)
çok iyi bir de÷erdir ve veriler model ile çok iyi bir uyum içindedir, yani, model geçerli
bir modeldir. Di÷er bir de÷erlendirme kriteri Hata Kareleri Ortalamasnn Kare Kökü
Yaklaúm (RMSEA) ise 0,000 bulunmuútur. RMSEA de÷erinin 0,05 küçük olmas
mükemmel bir uyumu gösterirken 0,08’e kadar olan de÷er ise sadece iyi bir uyumun
oldu÷unu gösterir. Yine bu sonuca göre model verilerle çok iyi bir uyum sa÷lamaktadr.
RFI, IFI, CFI, TLI ve NFI de÷erleri 0 ile 1 arasnda de÷iúmekte olup bu de÷erler 1’e
yaklaútkça uyumun mükemmelli÷i artmaktadr ve bu de÷erlere göre de uyumlulu÷umuz
mükemmeldir.
Tablo 4. Standart Regresyon Oranlar
Hipotezler

Faktör

H1

ETKøLEME

H2
H3

øliúki
ĺ

Faktör

Standart
Katsay Anlamllk

PAZARLAMA***

0,338

P ‹ 0,001

PAZARLAMA ĺ

ETKøLENME***

0,589

P ‹ 0,001

PAZARLAMA ĺ

SATIN ALMA

-0,059

P = 0,405

ETKøLEME***
SATIN ALMA***
ETKøLEME***

-0,237
0,488
0,654

P ‹ 0,001
P ‹ 0,001
P ‹ 0,001

ETKøLENME ĺ
H4
ETKøLENME ĺ
H5
SATIN ALMA ĺ
H6
***
P<0,05; H0=Red

Tablo 4’e göre; Etkilemeĺ Pazarlama, Pazarlamaĺ Etkilenme, Etkilenme ĺEtkileme,
EtkilenmeĺSatn alma ve Satn almaĺEtkileme testleri anlaml bulunmuútur (p<0,10).
Buna karúlk, Pazarlama ĺSatn alma testi kabul edilmemiútir (P>0,10).
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ùekil 2: De÷erlerle Araútrma Modeli

0,34

SPS’DEKø
KULLANICILARI
ETKøLEME

0,65
SATIN ALMA
KARARI

PAZARLAMA
øLETøùøM ARACI
OLARAK GÖRME

-0,05
0,59

-0,24

SPS’DEKø
BøLGøLERDEN
ETKøLENME

0,49

Regresyon sonuçlarna göre, pazarlama iletiúim arac olarak sosyal paylaúm siteleri
tüketicilerin etkilenme orann %59 açklarken, sosyal paylaúm sitelerinin etkiledi÷i
kiúiler üzerinde pazarlama iletiúim arac olarak etkisini %34 açklamaktadr. Sosyal
paylaúm sitelerinden etkilenenler sosyal paylaúm siteleri üzerinden baúkalarn
etkileme özelli÷inin %24’ünü açklarken, bu etki ters yönlü olarak gerçekleúmektedir.
Yani, sosyal paylaúm sitelerinden elde edilen bilgilerden etkilenen tüketicilerin
olumsuz etkilenme dereceleri artt÷nda ayn kanal üzerinden baúkalarn etkileme
derecesi %24 azalmaktadr. Ayn zamanda sosyal paylaúm sitelerinden etkilenen
tüketicilerin satn alma davranúlarndaki tercihlerini etkileme orann %49
açklamaktadr ve satn alma tercihi gösterenlerin ise baúkalarn etkilemesi %65
orannda gerçekleúmektedir.
Standart toplam etkiler açsndan bakld÷nda çkan sonuçlara göre; pazarlama iletiúim
arac olma faktörünün satn alma tercihleri üzerindeki toplam etkisi 0,23 iken, bu
de÷erin %28’i dolayl -%5’i do÷rudan etkisidir. Yani pazarlama faktörü satn alma
davranúlar üzerinde do÷rudan etkili de÷ilken etkilenme faktörü üzerinden dolayl etkisi
mevcuttur. Etkilenme faktörünün ise satn alma tercihleri üzerinde etkileme faktörü
üzerinden dolayl etkisi bulunmazken do÷rudan etkisi mevcuttur. Etkileme faktörünün
de satn alma tercihleri üzerinde ne do÷rudan ne de dolayl olarak hiçbir etkisi
bulunmamaktadr. Etkileme faktörünün etkilenme faktörü üzerinde %20 dolayl etkisi
mevcutken, etkilenme faktörünün etkileme faktörü üzerindeki dolayl etkisi %32’dir.
Yani etkilenen tüketicilerin satn alma davranú sonras etkileme derecesi, satn alma
öncesi etkileme derecesinden daha fazla ve pozitif yöndedir. Satn alma tercihi yapan
tüketicilerin etkileme faktörü üzerinden di÷erlerinin etkilenmesini sa÷lama faktörü
üzerindeki dolayl etkisi ise sadece %13 kadardr.
Tablo 4’de faktörlerin kovaryanslar gösterilmektedir. E÷er kovaryans de÷eri 0’dan
büyük ise iki de÷iúken beraber artmaktadr, 0’dan küçük ise de beraber azalmaktadr
denir. E÷er bu de÷er 0’a eúit ise iki de÷iúken birbirinden ba÷mszdr demektir.
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Tablo 5. Kovaryans Matrix
FAKTÖR
PAZARLAMA

PAZARLAMA
1,172

ETKILEME

ETKILEME

0,515

1,495

ETKILENME

0,86

0,82

1,62

SATIN ALMA

0,572

0,976

0,871

ETKILENME

SATIN
ALMA

1,367

Örneklem Özelli÷i ve Genelleútirilebilirlik
Araútrmann örneklem kümesini oluúturan sosyal paylaúm sitesi kullanclarnn
demografik özelliklerindeki farkllklar neticesinde araútrma sonuçlarnn
genelleútirilebilirli÷i açsndan bir takm farkllklarn ortaya çkabilece÷i ve daha
açklayc olmas yönünde cevaplayclarn düúünceleri ile demografik özellikleri
arasnda anlaml farkllklarn olup olmad÷ ortaya konulmayada çalúlmútr. Bunun
için varyans analizi yaplmú,t-testi ve tukey testi uygulanmútr.

Tablo 6. Varyans Analizi

SPS øLE
ETKøLEME

PAZARLAMA øLETøùøM
ARACI OLARAK GÖRME

FAKTÖR
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DEMOGRAFøK
Cinsiyet
Yaú
E÷itim
Meslek
Gelir
ønternet Kaynaklarndaki
Bilgilere Güveniyor
musunuz?
SPS’deki Her türlü Haberleri
Okuyor musunuz?
SPS’deki Reklamlar
Satnalm Tercihlerinizi
Etkiliyor mu?
Cinsiyet
Yaú
E÷itim
Meslek
Gelir
ønternet Kaynaklarndaki
Bilgilere Güveniyor
musunuz?

F
2,270
2,915
5,507
1,676
1,883

ANLAMLILIK
0,133
0,021
0,000
0,145
0,113

7,093

0,001

2,502

0,083

6,822
0,149
0,267
0,481
1,425
0,809

0,001
0,700
0,899
0,750
0,184
0,520

3,614

0,028

SPS’DEN ETKøLENME
SATINALMA

SPS’deki Her türlü Haberlere
Okuyor musunuz?
SPS’deki Reklamlar
Satnalm Tercihlerinizi
Etkiliyor mu?
Cinsiyet
Yaú
E÷itim
Meslek
Gelir
ønternet Kaynaklarndaki
Bilgilere Güveniyor
musunuz?
SPS’deki Her türlü Haberlere
Okuyor musunuz?
SPS’deki Reklamlar
Satnalm Tercihlerinizi
Etkiliyor mu?
Cinsiyet
Yaú
E÷itim
Meslek
Gelir
ønternet Kaynaklarndaki
Bilgilere Güveniyor
musunuz?
SPS’deki Her türlü Haberlere
Okuyor musunuz?
SPS’deki Reklamlar
Satnalm Tercihlerinizi
Etkiliyor mu?

17,605

0,000

18,562
2,331
0,489
1,451
1,563
0,157

0,000
0,128
0,744
0,216
0,134
0,960

2,313

0,100

6,934

0,001

19,538
1,058
0,397
0,178
2,372
0,265

0,000
0,304
0,811
0,950
0,170
0,901

4,154

0,016

8,518

0,000

27,144

0,000

Bu sonuçlara göre, 18 yaú alt gençlerin di÷er yaú gruplarna göre sosyal paylaúm
sitelerini pazarlama iletiúimi arac olarak görme faktörü daha fazla etkilidir. Bu
gençlerin sosyal paylaúm sitelerini kullanma alúkanlklarna bakld÷nda ise, gençlerin
büyük ço÷unlu÷unun facebook ve bloglarda üyelikleri bulunmakta ve zamanlarnn
ço÷unu srasyla facebook, msn ve bloglarda geçirmektedirler. Ayrca, bu mecralarda en
az 31 dakika olmak üzere ço÷unlukla 51 dakikadan fazla vakit geçirmekte ve
arkadaúlaryla en çok komik ve ilginç videolar paylaúmaktadrlar.
Cevaplayclardan ortaokul mezunu olanlar ile daha üst seviyede e÷itim görenler
arasnda pazarlama iletiúim arac faktörü açsndan anlaml farkllklar görülmüútür.
E÷itim seviyesi düúük olanlar di÷erlerine göre bu faktörden daha fazla
etkilenmektedirler. Bu cevaplayclarn ço÷unlukla facebook ve bloglarda üyelikleri
bulunmakta ve zamanlarnn büyük ço÷unlu÷unu srayla, facebook, msn ve bloglar ve
sözlüklerde geçirmektedirler. Ayrca bu mecralarda en az 31 dakika olmak üzere
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ço÷unlukla 51 dakikadan fazla zaman geçirmekte ve arkadaúlaryla ilginç ve komik
videolar paylaúmaktadrlar.
Cevaplayclarn sosyal paylaúm sitelerinde okuduklar yorumlara karú gösterdikleri
güven duygusuna yönelik sorulan bir soruda, cevaplayclarn %25’i güvenirim, %13’ü
güvenmem úkkn iúaretlemiú ve %60’ ise sadece fikir edinmek için bakarm diyerek
çekimser kalmútr. Güvenenlerle güvenmeyenler arasnda yaplan varyans analizi
sonucuna göre pazarlama iletiúim arac faktörü, etkileme faktörü ve satn alma faktörü
açsndan anlaml farkllklar görülmüútür. Dolaysyla güvenenler ve sadece fikir
edinmek isteyenler di÷erlerine göre sosyal paylaúm sitelerini pazarlama iletiúim arac
olarak görmekte, elde ettikleri bilgilerle baúkalarn etkilemekte ve satn alma
davranúlarna bu etkiyi yanstmaktadrlar. Bu kiúiler, internet üzerinde en çok komik ve
ilginç videolar ile ürün ve markalarla ilgili haberleri paylaúmakta iken internette
ortalama 51 dakikadan fazla vakit geçirmekte ve vakitlerinin ço÷unu srasyla facebook,
friendfeed ve bloglarda geçirmektedirler. Ayrca yine güvenenler veya fikir edinmek
için okuyanlarn yaúlar ço÷unlukla 18-35 yaú arasnda olup, e÷itimleri ço÷unlukla lise
ve üniversite seviyesindedir. Meslekleri ise, ço÷unlukla ö÷renci ve özel sektör çalúan
úeklindedir.
Cevaplayclara, sosyal paylaúm sitelerinde úirketlerden veya markalardan gelen her
türlü haberleri okuma alúkanlklar ile ilgili yöneltilen soruya verilen cevaplara göre,
büyük ço÷unlu÷u bu haberleri okumaktadr. Okuyanlarla okumayanlar arasnda, satn
alma kararlarna etkisi, SPS’inden etkilenme ve SPS ile etkileme faktörleri açsndan ise
anlaml farkllklar görülmüútür. Bu farkllklara göre, okuyanlar okumayanlara göre bu
faktörlerden daha fazla etkilenmektedirler. Okuma alúkanl÷ olanlar zamann
ço÷unlukla facebook, friendfeed ve bloglarda geçirmekte, buralarda büyük ço÷unlukla
51 dakikadan fazla vakit harcamakta, gruplarla en çok komik videolar veya ürün ve
marka haberlerini paylaúmakta ve bu kaynakta yer alan bilgileri e÷er üye olduklar
gruplardan geldiyse fikir edinmek amaçl okumakta ve okuduklarna güvenmektedir.
Son olarak tüm faktörler açsndan sosyal paylaúm sitelerindeki reklamlarn
cevaplayclarn satnalm kararlarn etkilemesi bakmndan anlaml farkllklar
görülmüútür. Buna göre, reklamlardan etkilenenler di÷erlerine göre pazarlama iletiúim
arac faktörü, etkileme ve etkilenme faktörü ve satn alma kararna etkileme faktörü
faktörlerinden daha fazla etkilenmektedirler. Reklamlardan etkilendiklerini ifade
edenler, en çok facebook, frienFeed ve bloglarda vakit geçirmekte, buralarda 51
dakikadan fazla oyalanmakta ve arkadaúlaryla komik ve ilginç videolar ço÷unlukla
paylaúmaktadrlar. Yine etkilenenler ço÷unlukla 18-35 yaú aral÷nda olup e÷itim
seviyeleri de ço÷unlukla lise ve üniversite düzeyindedir.
Sonuç
Bilgi ve iletiúim teknolojilerinde meydana gelen geliúmeler ve yenilikler özellikle genç
nüfus tarafndan öncelikle kabul edilmekte ve ksa sürede güncel hayatn bir parças
haline gelebilmektedir. Sosyal paylaúm siteleri de son bilgi ve iletiúim teknolojilerinde
meydana gelen bir yenilik olarak hayatmzda yerini almútr. Öyle ki insanlarn sosyal
paylaúm sitelerinde online olarak görüútü÷ü kiúi says yüz yüze görüútü÷ü kiúi saysn
geçmiú bulunmaktadr. Yaplan çalúma sonucunda sosyal paylaúm siteleri ve
kullanclarnn kararlarna etkisi konusunda çkan sonuçlar úu úekilde özetlenmektedir;
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- Sosyal paylaúm siteleri en fazla gençler tarafndan kullanlmaktadr.18-35 yaúlar
arasnda sosyal paylaúm sitelerini kullananlarn toplam yaklaúm % 80 civarndadr.
Ayrca kullanclarn yaúlar da günden güne düúmektedir. 18 ve altndaki kullanc
oran olan % 5,66 bunu göstermektedir. Dolaysyla iúletmeler açsndan, etkilenen
tüketicilerin yaú skalas geniúlemektedir.
-Sosyal paylaúm sitesi kullanclar bu a÷lar daha çok vakit geçirmek ve e÷lenmek
amacyla kullanmaktadrlar. Kullanclar birbirleri ile komik ve ilginç videolar ve
yazlar paylaúmaktadrlar. Dolays ile kullanclara iletilecek mesaj ya da bilgilerin
e÷lenceli ya da ilginç bir formatta iletilmesi mesajn hedef kitleye ulaúmasn
kolaylaútracaktr. Pazarlama uzmanlarnn biliúim uzmanlar ile birlikte çalúarak daha
e÷lenceli ve etkileyici unsurlarla mesajlarn sosyal paylaúm sitesi kullanclarna
iletmeleri iúletmelere faydal olacaktr.
-Sosyal paylaúm sitesi kullanclarnn sadece bir a÷da de÷il birden fazla sosyal a÷da
üyeli÷i bulunmaktadr. Bunun nedeni her sosyal paylaúm sitesinin farkl bir içeri÷e
sahip olmasdr. Baz siteler video paylaúmna baz siteler foto÷raf, baz siteler ise
müzik ve bilgi paylaúmna a÷rlk vermektedirler. Bundan dolay iúletmelerin bütün
sosyal paylaúm sitelerinde kendilerine yer bulmas sosyal paylaúm sitesinin içeri÷e
uygun bir formatta kulaclar bilgilendirmesi ve onlara ulaúmas gerekmektedir.
Kullanclarn karúsna hitap etti÷i mecraya uygun alt yapda çkan bir marka ya da
ürün reklam úüphesiz daha kalc olacaktr.
-Bir di÷er sonuç ise sosyal a÷ kullanclarn kendilerine gelen mesajlar ya üye olduklar
gruplardan gelmesi halinde ya da arkadaúlar tarafndan gönderildi÷inde okumaya vakit
ayrdklar ayrmalardr. Bundan dolay iúletmeler sosyal a÷larda mutlaka
kullanclarn kendi gruplarna ya da sayfalarna üye yapma yoluna gitmelidirler.
-Sosyal paylaúm siteleri kullanclar tarafndan henüz pazarlama iletiliúim arac olarak
görülmedi÷i ortaya çkan bir di÷er sonuçtur. Ancak sosyal paylaúm sitelerinde yer alan
reklamlardan ve sosyal a÷nda yer alan arkadaúlarnn de÷erlendirmelerinden
etkilenenlerin says da önemlidir. Satn alm kararlarnn sosyal paylaúm siteleri
tarafndan etkilendi÷ini belirtenlerin oran % 20 bu sitelerde kararsz kald÷nda fikir
edinmek amacyla bilgi arayanlarn oran ise % 29 civarnda olmaktadr. Yine sosyal
paylaúm sitelerinde yer alan de÷erlendirmelere güvenen ve bunlarn do÷rulu÷una
inananlarn oran % 25 civarndadr. Bu a÷larda yer alan bilgilere fikir edinmek
amacyla baúvuranlarn oran ise % 60 civarnda olmaktadr. Ayrca çkan sonuçlara
göre, tv, gazete ve dergi kadar sosyal paylaúm alanlarnn da bilgi kayna÷ olarak
kullanld÷ açktr. Dolaysyla bu mecralar iúletmeler tarafndan bir pazarlama iletiúim
arac olarak kullanlmas kaçnlmazdr.
-Sosyal paylaúm sitelerinin bir pazarlama iletiúim arac olarak kullanclarn satn alma
davranúlarn etkilemesi, çkan sonuçlara göre do÷rudan de÷il, ancak etkileúim
faktörleri çerçevesinde dolayl olarak gerçekleúmektedir. Sosyal paylaúm siteleri,
interaktif bir úekilde yaylan ve ürünler ve markalarla ilgili bilgilerin dolayl yollarla
tüketicilere aktarlabilece÷i alanlardr. øúletmelerin uzun vadede bütünleúik pazarlama
iletiúimi stratejilerinde yeni ürün geliútirme, mevcut ürünlerin geliútirilmesi,
kampanyalarn duyurulmas vb daha birçok konuda bu mecralardan faydalanabilecekleri
açktr.
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-Sosyal paylaúm sitelerinin bir pazarlama iletiúim arac olarak tüketicilerin satn alm
davranúlarna olan etkisi, bu sitelerdeki bilgilerden etkilenme ve bu etki çerçevesinde
yine siteler aracl÷ ile baúkalarn etkileme úeklinde dolayl olarak gerçekleúmektedir.
Sosyal paylaúm sitelerinin do÷rudan bir kitle etkileúim arac olarak de÷il, ancak,
a÷zdan a÷za iletiúimin etkin oldu÷u bir dolayl iletiúim kanal olarak iúletmeler
tarafndan kullanlabilece÷i söylenebilmektedir.
-Toplam etkiler açsndan elde edilen veriler ú÷nda, a÷zdan a÷za etkileúimin
derecesinin her kademede azald÷ görülmektedir. ùöyle ki; sosyal paylaúm sitelerinden
edindi÷i bilgilerden etkilenerek satn alma davranú gerçekleútirenlerin baúkalarn bu
davranú do÷rultusunda birinci a÷z olarak etkileme derecesi %32 iken, ikinci a÷z
olarak bu etki do÷rultusunda baúkalarn etkileyenlerin derecesi %20 ve satn alm
davranú sonras üçüncü a÷z olarak elde etti÷i bilgiyi aktarmaya devam edenlerin etkisi
%13 olarak gerçekleúmektedir. Buradan çkarlacak sonuca göre, sosyal paylaúm
sitelerindeki dedikodulardan etkilenen tüketicilerin bu etki neticesinde gerçekleútirece÷i
satn alm sonras müúteri memnuniyetinin tam anlamyla sa÷lanmas, di÷er ikinci ve
üçüncü a÷zlarda gerçekleúerek etki dereceleri açsndan oldukça önemlidir.
Bu çalúmada sosyal paylaúm sitelerinin kullanclarnn satnalm kararlarna etkisi ve
kullanclarnn online a÷zdan a÷za iletiúim yoluyla birbirlerini etkilemeleri üzerinde
durulmuútur. Bundan sonraki çalúmalarda iúletmelerin sosyal paylaúm sitelerine
yönelik alglar, sosyal paylaúm sitelerinde yer alan pazarlama uygulamalar ve etkileri
üzerine çalúmalar yaplabilir.
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PAZARLAMA øLETøùøMø AÇISINDAN SOSYAL MEDYA ORTAMI
Yrd. Doç.Dr. Ebru ENGøNKAYA
Yldz Teknik Üniversitesi
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Özet
Günümüz pazarlama dünyas, internet tabanl pazarlama trendlerinin hzla çeúitlenmesi
sonucunda yeniden úekillenmektedir. Sosyal a÷lar, bloglar, forumlar gibi pazarlama
iletiúimi trendlerinin yükseliúi sadece katlmclar için bir sosyal iletiúim platformu
olmakla kalmamú ayn zamanda pazarlamaclarn faaliyetlerini aktif biçimde
sürdürmeleri için alternatif ve kaçnlmaz birer araç haline gelmiútir. Bu faaliyetlerin en
yo÷un biçimde yürütüldü÷ü alanlardan biri sosyal a÷lar ve bu a÷lardaki online marka
topluluklardr. Bu çalúmann amac, pazarlama iletiúiminin bir unsuru olarak sosyal
a÷larn iúletmeler, markalar ve tüketiciler açsndan yeri ve önemini ortaya koymaktr.
Bu amaç do÷rultusunda sosyal a÷larda marka topluluklarna üye olma davranú, marka
ba÷ll÷ ve marka tavsiye etme konular incelenmiútir.
Anahtar kelimeler: Pazarlama øletiúimi, Sosyal Medya, Sosyal A÷lar, Online Marka
Topluluklar
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SOCIAL MEDIA IN TERMS OF MARKETING COMMUNICATION
Abstract
Today’s marketing world is being shaped by virtue of the significant diversification of
internet based marketing trends. The increase of marketing communication trends such
as social networks, blogs, forums are not only a social communication platforms for
users but also became as an element which is actively being used by marketers within
their activities. One of the fields that is carried out, is social networks and the online
brand communities in the social networks. The purpose of this study is to investigate the
vital importance of social networks as a tool of integrated marketing communications
for brands, companies and consumers. Concerning this purpose this study investigates
brand community membership behavior, brand loyalty and brand recommendation in
social networks.
Keywords: Marketing Communication, Social Media, Social Networks, Online Brand
Communities
Giriú
Geleneksel pazarlama yöntemlerinin yansra, iúletmelerin sosyal a÷lardaki
uygulamalar kullanarak pazarlama faaliyetlerini çeúitlendirmeleri her gün artarak
devam etmektedir. Ksa sürede çok sayda tüketiciye ulaúma imkan sa÷lamasnn
yannda, düúük maliyetle istenilen hedef kitleye eriúimi de mümkün hale getirmesi
sosyal a÷lar pazarlama iletiúiminde kritik bir noktaya taúmútr. Günümüzde bireyler
için önemli oldu÷u kadar, iúletmeler için de önemli kavram olan sosyal a÷lar,
iúletmelerin pazarlama stratejilerinin arasnda yerini almútr. Özellikle Facebook,
Twitter, FriendFeed, Likendin ya da YouTube gibi sosyal medya araçlar, iúletmelerin
iletiúim kanallar arasnda yerini gün geçtikçe sa÷lamlaútrmakta ve gelece÷in iletiúim
araçlar olma yolunda ilerlemektedir. Son yllarda internet ortamnda herkesin popüler
ücretsiz paylaúm sitelerine üye oldu÷unu ve buralardan bilgi paylaúm yaptklarn fark
eden iúletmeler ve markalar, artk tüketicilere ulaúmak amacyla e-posta, e-ticaret, web
gibi sistemlerden uzaklaúp sosyal a÷lara yönlenmektedir.
Sosyal Medyann Artan Önemi
Bilgi teknolojileri, sosyal a÷larn gerçek yaúamdakinden daha farkl bir úekilde yeniden
kurulmasn sa÷lamútr. ønternet üzerindeki bloglar, wikiler ve sosyal a÷ siteleri gibi
sosyal iúbirli÷ini sa÷layan teknolojilerin geliúmesi, insanlarn iletiúim kurduklar
bilgileri paylaútklar ve birbirleriyle sürekli haberleútikleri online sanal topluluklarn
artmasna neden olmuútur (Fu vd., 2008:675). Facebook, Youtube, Flickr, Linkedln,
Myspace gibi kiúisel bilgi, resim, video, içerik ve profil paylaúm gibi amaçlarla ortaya
çkan sosyal a÷ sitelerinin kolay kullanlabilmesiyle sürekli ço÷alan bilgilerin hzla
güncellenebilmesi, analiz edilebilmesi ve paylaúlabilmesi kullanclarn büyük ilgisini
çekmiú hem bu uygulamalarn says, hem de kullanclarnn saylar günden güne
artarak yaylmlar hzlanmútr (Kaplan ve Haenlein, 2010:59-63). Baúlangçta
bireylerin sosyalleúti÷i ortamlar olarak ortaya çkan sosyal a÷lar, iúletmeler için önemli
bir rekabet aracdr. øúletmeler daha fazla sayda tüketiciye ulaúmak ve rekabette ön
sralara geçmek için bu mecralar iletiúim platformu olarak kullanmaktadrlar. Birçok
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marka için sosyal a÷lar hedef kitlesiyle buluúma noktas olmaktadr. Sosyal a÷lar artk
iúletmelerin müúterilerle olan iliúkilerini güçlendirmeleri ve yeni ürün tantmalar için
önemli mecralar olarak kabul edilmektedir. Sosyal a÷larda ürün hakknda bilgiler
yaynlanmakta, tüketicilerle daha yakn iliúkiler kurmann yollar aranmaktadr.
øúletmeler bu araçlar aracl÷yla ürünlerinin reklamn yapabilme, müúterilerin
geribildirimlerini, fikirlerini alabilme frsatna da sahip olmaktadrlar (Vivaldi Partners,
2010:8-9). Sosyal medya; içeri÷in tavsiyesini ya da paylaúlmasn, ürünlerin,
hizmetlerin ve markalarn eleútirilmesini ve de÷erlendirilmesini, günün popüler
konularnn tartúlmasn, hobilerin, ilgi alanlarnn takip edilmesini, uzmanlklarn ve
tecrübelerin paylaúlmasn içermektedir (Ryan ve Jones, 2008:152).
Sosyal a÷larn artan popülerli÷i iúletmeler için önemli frsatlar oluúturmaktadr. Sosyal
a÷lar iúletmelerin pazarlama mesajlarn yaymak, daha geniú ürün sunumu
gerçekleútirmek ve iúletmenin ününü yönetmek için etkin bir araçtr. Sosyal a÷lar yeni
müúteriler çekmek için iliúkiler kurma ve mevcut müúterilere daha çok satn alm
yapmalarn sa÷layan bir kanaldr (Fox, 2009:100). Sosyal medya ile ulaúlmas zor
hedef kitleleri sosyal medyada yakalamak ve bireysel bilgilerine ulaúmak artk
mümkündür (Asberg, 2010:2-5). Sanal topluluklar mal ve hizmetleri kullanmaya, tercih
etmeye ve denemeye teúvik etmektedir (Sicilia ve Palazon, 2008:257). Tüketiciler satn
alma kararlarnda çok çeúitli sosyal medya araçlarna baúvurmaktadr. Tüketiciler
geleneksel iletiúim kaynaklarndan uzaklaúmakta, sosyal medyay daha güvenilir bir
bilgi kayna÷ olarak alglamaktadr (Mangold ve Faulds, 2009:360).
Sosyal Medya ve Markalar
Sosyal a÷lar, sofistike ve güçlü bir yeni pazarlama kanal olarak ortaya çkmaktadr.
Sosyal a÷ siteleri, pazarlamaclara profil bilgilerini kullanarak hedefleme kampanyalar
için yeni imkanlar vermekte, arkadaú gruplar içerisindeki sosyal a÷larla ba÷lant
oluúturarak topluluk üyelerini birbirine ba÷lamakta, sistematik olarak mevcut müúteri
taban üzerinden a÷zdan a÷za pazarlamay geliútirmekte ve bütün bunlarn sonucunda
pazarlama, dikkatli, kiúisel ve sosyal hale gelmektedir. Sosyal a÷larda reklam ve marka
hedefleri tüketicilerin cinsiyet, yaú, ilgi alanlar gibi kiúiye özel spesifik özelliklere
dayanmaktadr (Shih, 2009:81-83).
Sosyal a÷lar farkl yaplaryla ve farkl içerikleriyle yeni bir iletiúim mecras olarak
burada yer almak isteyen markalara geleneksel reklamclktan çok daha öte frsatlar
sunmaktadrlar (IAB, 2008:7). Bir markann yada ürünün sosyal a÷lardaki konumlar
satúlar ve markann genel durumunu tahmin edebilmek için çarpc ölçütlerden biri
olmaktadr. Günümüzde tüketiciler artan oranda sosyal iliúkilerini online dünyaya
taúmakta ve markalar hakknda yorumlarn hiç çekinmeden yapmaktadrlar. Özellikle
genç tüketiciler, di÷er hedef kitlelere oranla marka-ürün baúars yada baúarszl÷
üzerinde büyük rol oynamaktadr. Sosyal medya kanallar, genç hedef kitleye
(ço÷unlukla erken benimseyenler, marka elçileri yada trend belirleyiciler olarak
anlmakta) ulaúmann ve onlar üzerinde pazar araútrmas yapmann yeni bir yolu
oldu÷unu göstermektedir (Asberg, 2010:1-2).
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Araútrmann Amac
Bu çalúmann amac sosyal a÷lardaki online marka topluluklarna üyelikle ilgili neden
ve sonuçlarn iliúkilendirilmesidir. Bu amaç do÷rultusunda marka topluluklarna üye
olma davranú ile üyeli÷in marka yönetimi açsndan çktlar arasndaki muhtemel
iliúkiler incelenmiútir. Araútrma online marka topluluklarna katlm ve marka
toplulu÷una üye olma nedenleri temel alnarak gerçekleútirilmiútir. Bunun yan sra
marka ba÷ll÷ ve markay tavsiye etme davranú ile online marka topluluklarna
katlmn iliúkisi de belirlenmeye çalúlmútr.
Araútrmann Metodolojisi
Araútrmann tasarmnda betimsel araútrma modeli kullanlmútr. Online marka
topluluklarna katlmn nedenleri ve sonuçlarna yönelik bu çalúmada anket yöntemi
kullanlmútr. Anakütleye rahat ulaúabilmek için hazrlanan anket genç tüketicileri bir
araya getiren ve gençler arasnda popüler olan bir sosyal a÷ sitesine konulmuú ve online
olarak internet üzerinden cevaplayclara ulaúmútr. Hazrlanan ankette araútrma
modelinde yer alan de÷iúkenlerin tamam beúli Likert ölçe÷i kullanlarak
oluúturulmuútur.. Çalúmadaki anakütle farkl sosyal a÷lar üzerinden marka
topluluklarna üye olan kiúilerden oluúmaktadr. Anket üniversite ö÷renci ve
mezunlarnn sklkla ziyaret ettikleri bir siteye konulmuútur. Anket 4.1.2010 ve
4.5.2010 tarihleri arasnda yaynlanmú ve sitenin üyeleri tarafndan cevaplanmútr.
Toplanan anketler de÷erlendirildikten sonra 539 anket analizlere dahil edilmiútir.
Araútrmann Modeli ve Hipotezleri
Farkl özelliklere sahip birbirini tanmayan bireylerin bir araya geldikleri sosyal marka
topluluklar üzerinden ortak fikir ve davranúlar geliútirmeleri incelenmesi gereken
önemli bir konudur (Dholakia vd., 2004:247). Geçmiúte yaplmú çalúmalarn bir ksm
marka topluluklarna üye olma neden ve sonuçlarn geniú bir perspektifte
incelemektedir (Dholakia vd., 2004 ; Wang ve Feisenmaier, 2004). Araútrma modeli
geçmiúte yaplan çalúmalarn bir özeti úeklindedir. Modelde online marka
topluluklarna üye olma nedenleri, topluluklara katlm, katlmn kiúisel ve marka
açsndan sonuçlarnn arasndaki iliúkiler incelenmiútir. Araútrma modeli ùekil 1’de
özetlenmiútir.
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ùekil 1. Araútrma Modeli

Amaca
Toplulukta
Bulunma

Yönelik De÷er
Sosyal Statü

Rakip
Markalara
Karútlk

Geliúimi

Kiúileraras
øletiúim

Online Marka
Topluluklarna
Katlm

Paylaúlan Adet
ve
Gelenekler
Manevi
Sorumluluk

Marka
Ba÷ll÷
Markay
Tavsiye Etme

E÷lence

Amaca yönelik de÷er; bilgiye ve araca dayal de÷erlerin birleúimidir. Sanal topluluklara
katlarak kiúi di÷er üyelerle bilgi alúveriúinde bulunur ve sanal topluluktaki üyelerin ne
düúündü÷ünü anlamaya çalúr. Bu nedenle amaca yönelik de÷er sanal topluluklara üye
olmann önemli bir nedeni olarak gösterilmektedir.
H1: Amaca yönelik de÷er ile online marka topluluklarna üye olma arasnda pozitif
yönde bir iliúki vardr.
Sosyal statü geliúimi; kiúinin, sanal toplulu÷a sa÷lad÷ katklar nedeniyle o toplulukta
sosyal bir statü elde etmesi ve di÷er üyelerin kabul ve onayn kazanmas úeklinde
oluúur (Breton vd., 2009: 7). Bu durum kiúilerin baúkalarnn sorularn cevapladklar
ve bilgi sunduklar açk oturum forumlarnda görülmektedir (Dholakia vd., 2004: 260).
H2: Sosyal statü geliúimi ile online marka topluluklarna üyelik arasnda pozitif yönde
bir iliúki vardr.
Sosyal a÷lara üye olmann ve sosyal a÷larda yer alan marka topluluklarna katlmn
ardnda kiúiler aras etkileúim ve iletiúimin de rolü büyüktür. Bu ortamlarda bireyler
pasif birer tüketici olmann ötesinde ürün ve hizmetlere iliúkin düúünce, duygu ve
deneyimlerini paylaúmakta aktif birer katlmc haline gelirler (McLoughlin ve Lee,
2007: 667; Mason ve Rennie, 2007:199).
H3: Kiúileraras iletiúimi sürdürme ile online marka topluluklarna üyelik arasnda
pozitif yönde bir iliúki vardr.
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Sosyal medyada e÷lence ile ifade edilmek istenen unsurlar arasnda gerçek hayattan
uzaklaúma, oyalanma ve duygusal rahatlama gibi unsurlar saylabilir. Sosyal medya ve
online marka topluluklarna üyeli÷in ardndaki önemli nedenlerden birisi de keyif almak
ve e÷lenmektir (Merikivi ve Mantymaki, 2009: 3).
H4: E÷lence ile online marka topluluklarna üyelik arasnda pozitif yönde bir iliúki
vardr.
Marka topluluklarnn sosyolojik olarak çktlar de÷erlendirildi÷inde bu çktlarn üç
baúlk altnda toplanabildi÷i görülmektedir. Bu çktlar; toplulukta bulunma bilinci,
toplulu÷a iliúkin adet ve gelenekler ve di÷er üyeler karúsndaki manevi sorumluluktur
(Carlson vd., 2008: 285). Toplulukta bulunma bilinci ile ifade edilmek istenen topluluk
üyelerinin kendilerini di÷er üyelerle iliúki içinde alglamasdr.
H5: Online marka topluluklarna katlm ile toplulukta bulunma bilinci arasnda pozitif
yönde bir iliúki vardr.
Ortak adet ve gelenekler marka toplulu÷unun kültürünün oluúumu ve sürdürülmesinde
önemli bir role sahiptir. Belli normlarn oluúmasna imkan tanmaktadrlar. Bu normlar
üyeler arasndaki sosyal etkileúim ve iletiúimin sürdürülmesi açsnda da önem
taúmaktadr.
H6: Online marka topluluklarna katlm ile paylaúlan adet ve gelenekler arasnda
pozitif yönde bir iliúki vardr.
Son olarak manevi sorumluluk sosyal marka topluluklarnda ortaya çkan bir baúka
unsur olarak görülmektedir. Manevi sorumluluk ile ifade edilmek istenen üyenin
bireylere karú de÷il; toplulu÷un geneline karú kendini sorumlu hissetmesidir. Manevi
sorumluluk hisseden topluluk üyeleri markaya iliúkin düúüncelerini ve deneyimlerini
paylaúmakta daha istekli davranmaktadrlar. Ayn zamanda ürün ve hizmetlerin
kullanmna iliúkin yararl olabilecek bilgileri de paylaúma konusunda isteklidirler
(Muniz ve O'Guinn, 2001: 413).
H7: Online marka topluluklarna katlm ile manevi sorumluluk arasnda pozitif yönde
bir iliúki vardr.
Toplulukta bulunma bilinci ile hareket eden bireyler markay tavsiye etme konusunda
daha istekli davranmaktadrlar. Bunun yannda manevi sorumluluk sahibi üyeler
kendilerini üyesi bulunduklar marka toplulu÷una karú sorumlu hissettikleri için
markay di÷er kiúilere tavsiye etme iste÷i taúrlar (Carlson vd., 2008: 286).
H8: Toplulukta bulunma bilinci ile markay tavsiye etme arasnda pozitif yönde bir
iliúki vardr.
H9: Manevi sorumluluk ile markay tavsiye etme arasnda pozitif yönde bir iliúki vardr.
Marka topluluk üyeleri ayn zamanda sadk marka tüketicileridir. Belli bir marka
toplulu÷una üye olan bireylerin ilgili markaya iliúkin sadakate sahip olmalar
beklenmektedir (Muniz ve O’Guinin, 2001: 413).
H10: Toplulukta bulunma bilinci ile marka ba÷ll÷ arasnda pozitif yönde bir iliúki
vardr.
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H11: Paylaúlan adet ve gelenekler ile marka ba÷ll÷ arasnda pozitif yönde bir iliúki
vardr.
Son olarak yüksek marka ba÷ll÷na sahip ve markay di÷er tüketicilere tavsiye etme
konusunda istekli davranan kiúilerin rakip markalara karú olumsuz tutumlar
sergileyece÷ini söylemek mümkündür.
H12: Toplulukta bulunma bilinci ile rakip markalara karútlk arasnda pozitif yönde
bir iliúki vardr.
Araútrmann Bulgular
Araútrmada öncelikle cevaplayclarn demografik özelliklerinin belirlenebilmesi için
frekans da÷lmlar kullanlmútr. Gerçekleútirilen frekans da÷lmlar sonrasnda 539
katlmcnn %60,2’sinin (315 kiúi) kadn, %39,8’inin (224 kiúi) ise erkeklerden
oluútu÷u saptanmútr. Bunun yannda katlmclarn yaú da÷lm da incelenmiútir.
Anketi cevaplayan katlmclarn yaúlar 19 ile 37 arasnda de÷iúmektedir. Katlmclarn
yaú ortalamas incelendi÷inde ortalamann 24 oldu÷u belirlenmiútir. Son olarak
gerçekleútirilen frekans analizi sonrasnda cevaplayclarn %89,6’snn ( 483 kiúi)
üniversite mezunu, %6,5’inin (35 kiúi) yüksek lisans mezunu, %3,9’unun (21 kiúi) ise
üniversite ö÷rencilerinden oluútu÷u belirlenmiútir.
Güvenilirlik ve Faktör Analizleri
Çalúmann istatistiksel güvenilirli÷i Cronbach alpha yöntemi ile test edilmiú ve alpha
de÷eri için alt de÷er 0,70 olarak kabul edilmiútir.
ølk faktör analizi online marka topluluklarna katlm nedenlerine iliúkin de÷iúkenlere
uygulanmútr. Tüm ölçeklerin Cronbach Alpha de÷erleri de 0,70’in üzerindedir. Bu
nedenle belirlenen de÷iúkenlerin güvenilir oldu÷unu söylemek mümkündür. Faktör
yükleri incelendi÷inde tüm de÷iúkenlerin 0.70’in üzerinde de÷er ald÷ görülmektedir.
Gerçekleútirilen faktör analizinin KMO de÷eri 0,745 ve açklanan kümülatif varyans
derecesi ise 84,868 olarak belirlenmiútir.
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Tablo 1. Online Marka Topluluklarna Katlm Nedenlerine øliúkin Güvenilirlik ve
Faktör Analizi

De÷iúkenler
AMACA YÖNELøK DEöER (AYD)
Sayfadan marka ile ilgili bilgi almak için
Markann ürünlerini satn almadan önce ihtiyaç duydu÷um
konularda bilgi edinmek için
Markann ürünlerini satn almadan önce ürüne dair karar
vermek için
Markann ürünlerine dair yaúad÷m problemleri çözmek için
Markaya dair fikir üretmek için
SOSYAL STATÜ GELøùøMø (SSG)
Marka sayfasndaki di÷er üyeleri etkilemek için
Kendimi önemli hissetmek için
Marka sayfasndaki üyelerin gözünde prestij kazanmak için
Marka toplulu÷undaki ortamda statü kazanmak için
EöLENCE (EGL)
Sayfada markayla ilgili oyun varsa oynamak için
Rahatlamak için
Sadece zaman geçirmek için
KøùøLERARASI øLETøùøM (ILT)
Marka sayfasnn di÷er üyeleriyle iletiúim kurmak için
Marka sayfasnda ayn ilgi alanlarna sahip oldu÷um kiúilerle
tanúmak için
Marka sayfasndaki di÷er üyelerle iliúkilerimi geliútirmek için

Faktör
Yükleri
0,860
0,940

Alpha
De÷eri
0,900

0,890
0,726
0,726
0,860
0,852
0,879
0,902
0,770
0,830
0,787
0,770

0,893

0,708

0,909

0,830
0,787

Çalúmada gerçekleútirilen bir sonraki faktör analizi marka topluluklarna katlm
ölçmek için kullanlan de÷iúkenlere uygulanmútr. Gerçekleútirilen faktör analizi
sonrasnda tüm de÷iúkenlerin faktör yükleri 0,80’in üzerinde çkmútr. Bunun yan sra
güvenilirlik katsays da 0,70’in üzerindedir. Faktör analizinin açklanan kümülatif
varyans de÷eri 75,918 olarak, KMO de÷eri ise 0,837 olarak belirlenmiútir.
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Tablo 2. Online Marka Topluluklarna Katlma øliúkin Güvenilirlik ve Faktör
Analizi
De÷iúkenler
Faktör
Alpha
Yükleri
De÷eri
ONLINE MARKA TOPLULUKLARINA KATILIM
0,894
(KTLM)
Siz marka sayfasna ortalama ne sklkta mesaj
0,872
gönderiyorsunuz
Marka sayfasndaki moderatörler ve üyelerle ne sklkta
0,860
sohbet ediyor veya mailleúiyorsunuz
Marka toplulu÷unun sayfasndaki tartúmalara ne sklkta
0,883
dahil oluyorsunuz
Marka sayfasndaki üyelerle ne sklkta o marka hakknda
0,870
bilgi alúveriúinde bulunuyorsunuz
Çalúmada online marka topluluklarna üye olmann sonuçlar ise alt baúlk altnda
toplanmaktadr. Bu alt de÷iúkenler srasyla toplulukta bulunma bilinci, paylaúlan adet
ve gelenekler, manevi sorumluluk, rakip markalara karútlk, marka ba÷ll÷ ve markay
tavsiye etme de÷iúkenleridir.
Tablo 3’te görüldü÷ü gibi tüm alt ölçeklerin güvenilirlikleri 0,70’in üzerinde de÷erler
almútr. Faktör analizinin KMO de÷eri 0,818 olarak belirlenmiútir. Açklanan kümülatif
varyans derecesi ise 65,386 de÷erini almútr.
Tablo 3. Online Marka Topluluklarna Üye Olmann Sonuçlarna øliúkin
Güvenilirlik ve Faktör Analizi
De÷iúkenler
Faktör Alpha
Yükleri De÷eri
TOPLULUKTA BULUNMA BøLøNCø (TBB)
0,868
Sayfasna üye oldu÷um marka toplulu÷una güçlü bir aidiyet
duygusu hissediyorum.
0,851
Üyesi oldu÷um marka toplulu÷una güçlü bir úekilde
ba÷lym.
0,829
Gerçekten bu toplulu÷u bir parças oldu÷umu hissediyorum.
0,845
Bu toplulu÷un üyeleri ve benim aramda ciddi benzerlikler
oldu÷unun farkndaym.
0,787
Bu marka toplulu÷u di÷erlerine oranla daha özeldir.
0,739
De÷iúkenler
PAYLAùILAN ADET VE GELENEKLER (PAG)
Bu marka sayfasnn normlarn bilirim ve anlarm.
Bu marka sayfasnn ortak geleneklerinin farkndaym.
Bu marka sayfasnn âdetlerinin farkndaym.
Bu marka ve toplulu÷una iliúkin kitap, rozet, poster, takvim
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Faktör
Yükleri
0,907
0,881
0,897
0,682

Alpha
De÷eri
0,863

vb. nesnelerim var.
Sayfasna üye oldu÷um markann mirasna önem veriyorum.
MANEVø SORUMLULUK (MS)
Di÷er üyelere sorunlar ile ilgili yardmc olmak benim için
önemlidir.
Kendimi bu topluluktaki üyelere karú manevi olarak sorumlu
hissediyorum.
Di÷er üyelere yardmc olmak konusunda kendimi manevi
olarak yükümlü hissediyorum.
Baúlarna gelen sorunlarla ilgili di÷er üyelere yardmc olmak
benim görevimdir.
Di÷er üyelere bu markann ürünlerini kullanmalaryla ilgili
yardmc olurum.
Toplulu÷a yeni katlan üyelere yardmc olurum.
RAKøP MARKALARA KARùITLIK (RMK)
Sayfasna üye oldu÷um markann rakiplerine karú negatif
tavr sergilerim.
Rakip markalar hakkndaki olumsuz düúüncelerim nedeniyle
asla onlarn ürünlerini satn almam.
Marka sayfasndaki tartúma forumlarnda rakip markalar
hakknda olumlu hiçbir úey söylemem.
Rakiplerin ürünlerini kullanrsam bu davranúm di÷er üyeler
üzerinde benim hakkmda olumsuz alg oluúturabilir.
MARKA BAöLILIöI (MB)
Bu marka hakknda çok olumlu düúüncelere sahip oldu÷um
için sklkla ürünlerini satn alrm.
Yakn arkadaúlarm farkl markay önerse de bu markann
ürünlerini almakla ilgili fikrim de÷iúmez.
Tercihimi bu markadan farkl bir markaya çevirebilmek için
ciddi úekilde düúünmem gerekir.
Tekrar satn alacak olsam yine bu markann ürünlerini tercih
ederim.
MARKAYI TAVSøYE ETME (MTE)
Baúkalar düúüncemi sorarsa onlara bu markay tavsiye
ederim.
Baúkalarna bu marka hakknda olumlu úeyler söylerim.
Baúkalarna bu markay tavsiye ederim.

0,686

0,893

0,760
0,798
0,864
0,799
0,741
0,880
0,834

0,868

0,810
0,803
0,885

0,735

0,847

0,901
0,841
0,834
0,888
0,917
0,950
0,858

Regresyon Analizleri
Çalúmada de÷iúkenler aras iliúkilerin belirlenebilmesi için regresyon analizinden
faydalanlmútr. Regresyon analizleri öncesinde de÷iúkenler arasnda do÷rusal
iliúkilerin bulunup bulunmad÷n test edebilmek için korelasyon analizleri
gerçekleútirilmiútir. Gerçekleútirilen ilk regresyon analizinde online marka
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topluluklarna katlm nedenleri ile online marka topluluklarna katlm de÷iúkenleri
kullanlmútr. Regresyon öncesinde gerçekleútirilen korelasyon analizinin bulgular
online marka topluluklarna katlm de÷iúkeni ile tüm nedenler arasnda iliúkilerin
oldu÷unu göstermiútir.
Tablo 4. Online Marka Topluluklarna Katlm ve Nedenleri Arasndaki øliúki
SS
MS
F
Sig.
49,53
6,191
15,326
,000
Regression
27,47
0,404
Residual
R2: ,643
Ba÷msz De÷iúkenler
ȕ
Std. Error
F
Sig.
0,269
0,117
5,262
,003
AYD
0,074
0,171
0,188
,829
EGL
0,235
0,169
1,927
,170
ILT
0,532
0,179
8,882
,000
SSG
Gerçekleútirilen regresyon analizi sonrasnda R2 de÷eri 0,643 olarak belirlenmiútir. Bu
de÷erin 0,50’nin üzerinde olmas istenen bir durumdur. Gerçekleútirilen analiz
sonrasnda H1 ve H2 hipotezleri kabul edilirken; H3 ve H4 hipotezleri reddedilmiútir.
Bir sonraki aúamada katlm ile birincil sonuçlar (TBB, PAG ve MS) arasndaki iliúki
incelenmiútir. Do÷rusal iliúkileri belirlemek için gerçekleútirilen korelasyon analizi
katlm de÷iúkeni birincil sonuçlarn hepsi arasnda anlaml ve do÷rusal iliúkiler
oldu÷unu ortaya koymuútur.
Tablo 5. Online Marka Topluluklarna Katlm ve Toplulukta Bulunma Bilinci
Arasndaki øliúki
SS
MS
F
Sig.
26,115
13,057
18,989
,000
Regression
50,885
0,688
Residual
R2: ,539
Ba÷msz De÷iúkenler
ȕ
Std. Error
F
Sig.
0,582
0,085
46,887
,000
KTLM
Yukardaki tabloda görüldü÷ü gibi gerçekleútirilen basit regresyon analizi iki de÷iúken
arasnda iliúki oldu÷unu ortaya koymaktadr. Analiz sonrasnda H5 hipotezi kabul
edilmiútir.
Tablo 6. Online Marka Topluluklarna Katlm ve Paylaúlan Adet ve Gelenekler
Arasndaki øliúki
SS
MS
F
Sig.
8,578
2,859
3,05
,034
Regression
68,422
0,937
Residual
R2: ,111
Ba÷msz De÷iúkenler
ȕ
Std. Error
F
Sig.
0,334
0,105
10,072
,000
KTLM
Gerçekleútirilen regresyon analizi katlm ile paylaúlan adet ve gelenekler arasnda
istatistiksel olarak anlaml bir iliúkinin varl÷n ortaya koymuútur. Ancak R2 de÷erinin
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çok düúük olmas iki de÷iúken arasndaki iliúkinin gücünün zayfl÷n ortaya
koymaktadr. Bu nedenle H6 hipotezi reddedilmiútir.
Tablo 7. Online Marka Topluluklarna Katlm ve Manevi Sorumluluk Arasndaki
øliúki
SS
MS
F
Sig.
24,804
8,268
11,564
,000
Regression
52,196
0,715
Residual
R2: ,522
Ba÷msz De÷iúkenler
ȕ
Std. Error
F
Sig.
0,568
,087
42,512
,000
KTLM
Yukardaki tabloda görüldü÷ü gibi gerçekleútirilen basit regresyon analizi iki de÷iúken
arasnda iliúki oldu÷unu ortaya koymaktadr. Regresyon analizi sonrasnda H7 hipotezi
kabul edilmiútir. Bir sonraki korelasyon analizi birincil sonuçlar ile ikincil sonuçlar
(RMK, MB, MTE) arasndaki iliúkiyi incelenmiútir. Korelasyon analizi sonrasnda
toplulukta bulunma bilinci ile markay tavsiye etme arasnda iliúki saptanmamútr.
Bunun yannda manevi sorumluluk ile markay tavsiye etme arasnda da iliúki olmad÷
görülmektedir. Bu nedenle H8 ve H9 hipotezleri reddedilmiútir.
Tablo 8.Toplulukta Bulunma Bilinci ve Paylaúlan Adet ve Gelenekler øle Marka
Ba÷ll÷ Arasndaki øliúki
SS
MS
F
Sig.
33,653
5,609
9,057
,000
Regression
43,347
0,619
Residual
R2: ,537
Ba÷msz De÷iúkenler
ȕ
Std. Error
F
Sig.
0,678
0,168
16,317
,000
TBB
-0,105
0,256
0,169
,845
PAG
Çoklu regresyon analizinin bulgular paylaúlan adet ve gelenekler ile marka ba÷ll÷
arasnda iliúkinin olmad÷n ortaya koymuútur. Ancak toplulukta bulunma bilinci ile
marka ba÷ll÷ arasnda istatistiksel olarak anlaml bir iliúkinin oldu÷u saptanmútr. Bu
nedenle H10 hipotezi kabul edilirken; H11 hipotezi reddedilmiútir.
Tablo 9.Toplulukta Bulunma Bilinci ve Rakip Markalara Karútlk Arasndaki
øliúki
SS
MS
F
Sig.
31,266
7,816
12,305
,000
Regression
45,734
0,635
Residual
R2: ,506
Ba÷msz De÷iúkenler
ȕ
Std. Error
F
Sig.
0,637
0,084
57,749
,000
TBB
Bu analizde R2 de÷eri %50’nin üzerindedir. Toplulukta bulunma bilinci ile rakip
markalara karútlk arasnda iliúki bulunmaktadr. Regresyon analizi sonrasnda H12
hipotezi kabul edilmiútir.
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Sonuç ve Öneriler
ønternet kullanclarnn sosyal a÷lara çok hzl bir úekilde dahil olmas iúletmelerin
pazarlama süreçlerini ve stratejilerini etkilemektedir. Sosyal medyann patlama yaúad÷
son yllarda yalnzca Facebook, Youtube, Twitter ya da FriendFeed gibi sitelerin
sayfalaryla tüketiciler daha önce hiç olmadklar kadar güçlü konumdadr. Geleneksel
medya araçlarna olan ilgisini sosyal ortama çeviren tüketicinin yaratt÷ potansiyel de
iúletmeleri bu iletiúim kanaln önemsemelerine ve yatrm yapmasna neden olmaktadr.
Gerçekleútirilen araútrma online marka topluluklarna katlmn hem nedenlerine hem
de sonuçlarna iliúkin çkarmlarn yaplmasna imkan tanmútr. Online marka
topluluklarna katlmn ardnda bilgi elde etme ve problem çözme gibi amaçlarn ve
topluluk içerisinde statü kazanma iste÷inin etkili oldu÷unu söylemek mümkündür.
Katlmclar online marka topluluklarna katlm göstermede özellikle grup içerisinde
elde edecekleri sosyal statüye önem vermektedirler.
Marka topluluklarna katlm gösteren bireyler kendilerini topluluk üyeleri ile iliúki
halinde görmektedirler. Bu nedenle özellikle rakip markalara iliúkin olumsuz tutumlar
geliútirme ve marka ba÷ll÷ sergilemede ortak hareket etmek gerekti÷ine
inanmaktadrlar. Marka topluluklarnn sa÷lad÷ bilgi paylaúm ve etkileúim imkanlar
sonrasnda üyelerin marka sadakatinin güçlendi÷ini ve rakip markalara iliúkin ortak
olumsuz tutumlar sergilediklerini söylemek mümkündür. Marka topluluklarna katlmn
sonuçlar açsndan güçsüz olarak nitelendirilebilecek tek unsur paylaúlan ortak adet ve
geleneklerdir. Çalúmada paylaúlan adet ve gelenekler ile manevi sorumluluk
de÷iúkenlerinin markalara iliúkin tutumlarla iliúkisinin bulunamamas yada zayf iliúki
göstermesi beklenmeyen bir sonuçtur. Türkiye’de online marka topluluklarna katlan
bireyler için elde edecekleri sosyal statü, bilgi edinme ihtiyac daha fazla ön plana
çkmaktadr. Gerçekleútirilen çalúmada beklenen sonuçlarn bir ksmnn elde
edilmemiú olmas uygulamada ortaya çkan skntlardan ve buna ba÷l kstlardan
kaynaklanmú olarak nitelendirilebilir.
Araútrmada veri toplama arac online anket kullanlmas cevaplayclarn sorular
alglama ve yantlamasnda skntlarn do÷abilmesine neden olabilmektedir. Bunun
yan sra teorik anlamda online marka topluluklarna katlmn daha geniú bir bakú açs
ile incelenmesi önemli bulgularn elde edilmesine imkan tanyacaktr.

298

Kaynakça
ASBERG, Per E (2010), “Using Social Media in Brand
http://www.brandchannel.comimages/papers/433_Social_Media_Final_
10.07.2010.

Research”,
pdf,

BRETON, Charlotte Gaston, Lola C. Duque ve Nora Lado (2009), "What’s Keeping
People In Virtual Communities? A Survey Study of The Determinants Of Participant’s
Satisfaction”
http://www.marketing-trendscongress.com/2009_cp/Materiali/Paper/Fr/GastonBreton_Duque
_
Lado.pdf,
28.04.2010.
CARLSON, Brad D.,Tracy A. Suter ve Tom J. Brown (2008), “Social versus
psychological brand community: The role of psychological sense of brand community”,
Journal of Business Research, Vol. 61, No.4, s.284–291.
DHOLAKIA, Uptal, Richard P. Bagozzi ve Lisa K. Pearo (2004), “A social influence
model of consumer participation in network–and small-group-based virtual
communities” International Journal of Research in Marketing, Vol.21, No.3, s.241-263.
FU Feng., Liu L.ve Wang L. (2008), “Empirical Analysis of Online Social Networks in
the Age of Web 2.0”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 387,
No. 2-3, s.675-684.
FOX, Scott. C. (2009), e-Riches 2.0: Next-Generation Marketing Strategies for Making
Millions Online, Amacom, New York.
IAB (2008), “User Generated Content, Social Media and Advertising- An
Overview”,www.iab.net/media/file/2008_ugc_platform.pdf, 4.8.2010.
KAPLAN, Andreas ve Michael Haenlein (2010), “Users of the world, unite! The
challenges and opportunities of Social Media”, Business Horizons, Vol.53, No.1, s.5968.
MANGOLD, W.G., David J. Faulds (2009), “Social media: The new hybrid element of
the promotion mix” Business Horizons, Vol.52, No.4, s.357-365.
MASON, Robin ve Frank Rennie (2007), “Using Web 2.0 for Learning in the
Community”, The Internet and Higher Education, Vol.10, No.3, s.196-203.
MCLOUGHLIN, Catherine ve Mark. J. W. Lee (2007), “Social Software and
Participatory Learning:Pedagogical Choices with Technology Affordances in the Web
2.0 Era”. www.ascilite.org.au/conferences /singapore07/procs/mcloughlin.pdf ,
11.07.2010.
MERIKIVI, Jani ve Matti Mäntymäki. (2009), “Explaining the Continuous Use of
Social Virtual Worlds: An Applied Theory of Planned Behavior Approach”,
http://tucs.fi/publications/insight.php? ød =pMe Ma09a, 28.04.2010.
MUNIZ, Jr Albert M ve Thomas C. O'Guinn (2001), “Brand community”, Journal of
Consumer Research, Vol. 27, s.412–432.

299

RYAN, Damien ve Calvin Jones (2008), Understanding Digital Marketing, Marketing
Strategies for Engaging the Digital Generation, Kogan Page, London.
SHIH, Clara (2009), The Facebook Era: Tapping Online Social Networks to Build
Better Products Reach New Audiences, and Sell More Stuff, Pearson Education, Inc.,
Boston.
SICILIA, M. ve M. Palazon (2008), “Brand communities on the internet, A case study
of Coca-Cola’s Spanish virtual community”, Corporate Communications: An
International Journal, Vol. 13, No. 3, s. 255-270.
VIVALDI
Partners
(2010),
“Social
Currency”
www.vivaldipartners.
com/pdfs/Vivaldi_Partners_Social_Currency_USReport_2010WEB.pdf,05.08.2010.
WANG, Youcheng ve Daniel R. Fesenmaier (2004), “Modeling participation in an
online travel community”, Journal of Travel Research, Vol.42, No.3, s.261-270.

300

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
UYGULAMALARINA TÜKETøCøLERøN YANITI:
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK - MÜùTERø BAöLILIöI øLøùKøSø
Doç. Dr. Sima NART
Balkesir Üniversitesi, Bandrma øøBF
simanart@hotmail.com
Doç. Dr. Reha SAYDAN
Yüzüncü Yl Üniversitesi, øøBF
rsaydan@hotmail.com
Doç. Dr. Hüseyin KANIBøR
Balkesir Üniversitesi, Bandrma øøBF
huseyinkanibir@yahoo.com

Özet
Bu çalúmann amac, iúletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde ortaya
koyduklar toplum refahn arttrmaya yönelik çabalarn toplum üyeleri nezdinde
karúlk bulup bulmad÷ ya da ne ölçüde karúlk buldu÷u sorusuna cevap aramaktr. Bu
cercevede, østanbul ve Balkesir’de buyuk olcekli 12 Turkcell bayisinin ziyaretçileri
arasindan 204 musteri bu araútrmann veri kayna÷n oluúturmuútur. Çalúmada ulaúlan
sonuçlar ticari firmalarn yürüttü÷ü yada destekledi÷i KSS faaliyetlerinin “toplumsal
hafzada” olumlu bir etki yapt÷n ve sonuçta da firmann pazardaki konumuna destek
sa÷lad÷n göstermiútir
Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Kurumsal Sosyal Sorumluluk,
ABSTRACT
This study discusses the hypothesized relations between the effort of company for
socially responsible activities and consumers' evaluations in competitive context.
Results provide evidence for the influence of socially responsible activities during
consumers' decision-making process. Findings show that specific strategies developed
by companies to contribute to social welfare can play a vital role in moving the
company to a distinctive and competitive position in the mind of society.
Key words: Corporate social responsibility, social marketing
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1.Giriú
Kurumlar, tıpkı insanlar gibi sosyal çevre içinde varlıklarını sürdürmektedirler.
Dolayısıyla sadece üretimini yaptıkları ticari ürünle değil, toplumsal beklentilerle
uyumlu davranışlar sunmakla da sorumludurlar. Bunun için kurumlar, üzerlerine
düşen ödevler yanında, topluma duyarlı bir vatandaş gibi davrandıklarını, toplumsal
sorunlar ve çözümleriyle ilgilendiklerini kanıtlamalıdırlar. Caroll’a göre (Carroll,
1991:4)
kurumsal sosyal sorumluluk dört boyutta incelenebilir bunlar; ekonomik
sorumluluklar, yasal sorumluluklar, ahlaki sorumluluklar ve gönüllü sorumluluklardr.
Kotler ve Lee (2005: 23) kurumsal sosyal giriúimleri ; nedene ba÷l teúvikler, neden
iliúkili pazarlama, sosyal pazarlama, kurumsal hayrseverlik, toplum gönüllülü÷ü ve
kurumsal sosyal sorumluluk olarak alt farkl boyutta incelemektedir. Bu çalúma,
iúletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde ortaya koyduklar “toplum
refahn arttrmaya yönelik” çabalarn toplum üyeleri nezdinde karúlk bulup bulmad÷
ya da ne ölçüde karúlk buldu÷u sorusuna cevap aramaktr. Kurumsal sosyal
sorumluluk anlayú çerçevesinde sosyal içerikli pazarlama uygulamalarn “modern
zamanlarn pazarlama iletiúimi” çabas olarak de÷erlendirmek mümkündür. Bu çabann
toplumda karúlk bulma düzeyi, pazarda rekabet eden iúletmeleri bu yönde teúvik
edebilecek ve böylece rekabet “finansal ve teknik” boyutun yan sra “sosyal” bir boyut
da kazanabilecektir. Fakat bu sonucun ortaya çkmas için gerekli olan temel
faktörlerden biri, toplum üyelerinin toplumsal pazarlama yapan iúletmelerin farknda
olmalar ve onlar di÷erlerinden ayrt etme becerisini göstermeleridir. Bu çalúma,
içerdi÷i bir araútrma modeli yoluyla bu nokta üzerinde durmakta ve kurumsal sosyal
giriúimleri temel alan uygulamalarn tüketicilerde ne ölçüde karúlk buldu÷u sorusuna
cevap aramaktadr.
2. Metodoloji
2.1. Çalúmann Amac ve Araútrma Modeli
Bu çalúmann temel amac, iúletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk anlayúlar
do÷rultusunda ve pazar vizyonlarnn bir parças olarak gerçekleútirdikleri ya da
destekledikleri “toplum refahna iliúkin” projelerin tüketiciler nezdinde ne ölçüde
karúlk buldu÷u sorusuna cevap aramaktr. Bu çalúma, geliútirilen bir araútrma modeli
çerçevesinde, firmalarn bu noktadaki performansnn tüketicilerin de÷erlendirme ve
karar verme sürecine yansmalarn tespit etmeyi amaçlamaktadr. ba÷lamda geliútirilen
araútrma modeli úekil 1 ‘de sunulmaktadr.

302

ùekil 1: Araútrma Modeli
Firma
ømaj

KSS
faaliyetlerine
yönelik alg

H4
H5

H1
H2

Farknda
lk

H3

H10

H6

Ba÷llk

H7
H8

Firma
itibar

Güven

Alglanan
kalite

H11

H9

Arastirma modeli baglaminda bu calismada 11 hipotez incelenmektedir.
2.2. Yöntem, Kapsam, Ölçek
Bu çalúma çerçevesinde ihtiyaç duyulan veriler saha araútrmas yoluyla ve anket
tekni÷i ile elde edilmiútir. Anket formunda, demografik sorular hariç, 5 noktal Likert
yöntemi ile sunulan 42 adet ifade bulunmaktadr. Bu çalúmadaki araútrma modelinin
içerdi÷i 7 adet de÷iúken için literatür taramas yoluyla seçilen ölçekler “eklektik bir
model” ba÷lamnda bir araya getirilerek, cevaplayclara sunulmuútur.
Çalúmann örneklemi, GSM pazarnda en yüksek pazar payna sahip firma olan
Türkcell müúterilerinden oluúmaktadr. Bu çerçevede, østanbul ve Balkesir’de
görüúülen 55 büyük ölçekli bayi arasndan bu araútrmaya promosyon deste÷i sa÷lamay
kabul eden 12 bayinin ziyaretçileri bu araútrmann veri kayna÷ olarak tasarlanmútr.
24 – 29 mays 2010 tarihleri arasnda 12 bayiyi ziyaret edenler arasndan “her 3.
müúterinin seçilmesi yöntemiyle” 503 müúteriyle temas edilmiú ve ankete katlmay
kabul eden 204 müúteri bu çalúmann örneklemini oluúturmuútur.
2.3. Gecerlilik - Guvenilirlik
Bu çalúmann temelini teúkil eden araútrma modelinde 7 adet de÷iúken bulunmaktadr.
7 adet ana de÷iúken arasnda, içerdi÷i ifade says bakmndan KSS faaliyetlerine
yönelik alg” (12 ifade), “firma imaj” (8 ifade) ve “farkndalk” (6 ifade) di÷er
de÷iúkenlere göre daha yo÷un içerikli görünmektedir. Bu nedenle sözkonusu 3
de÷iúkene faktör analizi uygulanmútr.
Bu çalúmada ileri sürülen hipotezleri sorgulamaya dönük bir ilk adm olarak,
geliútirilen modelin geçerlilik ve güvenilirli÷i LISREL kullanlarak analiz edilmiútir. Bu
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amaçla, ölçme modelini oluúturan yaplarn her birine do÷rulayc faktör analizi
uygulanmútr. Arastirma modelinin geçerli ve güvenilir bir model oldu÷undan emin
olmak icin (Hair ve di÷erleri, 1998; Hu ve Bentler, 1995) X2 uyum indeksi iyili÷i (GFI),
uyarlanmú uyum indeksi iyili÷i (AGFI), kyaslamal uyum indeksi (CFI) ve ortalama
hata karekök yaklaúm (RMSEA) istatistiklerine baklmútr. UI istatistiklerine
dayanarak toplam 6 gosterge modelden cikarilmistir. Bunlardan, 3 gosterge KSS Algisi
degiskenine, 2 gosterge Firma Imaji degiskenine ve 1 gosterge de Farkindalik
degiskenine iliskindir. Boylece model 42 gosterge ile degil 36 gosterge ile
calistirilmistir.
2.4. Hipotez testleri ve Bulgular
Araútrma modelinde yer alan gizil de÷iúkenler arasndaki varsaymsal patikalarn saha
araútrmasyla elde edilen verilerle desteklenip desteklenmedi÷i sorusu yapsal modele
iliúkin hipotez testlerini gündeme getirmektedir. Bu çalúma çerçevesinde geliútirilen 11
adet hipotezin istatistiksel olarak kabul edilip edilmedi÷ini test etmek için her bir
patikann parametre tahminlerine ve istatistiksel önemlerine bakmak gerekmektedir.
Yapsal modelin analizi sonucunda ortaya çkan istatistikler, teorik modelde gizil
de÷iúkenler arasnda çizilen 11 adet varsaymsal patikann 10 tanesinin istatistiksel
olarak anlaml oldu÷unu rapor etmektedir 1 adet varsaymsal patika (H7) istatistiksel
olarak do÷rulanamamútr.Bu sonuçlara göre, KSS algs ile firma imaj arasnda anlaml
bir iliúki vardr ve firma imaj tüketicilerin KSS faaliyetlerine yönelik alglamalarndan
beslenmektedir (H1). Firma imaj ise firmaya duyulan güven ( H4) ve alglanan kalite
unsurlar üzerinde anlaml bir etkiye sahiptir (H5). Öte yandan hem güven hem de
alglanan kalite de÷iúkenlerinin ba÷llk ba÷ml de÷iúkeni üzerinde anlaml bir etkiye
sahip olmas ( H10 ve H11), tüketicilerin KSS algs ile markaya/firmaya ba÷llklar
arasnda nedensel bir iliúkinin varl÷na iúaret etmektedir. Benzer bir durum KSS
alglamas ile itibar de÷iúkeni arasnda ve sonrasnda da sözkonusu olmaktadr. KSS
alglamasnn firma itibar üzerinde anlaml ve görece güçlü bir etkisi bulunmaktadr
(H3; ȕ: 0.61; t: 9.30). Öte yandan bir sonraki aúamada firma itibar ile firmaya duyulan
güven (H8) ve alglanan kalite arasnda var olan anlaml iliúki (H9), KSS algsnn itibar
de÷iúkeni üzerinden de ba÷llk sonucuna neden oldu÷unu ortaya koymaktadr. Bu
iliúkilerin yan sra, KSS alglamas ile firmaya yönelik farkndalk de÷iúkeni arasnda
da anlaml bir iliúki vardr (H2). Farkndalk de÷iúkeni ise bir sonraki aúamada firmaya
duyulan güveni olumlu yönde etkilemektedir (H6) Güven faktörünün de ba÷llk
üzerindeki olumlu etkisi dikkate alnd÷nda, KSS algsnn, farkndalk de÷iúkeni
üzerinden de fonksiyonel sonuçlara yol açt÷n ileri sürmek mümkündür. Bununla
birlikte, farkndalk de÷iúkeni ile alglanan kalite de÷iúkeni arasnda istatistiksel olarak
anlaml bir iliúki tespit edilememiútir (H7; p > 0.05). Bu araútrma çerçevesinde dikkat
çekilmesi gereken önemli bir nokta; güven faktörünün ve alglanan kalitenin kendi
baúlarna ba÷msz bir etkiye sahip olmadklar ve üzerlerinde birikimli bir etkinin
bulundu÷udur. Bu birikim ise, “KSS faaliyetlerine iliúkin alg” baúta olmak üzere,
modelde
yer
alan
di÷er
temel
de÷iúkenlerden
gelmektedir.

304

305

8. Sonuç
Bu çalúmada ulaúlan sonuçlar, ticari firmalarn yürüttü÷ü yada destekledi÷i KSS
faaliyetlerinin “toplumsal hafzada” olumlu bir etki yapt÷n ve sonuçta da firmann
pazardaki konumuna destek sa÷lad÷n göstermiútir. Bu bulgular, çeúitli ülkelerde bu
konuda daha önce yaplmú araútrmalarn (Brown and Dacin 1997; Creyer ve Ross 1997;
Sen ve Battacharya,:2001; Erdo÷an vd: 2006; Baúo÷lu: 2007; Torlak:2007; Candan ve
Yüksel:2008; Uslu vd: 2008; Webb, vd. 2008; Coúkun: 2008; Webb vd : 2008; Güllülü vd:
2009; Gümüú ve Öksüz: 2009; Özdemir: 2009;Durmaz: 2010) sonuçlaryla da uyumludur.
Dolaysyla, ülke yada toplumlarn adlar de÷iúse de toplumlarn “kendileri için yaplan
maddi ve manevi yatrmlar” dikkatle izledikleri ve bu yatrmlar yapan yada destek veren
firmalar bu çabalarndan ba÷msz de÷erlendirmedikleri anlaúlmaktadr. Böylece KSS
faaliyetleri hem toplum hem de ticari firma açsndan bir kazan-kazan durumuna iúaret
etmektedir. Bu açdan KSS faaliyetleri özellikle ticari firmalarn pazar faaliyetleri sürecinde
uzun dönemli bir stratejiyi temsil etmekte ve proaktif bir bakú açsn gerektirmektedir.
Sonuç olarak, KSS faaliyetlerinin toplumsal hafzadaki etkisi, ticari firmalarn pazardaki
geleceklerini sadece ticari faaliyetlerinin baúarsna endekslememeleri gerekti÷ini ve sosyal
baúar için de ayrca stratejiler geliútirilmesi ihtiyacn ortaya çkarmaktadr. Sosyal alanda
ve toplumsal konularda gösterilecek duyarllk üzerinden elde edilecek baúarlar, ticari
alandaki baúarlarn da destekçisi olaca÷ndan, KSS faaliyetleri bir yandan uzun dönemli
stratejinin bir parças olarak ve di÷er yandan da firmalarn pazardaki geleceklerine iliúkin
vizyonlarnn bir gere÷i olarak ele alnmas gereken bir alandr.
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Özet
Özellikle son yllarda kiúisel bilgisayarlar ve internetin hayatmzn her alanna girmesiyle,
bilgi teknolojileri yaygn olarak kullanlmaya baúlanmútr. Bankaclk sektörü açsndan;
banka ile kullanc arasndaki karúlkl iliúki; çeúitli teknolojiler ile geliútirilmektedir. Bu
iliúki çerçevesinde çalúmann amac, akademisyenlerin internet bankacl÷n kabulüne
iliúkin belirleyicileri ortaya çkarmaktr. Gerçekleútirilen araútrma sonucuna göre; modelde
kullanlan tüm de÷iúkenler arasnda anlaml iliúki vardr.
Anahtar Kelimeler: ønternet Bankacl÷, Kabule øliúkin Modeller, Teknoloji Kabul Modeli
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FACTORS THAT AFFECT ACADEMICIANS’ ACCEPTANCE OF INTERNET
BANKING: CUKUROVA UNIVERSITY CASE
Abstract
In recent years, personal computers and internet are used mostly in every part of our life,
hence information technology becomes more and more important. From banking sector
perspective; the relationship between the bank and the user are enhanced by providing
various technologies. In this respect, the aim of the research is to discover factors related
with academicians’ acceptance of internet banking. In conclusion we find that there is a
positive and meaningful relationship with all variables in model.
Keywords: Internet banking, Acceptance Related Models, Technology Acceptance Model.
1. GøRøù
Bilgi ve iletiúim teknolojilerinin geliúmesi ve bilgi teknolojisinin ticari hayatta kullanlmaya
baúlanmasyla, ticari faaliyetler için gerekli olan bilgi ve belgeler, elektronik ortama
taúnmú ve iúlemler bu ortamda yaplmaya baúlanmútr (Korkmaz ve Gövdeli, 2005:1).
Bilgi teknolojisinin (IT) yaps, internetin öneminin anlaúlmas ile büyük ölçüde
de÷iúmiútir. Bu açdan, bankaclk sektöründe de önemli de÷iúimler yaúanmaktadr. Hizmet
sunumunda, klasik úube sunumundan alternatif da÷tm kanallarna do÷ru bir yönelim
gerçekleúmiútir.
90’lardan bu yana IT, birçok ülkede hzl bir úekilde yaylmaktadr. Ne yazk ki, geliúmekte
olan ülkelerdeki yaylma süreci yavaú kalmaktadr (Hamner ve Qazi, 2009:128). Bu
ba÷lamda, Türkiye’de internetin kullanm yüksek olmasna ra÷men, alternatif bir da÷tm
kanal olan internet bankacl÷nn benimsenme oran beklentilerin çok altnda kalmútr
(Çelik, 2008:354). Bu teknolojilerin, önemli teknolojik avantajlarna ve büyük örgütsel
yatrmlara ra÷men tam olarak kullanlamamas iúletmeleri skntya sokmaktadr
(Venkatesh, 2000:342). Dolaysyla; internet bankacl÷ hizmetinin kabulünde,
kullanclarn inanú ve motivelerini belirlemek önemlidir.
2. øNTERNET BANKACILIöI
Türk bankaclk sektöründe alternatif da÷tm kanallarnn geliúimde, özellikle 1994 yl
sonrasnda müúteriye yönelik yaplanmaya giden ve müúteri bölümlendirmesini ön plana
çkaran bir profil önem taúmaktadr. Satú ekiplerinin ve úubelerin üzerinde bulunan iúlem
yükünü kaldrmay ve iúlem maliyetlerini düúürmeyi hedefleyen bankalar; öncelikle internet,
telefon ve bankamatik gibi alternatif kanallar aktif bir úekilde kullanmaya baúlamúlardr
(Korkmaz ve Gövdeli, 2005:2). Kullanclar açsndan ise, bu sistemlerin bekleme süresini
ksaltmas gibi avantajlar söz konusudur. Ancak internetin ve e-mail’in hayatmza giriúi ile
bilgi güvenli÷i açklar, tehdit haline gelmektedir (Johnson, 2005:114). Bu açdan; internet
bankacl÷nn güven sorunu aúlmaya çalúlmaktadr.
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ønternet kullanclar, tüm dünyada oldu÷u gibi Türkiye’de de giderek artmaktadr (Turan,
2008:5). Ancak; internet bankacl÷ geliúme gösterirken, Türkiye’nin internet bankacl÷n
benimseme oran, ço÷u Avrupa ülkesinden daha düúüktür (Çelik, 2008:354). Fakat geliúmiú
ülkelerde oldu÷u gibi Türkiye’de de tüketicilerin hayat tarznn de÷iúmesi ve zaman darl÷
gibi faktörler, internet üzerinden bankaclk hizmetlerinin yaygnlaúmasna zemin
hazrlamaktadr.
3. KABULE øLøùKøN MODELLLER
ønsanlarn bilgi teknolojisini kabul etmesine ya da reddetmesine ne sebep olur? (Davis,
1989:319) 70’lerin ortalarndan bu yana araútrmaclar, farkl teknolojilerin kullanmlarn
tahmin eden ya da açklayan faktörlerle ilgilenmiúlerdir (Bertrand ve Bouchard, 2008:200).
Kullancnn teknolojiye iliúkin davranún açklama ve tahmin etmede, birçok araútrmada
teknoloji kabul modelleri önerilmiútir. Ancak bu teorilerin hepsine yönelik eleútiriler
yaplmú ve eksikleri oldu÷u vurgulanmútr ve dolaysyla bu modelleri geliútirmeye
yönelik admlar atlmútr. Bu modellerin sadece önemli görülen bazlar üzerinde
durulmuútur.
Fishbein ve Ajzen’in (1975,1980) Sebepli Faaliyet Teorisi (TRA); çok çeúitli alanlarda
davranú açklamada ve tahmin etmede baúarl olmuú, iyi araútrlmú bir niyet modelidir
(Davis vd., 1989:983). TRA; davranúsal ve normatif inanúlara ba÷l, davranúa yönelik
tutum ve öznel norm olmak üzere iki ba÷msz de÷iúken sunmuútur (Klopping ve
McKinney, 2004:36). Teori; tutumun niyetin sadece bir belirleyicisi oldu÷unu ve toplumsal
basknn da insanlarn niyetlerini belirleyebilece÷ini ortaya koymaktadr (Armitage ve
Christian, 2003:190). Davranúsal niyet (BI) ise; belirli bir davranú gerçekleútirmede,
kiúinin niyet úiddetinin ölçümüdür (Davis vd., 1989:983-984). Ancak TRA genel bir
modeldir.
Planl davranú teorisi (TPB) ise, TRA’nn bir uzantsdr (Doll ve Ajzen, 1992:755). TPB;
belirli bir davranúa iliúkin kiúilerin kontrolü kaybetmesi durumunu ifade etmek için,
‘alglanan davranúsal kontrol’ yapsn TRA’ya birleútirerek de÷iúiklik yapmútr (Klopping
ve McKinney, 2004:36).
Motivasyon Modelinde ise; ‘içsel’ ve ‘dúsal’ motivasyon olmak üzere iki belirleyici vardr
(Venkatesh vd., 2003:428). Eagly ve Chaiken’n birleúik modeli ise; hem amaca yönelik
tutumlar, hem de davranúa yönelik tutumlar dahil etmiútir (Olson ve Zanna, 1993:132).
Thompson’n modeli alt faktörü içermektedir: sosyal faktörler, kullanma yönelik etki,
kullanmn karmaúkl÷, iúin kullanma uyumu, kullanmn uzun dönemli sonuçlar,
kullanm için koúullarn kolaylaútrlmas (Thompson vd., 1994:171). Sosyolojiye dayanan
Yeniliklerin Yaylm Teorisi (IDT) ise; yenilikçilerin ve erken uygulayclarn bir
teknolojik yenili÷i ilk olarak kullandklarn ve de sonradan teknolojiyi kabul edenlere göre
farkl davrandklarn savunmaktadr (Turan ve Çolako÷lu, 2008:112). Bu modeller
içerisinde en çok desteklenen modellerden biri de Teknoloji Kabul Modelidir.
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4. TEKNOLOJø KABUL MODELø
Bilgi sistemi kabulü ve kullanm üzerine bilimsel çalúmalara göz atld÷nda; Teknoloji
Kabul Modeli’nin (TAM) etkili bir model olarak geliútirildi÷i görülmektedir (Malhotra ve
Galletta, 1999:1). Davis tarafndan geliútirilen bu model; birçok farkl çevreden çok farkl
kullanc gruplarnda denenmiú ve onaylanmútr (Wang vd., 2007:103). Davis (1989:320)
çalúmasnda alglanan fayday (PU); belirli bir sitemi kullanmann onun iú performansn
artrd÷na kiúinin inanma derecesi olarak tanmlamútr. Yine Davis (1989:320) alglanan
kullanm kolayl÷n (PEOU); belirli bir sistemi kullanmann çaba gerektirmedi÷ine kiúinin
inanma derecesi olarak tanmlamútr. Gerçek kullanm ise; kiúinin biliúim teknolojilerini
kullanm skl÷nn ve yo÷unlu÷unun derecesidir. Modeldeki bir di÷er yap olan dúsal
de÷iúkenler; kiúinin biliúim teknolojilerini kullanmnda, insan alglar üzerinde etkili olan,
kontrol edilebilen ve/veya kontrol edilemeyen faktörleri ifade etmektedir (Çivici ve
Kale,2007:120). Ayrca TAM PU’nun PEOU’dan etkilenece÷ini varsaymaktadr. Çünkü
di÷er durumlar sabitken, teknoloji kullanm ne kadar kolaysa, teknoloji o kadar faydal
olabilmektedir (Venkatesh, 2000:343). ùekil.1.’de TAM görülmektedir. 1989’da Davis,
Bagozzi ve Warshaw orijinal TAM’ revize ederek Kullanma Yönelik Tutum’u modelden
çkarmúlardr.
ùekil.1. Orijinal Teknoloji Kabul Modeli (Davis vd., 1989:985)

Dúsal
De÷iúkenler

Alglanan
Fayda (PU)
Alglanan
Kullanm
Kolayl÷
(PEOU)

Kullanma
Yönelik
Tutum (A)

Davran
úsal
Niyet
(BI)

Gerçek
Kullanm

TAM, anlaúlabilirli÷i ve basitli÷inden dolay, bilgi teknoloji ile ilgili en çok kullanlan
modellerden biridir. Bununla beraber, farkl kullanc ve sistem çeúidinin oldu÷u
çalúmalarda, öngörülen etkilerde geniú çeúitlilikler görülmektedir (King ve He, 2006:740).
Örne÷in; Igbaria ve di÷erlerinin (1996:139) çalúmasna göre, alglanan fayda mikro
bilgisayar kullanmnn baskn motivasyonudur. Lim’in çalúmas (2002:1405) Davis’in
çalúmasnn tersine; davranúsal niyet üzerine PU’nun önemsiz bir do÷rudan etkisi
oldu÷unu bulmuútur.
Ancak TAM; yeni bilgi sisteminin yararl klnmas ve benimsenmesinde sosyal etkiyi
açklamad÷ndan dolay, tamamlanmú de÷ildir (Malhotra ve Galletta, 1999:1). Bu açdan,
baz önemli belirleyiciler veya de÷iúkenler modele dahil edilmiútir (Hu vd., 2003:229).
Orijinal TAM, úimdiye kadar geliútirilmiútir ve TAM2 olarak adlandrlmútr (Halawi ve
McCarthy, 2007:161). Ancak çalúmann konusu internet bankacl÷ oldu÷undan, bu
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sistemin TAM2’de yer alan iúe uyumla bir ilgisi yoktur ve de gönüllülük zaten esastr.
Dolaysyla 1989’da Davis, Bagozzi ve Warshaw tarafndan revize edilmiú olan TAM
modeli internet bankacl÷ için uygun bir model olarak seçilmiútir.
5. ARAùTIRMA YÖNTEMø VE AMPøRøK SONUÇLAR
Daha önceki çalúmalara dayanarak, PU, PEOU ve gerçek kullanm yeni teknolojilerin
benimsenmesi ile ilgili önemli belirleyicilerdir. TAM’daki di÷er yap olan davranúsal niyet,
kiúinin uygulamay kullanma olasl÷nn bir ölçüsüdür (Lederer vd., 2000:270).
Demografik de÷iúkenlerin de bilgi teknolojilerinin benimsenmesi üzerinde etkili olmas
beklenmektedir (øúcan ve Karabey, 2006:2). Teknolojiye dayal hizmetler çeúitli yaú
gruplarn farkl úekillerde etkilemektedir ve bu hizmetlerin benimsenmesi de yaú gruplar
için farkllk gösterebilmektedir (Yang and Jolly, 2008:272). Dolaysyla çalúmada, anlaml
farkllk oluúturabilece÷i düúünülen yaú ve cinsiyet demografik de÷iúkenleri de dikkate
alnmútr.
5.1. Araútrma Amac, Evreni ve Örneklemi
Daha önceki TAM çalúmalarndaki araútrmaclarn ço÷unlu÷u, örnek kütle ve içerik olarak
iú çevresinde çalúanlar seçmiútir (Saadé vd., 2007:177). Çalúmamzn örnek kütlesi ise
akademisyenlerdir. Çalúmada örneklem olarak akademisyenlerin seçilmesinin sebebi;
akademisyenlerin sürekli bankaclk hizmeti almalar, zaman kst yaúamalar, internete
sürekli eriúim olanaklarnn olmas ve grup olarak yenilikleri benimseme oranlarnn yüksek
olmasdr. Bu açdan; akademisyenlerin internet bankacl÷n benimseme oranlarnn
yüksek olmas beklenmektedir. Bu çalúmann amac, akademisyenlerin internet
bankacl÷n kabulüne iliúkin belirleyicileri ortaya çkarmaktr.
Çukurova Üniversitesinde görev yapan ö÷retim elemanlar araútrmann evrenini
oluúturmaktadr. Öncelikle araútrma fakültelerde gerçekleútirilmiú ve mevcut fakültelerden
øletiúim Fakültesi henüz ö÷renci alm yapmamas ve Hukuk Fakültesi ise ö÷rencilerinin
henüz üniversite bünyesinde e÷itim almamas sebebiyle göz ard edilmiútir. 1319 ö÷retim
eleman üzerinde fakülte ö÷retim elemanlar saylarna göre, kolayda örnekleme yaplmútr.
Ana kütledeki birim says bilindi÷inde kullanlan formülle ortaya çkan [N t2 p q]/ [d2 (N-1)
+ t2 p q] = 300 says ú÷nda, anket ilgili bölümlerdeki ö÷retim elemanlarna, oranlar
dikkate alnarak yüz yüze uygulanmútr. 300 anket, her fakültenin ö÷retim eleman
yüzdesine göre elde edilen saylarda uygulanmútr. Anket yaz okulu döneminde, daha
öncede anket uygulamalarnda görev almú 3 ö÷renci tarafndan gerçekleútirilmiútir.
5.2.Veri Toplama Arac
Çukurova Üniversitesi ö÷retim elemanlar üzerinde yaplan uygulamada veri toplama arac
olarak, anket yöntemi seçilmiútir. Elde edilen anket formu ile iyi açklanmayan veya
tartúmal olan ifadeleri belirlemek amacyla, kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen
20 kiúiye ön-test yaplmútr ve bu bilgiler ú÷nda anket yeniden düzenlenmiútir.
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Teknoloji kabul modeli ile ilgili neredeyse bütün geçmiú çalúmalarda modelin yaplarn
ölçmek için Likert ölçek kullanlmútr (Chin vd., 2008:687). Modeldeki PU, PEOU ve BI
ifadeleri 5’li likert ölçe÷i kullanlarak úekillendirilmiútir. Anket; daha önce geliútirilmiú ve
uygulanmú anketlerden uyarlanmútr. Anket sorularnn nereden adapte edildi÷i çalúmalar
Tablo.1.’de görülmektedir.
Tablo.1. Anket Geliútirme
Ölçek Ad
PU (Alglanan Fayda)
PEOU (Alglanan Kullanm
Kolayl÷)
BI (Davranúsal Niyet)
Gerçek Kullanm

Çalúma
Davis, 1989
Davis, 1989
Hu vd., 2003
Klopping ve
2004

Soru Says
5
5
McKinney,

2
2

5.3. Araútrma Modeli Hipotezler
Araútrma hipotezleri aúa÷daki gibidir:
H1a: ønternet bankacl÷nn kullanmnda, PU ile BI arasnda pozitif bir iliúki vardr.
H1b: ønternet bankacl÷nn kullanmnda, PEOU ile BI arasnda pozitif bir iliúki vardr.
H1c: ønternet bankacl÷nn kullanmnda, BI ile Gerçek Kullanm arasnda pozitif bir iliúki
vardr.
H1d: ønternet bankacl÷nn kullanmnda, PEOU ile PU arasnda pozitif iliúki vardr.
H2: ønternet bankacl÷nn kullanmnda, PU ile yaú gruplar arasnda anlaml farkllk
vardr.
H3: ønternet bankacl÷nn kullanmnda, PEOU ile yaú gruplar arasnda anlaml farkllk
vardr.
H4: ønternet bankacl÷nn kullanmnda, BI ile yaú gruplar arasnda anlaml farkllk
vardr.
H5: ønternet bankacl÷nn kullanmnda, PU ile cinsiyet arasnda anlaml farkllk vardr.
H6: ønternet bankacl÷nn kullanmnda, PEOU ile cinsiyet arasnda anlaml farkllk
vardr.
H7: ønternet bankacl÷nn kullanmnda, BI ile cinsiyet arasnda anlaml farkllk vardr.
Çalúmada kullanlan, ilgili hipotezlere iliúkin model ùekil.2.’de görülmektedir.
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ùekil.2. Araútrma Modeli
Benimsemede etkili olan
faktörler

Kontrol de÷iúkenleri
Yaú
Cinsiyet

Alglanan Fayda
(PU)H1d
Alglanan Kullanm
Kolayl÷ (PEOU)

H1a Davranú
sal Niyet
(BI)
H1b

H 1c

Gerçek
Kullanm

5.4. Analiz ve Bulgular
Ankete katlan ö÷retim elemanlarnn demografik özelliklerine iliúkin bulgular Tablo.2’de
sunulmuútur.
Tablo.2. Sosyo-Demografik De÷iúkenler
Yaú

Cinsiyet
Medeni Durum

18-25
26-35
36-45
46-55
56+
Kadn
Erkek
Evli
Bekar

Frekans
21
92
83
63
41
122
178
186
114

Yüzde
7.0
30.7
27.7
21.0
13.7
40.7
59.3
62.0
38.0

Araútrmaya katlanlarn yaklaúk %59’u erkek, %31’i 26-35 yaú arasnda ve %62’si ise
evlidir. Alglanan faydaya (PU) iliúkin kullanlan 5 ifade, alglanan kullanm kolayl÷na
(PEOU) iliúkin kullanlan 5 ifade, davranúsal niyete (BI) iliúkin kullanlan 2 ifade ve gerçek
kullanma iliúkin kullanlan 2 ifadenin güvenilirlik analizleri gerçekleútirilmiú ve Tablo.3’te
sunulmuútur.
Tablo.3. Güvenilirlik Analizi Sonuçlar
De÷iúkenler
Güvenilirlik
Analizi
Sonuçlar
PU
%81.8
PEOU
%87.7
BI
%81.5
Gerçek Kullanm
%81.7
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Sosyal bilimlerde genellikle Alfa katsaysnn alt limiti olarak 0,70 kabul edilmektedir.
Dolaysyla elde edilen tüm güvenilirlik analizi sonuçlar uygun düzeydedir.
østatistiki analizlerde SPSS 15.0 paket program kullanlmútr. Çalúmada öncelikle PU,
PEOU, BI ve gerçek kullanm arasndaki iliúkiyi ortaya çkarmak açsndan Korelasyon
analizi yaplmútr. Analiz sonucunda ortaya çkan katsaylar Tablo.4’te görülmektedir.
Tablo.4. Korelasyon Analizi Sonuçlar
Hipotezler
Ortalam
a
H1a

PU
BI
H1 PEOU
BI
H1c BI
Gerçek Kullanm
H1d PEOU
PU

4.16
4.35
4.24
4.35
4.35
3.20
4.24
4.16

Std.
Sapma
0.60
0.66
0.70
0.66
0.66
0.83
0.70
0.60

Anlamll
k
Düzeyi
0.000

Korelasyon
Katsays

0.000

0.632

0.000

0.574

0.000

0.451

0.499

Tabloda da görüldü÷ü gibi; tüm de÷iúkenlerin birbirleriyle anlaml iliúkisi vardr. Bu
ba÷lamda alglanan fayda ile alglanan kullanm kolayl÷ arasnda ayn yönde ve anlaml bir
iliúki vardr. Ayrca alglanan kullanm kolayl÷ ile davranúsal niyet, davranúsal niyet ile
gerçek kullanm ve de alglanan kullanm kolayl÷ ile alglanan fayda arasnda da ayn
yönlü ve anlaml bir iliúki vardr. Korelasyon katsaylarnn yüksek olmas ve birbirine
yaknl÷, de÷iúkenlerin birbiriyle yüksek ölçüde ayn yönde iliúkiye sahip oldu÷unu
göstermektedir. øliúkinin gücü açsndan bakld÷nda ise, alglanan kullanm kolayl÷ ile en
yüksek ayn yönlü iliúkiye sahip de÷iúkenin davranúsal niyet oldu÷u anlaúlmaktadr.
Alglanan fayda ile davranúsal niyet ve alglanan kullanm kolayl÷ ile alglanan fayda
arasnda orta derecede bir iliúki söz konusudur. En zayf iliúki ise, alglanan kullanm
kolayl÷ ile alglanan fayda arasndadr. Dolaysyla H1a, H1b, H1c, H1d hipotezleri kabul
edilmiútir.
Yaú ve cinsiyet açsndan; alglanan fayda, alglanan kullanm kolayl÷ ve davranúsal
niyette anlaml farkllk gözlenip gözlenmedi÷ine iliúkin sonuçlar ortaya çkarmak için
Į=0.05 anlamllk düzeyinde Anova analizi yaplmútr. Analiz sonucunda yaúa iliúkin
ortaya çkan anlamllk düzeyleri Tablo.5.’te görülmektedir.
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Tablo.5. Anova Analizi Sonuçlar (Yaú)
Ortalama
F
PU
18-25
26-35
36-45
46-55
56+
PEOU
18-25
26-35
36-45
46-55
56+
BI
18-25
26-35
36-45
46-55
56+

4.19
4.25
4.25
4.02
4.00
4.33
4.32
4.27
4.14
4.10
4.29
4.37
4.45
4.27
4.27

2.744

Anlamllk
Düzeyi
0.029

1.116

0.349

0.895

0.467

Tablo.5.’te de görüldü÷ü gibi, yaú sadece alglanan fayda açsndan anlaml farkllk
göstermektedir. Bu açdan en yüksek fayda algs 26-35 ve 36-45 yaú gruplarna aittir. En
düúük alg ise 56 yaú ve üzerine aittir. Dolaysyla H2 kabul edilirken H3 ve H4
reddedilmektedir. Cinsiyete iliúkin Anova analizi sonuçlar ise Tablo.6’da görülmektedir.
Tablo.6. Anova Analizi Sonuçlar (Cinsiyet)
Ortalama
F
Anlamllk
Düzeyi
3.098
0.079
PU
4.09
Kadn
4.21
Erkek
2.771
0.097
PEOU
4.16
Kadn
4.29
Erkek
1.426
0.233
BI
4.30
Kadn
4.39
Erkek
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Tablo.6’da görüldü÷ü gibi alglanan fayda, alglanan kullanm kolayl÷ ve davranúsal niyet
ile cinsiyet arasnda anlaml farkllk yoktur. Dolaysyla H5, H6 ve H7 reddedilmektedir.

6.SONUÇ
Gerçekleútirilen araútrma sonucuna göre; alglanan fayda ile alglanan kullanm kolayl÷,
alglanan kullanm kolayl÷ ile davranúsal niyet, davranúsal niyet ile gerçek kullanm ve
de alglanan kullanm kolayl÷ ile alglanan fayda arasnda ayn yönlü ve anlaml bir iliúki
vardr. Alglanan fayda ile yaú gruplar arasnda anlaml farkllk vardr. Alglanan fayda,
alglanan kullanm kolayl÷ ve davranúsal niyet ile cinsiyet arasnda ise anlaml bir
farkllk ortaya çkmamútr. Dolaysyla H1a, H1b, H1c, H1d hipotezleri kabul edilmiútir.
H2 kabul edilirken H3, H4, H5, H6 ve H7 reddedilmiútir.
Sadece alglanan fayda ile yaú gruplar arasnda anlaml farkllk çkmas bankaclk sektörü
tarafndan kullanlabilecek bir sonuçtur. ønternet bankacl÷nn yaygnlaúmasnda,
akademisyenler için yaú gruplarna göre fayda vurgusu yaplabilir. PU’nun niyetle olan
iliúkisi orta seviyede oldu÷undan bankalarn alglanan kullanm kolayl÷n ön plana çkaran
kampanyalar düzenlemeleri önerilebilir. Ayrca, internet bankacl÷nn müúteriler
tarafndan benimsenmesi, onlar ikna ederek ve e÷iterek yaplmaldr.
Bu alanda gerçekleútirilebilecek olan ileriki çalúmalarda farkl örneklemler kullanlabilir.
Ayrca farkl de÷iúkenlerin internet bankacl÷nn kabulüne etkisi de araútrlabilir.
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Özet
Tüketicilerin satn alma karar süreçlerini daha iyi anlayp, davranúlarn öngörmeye
yardmc olmak amacyla geliútirilen Tüketici Tarzlar Envanteri (TTE) (Sproles ve Kendall
1986), Türkiye’nin de içinde oldu÷u pek çok farkl ülkede denenmiú, ancak yaplan analizler
sonucunda ölçe÷in yaps ve boyutlar ile ilgili birbirinden farkl bulgular elde edilmiútir. Bu
nedenle, Türk tüketicisinin karar verme tarzlarnn daha iyi anlaúlmasna yardmc olacak,
uyarlanmú bir TTE’ne ihtiyaç duyulmaktadr. Bu ihtiyaca belirli ölçüde cevap vermek
üzere, Türkçe’ye çevrilen TTE ölçe÷i kullanlarak uygulamal bir araútrma
gerçekleútirilmiútir. 849 kiúilik bir örneklemden anket yöntemiyle veri toplanmú; ilerlemeli
bir analiz süreci içinde keúifsel ve do÷rulayc faktör analizleri uygulanarak, ölçe÷in yaps
ve boyutlar incelenmiútir. Analizler sonucunda ortaya çkan ölçek yaps de÷erlendirilmiú,
orijinal TTE’ndeki sekiz temel karar verme tarz ile benzerlik ve farkllklar ortaya
konulmuútur.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Karar Verme Tarzlar, Tüketici Tarzlar Envanteri, Tüketici
Davranúlar, Do÷rulayc Faktör Analizi
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Giriú ve Çalúmann Amac
Tüketici karar verme süreci ve satn alma davranúlar üzerine kapsaml araútrmalardan
birini yürütmüú olan Sproles ve Kendall (1986), tüketicilerin karar verme tarzlarn
belirleyen sekiz temel özellik tanmlamú ve bu özelliklerin ölçümü için bir Tüketici Tarzlar
Envanteri (TTE) oluúturmuútur. TTE’nin oluúturulmasnda ve geçerlilik testinde Amerikal
lise ö÷rencilerinden oluúan bir örneklemin kullanlmú olmas ölçe÷in evrensel düzeyde
uygulanabilirli÷inin sorgulanmasna neden olmuútur. ùimdiye kadar ülkemizde benzer
konuda yaplan az saydaki araútrmada Türk tüketicisi karar verme tarzlar, TTE
kullanlarak yaplan keúifsel analizlerle incelenmiú ve farkl faktör yaplar ortaya
çkarlmútr. Gözlenen bu farkllk TTE’nin Türkiye için uygulanabilirli÷i ile ilgili soru
iúaretleri do÷urmuú, Türk tüketicisinin karar verme tarzlarnn ortaya çkarlmasna yardmc
olacak daha etkili bir TTE’nin oluúturulmasna olan ihtiyaca iúaret etmiútir. Bu çerçevede,
mevcut araútrmann iki önemli amac vardr: (1) TTE’nin Türk tüketicisi için geçerlilik ve
güvenilirli÷inin test edilmesi, (2) Türk tüketicisi karar verme tarzlarn yanstan uyarlanmú
bir ölçüm modelinin oluúturulmas ve bu ölçüm modelinin geçerlilik ve güvenilirlik
analizinin yaplmas. Bulgularn, TTE’nin evrensel düzeyde genellenebilirli÷i konusundaki
araútrmalara, belirli snrlarda katk sa÷lamas beklenmektedir.
Kuramsal Çerçeve
Pazarlama ve tüketici davranúlar literatüründe, benzer özellikleri olan tüketicileri
snflandrmak ve böylece tüketici davranúlarn daha iyi anlayabilmek için kullanlan
ölçütlerden biri de, tüketicilerin satn alma konusundaki karar verme tarzdr. Tüketicilerin
karar verme tarz ile ilgili kapsaml bir çalúma gerçekleútiren Sproles ve Kendall (1986),
literatürde o tarihe kadar tanmlanan tüketici karar verme özellikleri arasndan hem duygusal
hem biliúsel özellikleri kapsayan en temel sekiz zihinsel özelli÷i belirlemiútir ve bu
özelliklerin ölçümü için TTE geliútirmeyi amaçlamúlardr. Bu amaçla, her bir karar verme
özelli÷ini beú aralkl Likert tipi alt soru ile ölçen bir model geliútirmiú ve bu modelin
geçerlili÷ini Amerika’da 482 lise ö÷rencisinden oluúan bir örneklemden elde edilen veri ile
keúifsel faktör analizi kullanarak snamúlardr. Analiz sonuçlar baz sorularn faktör
yüklenmelerinde sorun olmasna karún, sekiz temel zihinsel özelli÷i yanstan yapy
do÷rulamútr (Sproles ve Kendall 1986:272).
TTE, tüketicilerin karmaúk satn alma karar sürecini anlamay kolaylaútran etkili bir
segmentasyon kriteri olarak görünmektedir. Ancak TTE’nin ABD’de lise ö÷rencilerinden
oluúan bir örneklem ile oluúturulmuú olmas bu ölçe÷in evrensel düzeyde
genellenebilirli÷inin sorgulanmasna neden olmuútur. ABD menúeli baz araútrmalarda
(McDonald, 1994; Shim, 1996) TTE’nin sekiz faktörlü yaps ufak farkllklara ra÷men
desteklenmiú, baúka baz çalúmalarda ise, orijinal faktör yapsndan farkl yaplar ortaya
çkmútr (Hafstrom, Chae ve Chung, 1992; Lysonski, Darvasula ve Zotos, 1996; Mitchell
ve Bates, 1998; Fan ve Xiao; 1998; Walsh, Mitchell ve Thurau 2001; Hiu vd. 2001). Türk
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tüketicisinin karar verme tarzlarnn TTE kullanlarak keúifsel analizler yardmyla
incelendi÷i az saydaki araútrmada da (örne÷in Ünal ve Erciú, 2006; Kavas ve Yeúilada,
2007) farkl faktör yaplar ortaya çkmútr. Bu farkllklar TTE’nin Türkiye için
uygulanabilirli÷i ile ilgili soru iúaretleri yaratmú ve Türk tüketicisinin karar verme
tarzlarnn ortaya çkarlmasna yardmc olacak daha etkili bir TTE’nin oluúturulmasna
olan ihtiyaca iúaret etmiútir. Bu ihtiyaca belirli ölçüde cevap vermek üzere, TTE’nin
geçerlilik ve güvenilirli÷ini test etmek ve Türk tüketicisinin karar verme tarzlarn anlamaya
yardmc olacak uyarlanmú bir ölçek oluúturmak için bu çalúma gerçekleútirilmiútir.
Yöntem
Araútrma amaçlarnn gerçekleútirilmesi için gerekli veri anket yönetimi ile toplanmútr.
Bu amaçla, Sproles ve Kendall’n (1986) 40 soruluk orijinal TTE’nin Türkçe versiyonu ve
demografik özelliklere iliúkin sorulardan oluúan bir anket formu kullanlmútr. Anketler,
østanbul ve Kocaeli’ndeki vakf veya devlet üniversitelerinde okuyan ö÷renciler ve yine
østanbul veya Kocaeli’nde yaúayan ö÷renci olmayan bireylerden oluúan bir örnekleme
uygulanmútr. Cevaplayclar kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiútir. Çalúma
sonunda, 518 tanesi ö÷renci, toplam 849 kiúiden anket toplanmútr.
Bulgular ve Tartúma
Verilerin analizinde, benzer amaçl araútrmalarda da kullanlan (örne÷in Hiu vd. 2001) çok
aúamal bir analiz süreci uygulanmútr. Sa÷lkl sonuçlarn elde edilebilmesi için veriler
tesadüfi olarak iki eúit parçaya ayrlmú; verinin yars (424 cevaplayc) ilk analiz aúamas
(keúif), di÷er yars (425 cevaplayc) ise ikinci analiz aúamas (test) için kullanlmútr.
ølk aúamada sekiz faktörlü orjinal TTE ölçüm modeli AMOS 4.01 paket programnda en
yüksek olabilirlik (maximium likelihood) hesaplama tekni÷i kullanlarak do÷rulayc faktör
analizine (DFA) tabi tutulmuútur. Sonuçlar, eldeki verilerin orijinal TTE ile yeterli uyumu
sa÷lamad÷n, baz sorularn ait oldu÷u faktörlerin dúndaki faktörlere yüklenme e÷ilimi
gösterdi÷ini ortaya koymuútur. Daha uygun bir faktör yaps ortaya çkarmak için, benzer
araútrmalarda (örne÷in; Fan ve Xiao:1998, Walsh, Mitchell ve Thurau: 2001) kullanlan
yöntem izlenerek temel bileúenler analizi ve varimax rotasyon yöntemi ile keúifsel faktör
analizi (KFA) uygulanmú ve farkl soru ve faktör saylarna sahip alternatif ölçüm
modellerine ulaúlmútr. Her alternatif model için ilerlemeli bir süreç takip edilerek birden
çok faktöre yüklenen, ya da faktör yükü düúük olan sorular modellerden çkarlmútr. Soru
temizleme aúamasnn ardndan, tüketici karar verme özelliklerini en iyi yanstan modelin
seçimi için alternatif modellerin her biri DFA’ne tabi tutulmuútur. 7, 8, 9, 10 faktörlü TTE
ölçüm modelleri için ulaúlan ki-kare istatistikleri, uyum iyili÷i indeksleri ve faktörlerin
geçerlilik ve güvenilirliklerinin de÷erlendirilmesi için kullanlan bileúik güvenilirlik
(Composite Reliability) ve ortalama açklanan varyans (Average Variance Extracted)
de÷erleri incelendi÷inde, 22 soruyu içeren dokuz faktörlü uyarlanmú ölçüm modelinin
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cevaplayclarn karar verme tarzlarn daha iyi temsil etti÷i anlaúlmútr [χ2(712) 298,400
p<0.01] ve uyum iyili÷i indeksleri [GFI= 0.94, NFI= 0.89, CFI= 0.95, RMSEA=0.04].
økinci aúamada, uyarlanmú 9 faktörlü model DFA’ne tabi tutulmuútur. Bunun için, toplanan
verinin ikinci yars kullanlmútr. Ki-kare istatisti÷inin anlaml çkmasna ra÷men, uyum
iyili÷i indeksleri veri ile ölçüm modeli arasnda oldukça yüksek bir uyuma iúaret etmektedir
[GFI= 0.94, NFI= 0.89, CFI= 0.95, RMSEA=0.04]. Uyarlanmú TTE modeli ayrca bileúik
güvenilirlik ve ortalama açklanan varyans de÷erleri vastasyla geçerlilik güvenilirlik
açsndan de÷erlendirildi÷inde faktörlerden üçünde (Faktör 4, 5 ve 8) sorunlara rastlanmútr.
Ancak bu faktörler Sproles ve Kendall’n (1986) orijinal çalúmas da dahil olmak üzere
TTE üzerine yaplan araútrmalarn neredeyse tamamnda (örne÷in: Hafstrom, Chae ve
Chung, 1992; Durvasula, Lysonski ve Andrews, 1993; Shim, 1996) sorunlu bulunan
faktörler oldu÷undan, TTE ölçüm modelinden çkarlmamútr. Analizler sonunda Türk
tüketicisi için daha uygun bir model olan uyarlanmú TTE aúa÷daki tabloda sunulan 9
faktörden (boyuttan) oluúmaktadr.
Tablo 1: Uyarlanmú TTE Boyutlar
Faktör 1. Mükemmeliyetçilik-yüksek kalite odakllk: Satn alma srasnda ürün
kalitesine ne kadar odaklandklarn ölçmektedir.
Faktör 2. Marka odakllk-“fiyat =kalite” bilinci: Ürün kalitesinin markann fiyat
ve prestiji yardmyla öngörülmesi nedeniyle bilindik ve pahal markalar satn alma
e÷ilimini ölçmektedir.
Faktör 3. Moda odakllk:. Faktör, tüketicilerin karar verirken moday takip etmeye
ne kadar odakland÷n ölçmektedir.
Faktör 4. Fiyat odakllk: Satn alma kararlarnda ürün fiyatlarnn düúük olmasna ve
harcanacak para miktarna ne kadar dikkat edildi÷ini ölçmeye yöneliktir.
Faktör 5. Düúünmeden-dikkatsiz alúveriú: Tüketicilerin alúveriúlerinde özensiz
davranma, hzl ve düúünmeden karar verme e÷ilimini ölçmektedir.
Faktör 6. Bilgi karmaúas yaúama: Ürünler ile ilgili bilgi fazlal÷ndan dolay
tüketicilerin zihin karúkl÷ yaúama durumunu ölçmeye yöneliktir.
Faktör 7. Alúkanlk-Marka ba÷ll÷ odakllk: Tüketicilerin belirli favori markalar
tekrar ve düzenli olarak satn alma e÷ilimini ölçmektedir.
Faktör 8. Alúveriúten kaçnma: Tüketicilerin alúveriúten hoúlanmama ve bunu bir
zaman kayb olarak görme özelliklerini ölçen bu ters faktör “Alúveriúten kaçnma”
úeklinde isimlendirilmiútir.
Faktör 9. Kararszlk. Karar vermede ve seçim yapmada tüketicilerin yaúad÷
zorlu÷u ölçen bu faktör “kararszlk” olarak isimlendirilmiútir.
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Sonuç ve Öneriler
Türk tüketicilerden oluúan örneklem için ortaya çkan karar verme tarzlar ölçüm modeli,
orijinal TTE’ni tamamen onaylamamakta; ancak birçok açdan benzerlik göstermektedir. Bu
açdan araútrma sonuçlar, di÷er ülkelerde yaplan TTE konulu bir çok araútrma ile
paralellik içindedir (Hafstrom vd. 1992; Darvasula vd., 1993; McDonald, 1994; Shim, 1996;
Lysonski vd. 1996; Mitchell ve Bates, 1998; Walsh vd. 2001). Bu sonuçlara dayanarak
TTE’ nin kültürel farkllklara ra÷men genellenebilir baz karar verme tarzlarn tanmlama
yetene÷ine sahip oldu÷u söylenebilir.
Araútrmada, kolayda örnekleme yönteminin kullanlmú olmas verilerin Türk tüketicisini
temsil yetene÷ini snrlamaktadr. Gelecek araútrmalarda, tesadüfi örnekleme yöntemi
kullanlarak, geçerlilik ve güvenilirlik açsndan zayf faktörlerin sorularnn yeniden
yaplandrlarak, yeni tüketim alúkanlklarna yönelik boyutlarla zenginleútirilerek daha
etkili bir TTE ölçüm arac oluúturulabilir.
Kaynakça
DURVASULA, S., S. Lysonski ve J.G. Andrews (1993), “Cross-Cultural Generalizability
of a Scale for Profiling Consumer’s Decision Making Styles”, The Journal of Consumer
Affairs, Vol:27, No:1, s.55-65.
FAN, J.X. ve J. Xiao (1998), “Consumer Decision Making Styles of Young-Adult Chinese”,
The Journal of Consumer Affairs, Vol:32, No:2, s.275-294.
HAFSTROM, Leanne L.; Chae, Jung Sook ve Chung Young Sook (1992), “ConsumerDecision Making Styles: Comparison Between United States and Korean Young
Consumers”, The Journal of Consumer Affairs, Vol:26, No:1, s.146- 158.
HIU, A. S. Y., Siu, N.Y.M., Wang, C.C.L. ve Chang, L.M.K. (2001), “An Investigation of
Decision-Making Styles of Consumers in China”, Journal of Consumer Affairs, Vol:35,
No:2, s.326-345.
KAVAS, Alican ve Figen Yesilada (2007), “Decision Making Styles of Young Turkish
Consumers”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol:9,
November, s.73-85.
LYSONSKI, S., S. Durvasula ve Y. Zotos (1996), “Consumer-Decision Making Styles: A
multi-Country Investigation”, European Journal of Marketing, Vol:30, No:12, s.10-21.
MCDONALD, William J. (1994), "Psychological Associations with Shopping: A Moderator
Variable Perspective," Psychology & Marketing, Vol:11, No:6, s.549-568.
MITCHELL, Vincent-Wayne ve Louise Bates (1998), “UK Consumer-Decision Making
Styles”, Journal of Marketing Management, Vol:14, s.199-225.
SHIM, Soyeon (1996), "Adolescent Consumer Decision-Making Styles: The Consumer
Socialization Perspective," Psychology & Marketing, Vol:13, No:6, s.547-569.

324

SPROLES, Geoerge B. ve Elizabeth L. Kendall (1986), “A Methodology for Profiling
Consumers’ Decision Making Styles”, The Journal of Consumer Affairs, Vol:20, No:2,
s.267-279.
ÜNAL, Sevtap, Aysel Erciú, (2006), “Tüketicilerin Kiúisel De÷erlerinin Satn Alma Tarzlar
Üzerindeki Etkisi”, Ticaret ve Turizm E÷itim Fakültesi Dergisi, Say: 1, s.23-48.
WALSH, Gianfranco, Vincent-Wayne Mitchell ve Thorsten Hennig Thurau (2001),
“German Consumer-Decision Making Styles”, The Journal of Consumer Affairs, Vol:35,
No:1, s.73-95.

325

MODERNLEùME ODAöINDA TÜKETøM TOPLUMUNUN ORTAYA ÇIKIùI: TÜRK
TOPLUMUNA ve TÜRK TÜKETøCøSøNE YANSIMALARI
Dr. Nevriye ALTUNTUö
Süleyman Demirel Üniversitesi øøBF, SDÜ-øøBF Do÷u Kampüsü, Isparta.
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Özet
Bu çalúmann amac; Osmanl ømparatorlu÷unun son dönemlerinde baúlayan modernleúme
sürecinin ve bu sürecin bir ürünü olan tüketim faaliyetlerinin nasl geliúti÷inin ve bugün
gelinen noktada Türk toplumunu ve Türk tüketicisini nasl bir yapya kavuúturdu÷unun
ortaya çkarlmasdr.
Bat’da sanayileúmeye ba÷l olarak ortaya çkan modernleúme olgusu, Türk toplumunda geri
kalmúl÷a bir çözüm olarak alglanmútr. Bu algsallk, Türk modernleúmesinin ekonomik,
sosyal ve kültürel alt yaps oluúmadan, sadece zihinsel bir çabann ürünü olarak
baúlamasna ve kendine has bir içerik kazanmasna yol açmútr. Bu sonuç; aslnda her
toplumu oluúturan koúullarn ve dinamiklerin birbirinden farkl olmasndan
kaynaklanmaktadr.
Bu ba÷lamda; Türk tüketim toplumunun ve tüketicisinin ortaya çkúnda etkili olan iç ve dú
dinamiklerin irdelenmesi önem kazanmaktadr. Böyle bir çalúma olmadan yaplacak
tüketim ve tüketici analizlerinin eksik kalaca÷ ya da bu topluma özgü çkarmlara
ulaúamayaca÷ düúüncesi oda÷nda, kavramsal ve kuramsal bir analizin alt yaps
oluúturulmaya çalúlacaktr.
Anahtar Kelimeler: Modernleúme, tüketim toplumu, Türk toplumunda modernleúme, Türk
tüketici kimli÷i.
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EMERGENCE OF CONSUMER SOCIETY ON THE FOCUS OF
MODERNISATION: ITS REFLECTIONS ON TURKISH SOCIETY AND
CONSUMERS
Abstract
The aim of this study is to reveal how the process of modernization, which started during
the late periods of Ottoman Empire, and the consumption activities, which is a product of
this process, developed and to clarify into what kind of a structure they have transformed
Turkish society and Turkish consumers in the current situation.
The phenomenon of modernisation which arose from the industrialization in the West was
perceived as a solution to the backwardness in Turkish society. This perception led the
Turkish modernisation to start only as a product of intellectual effort and to gain a peculiar
content without the formation of its economic, social, and cultural infrastusture. This result
is in fact caused by the fact that the conditions as well as the dynamics which make up every
society vary from each other.
Within this context, the anaylsis of internal and external dynamics which have proved to be
very effective on the emergence of Turkish consumer society and consumers gains
importance. Based on the view that consumption and consumer analysis to be done will be
insufficient and that no deduction peculiar to this society could be made without such a
study, the substructure of a conceptual and theoretical analysis will be established.
Keywords: Modernization, consumer society, modernization in Turkish society, Turkish
consumer identity.
1. GøRøù
Bat toplumlarnda sanayileúmeye ba÷l olarak ortaya çkan modernleúme olgusu; akla ve
rasyonel ilkelere dayal bir toplum yapsn ifade etmektedir. Modernleúme sürecinin
ekonomik boyutunu oluúturan endüstriyel kapitalizm; ortaya koydu÷u üretim artúna ba÷l
olarak, önceleri üretim toplumuyla anlr olmuútur. Zaman içerisinde, bu artún emiliminin
daha önemli oldu÷unun anlaúlmasyla, tüketimin önceli÷ine odaklanmútr. Bu anlayú
farkll÷; toplumlarn tüketim toplumuna, bireylerin ise tüketici kimli÷ine bürünmelerine
zemin hazrlamútr.
Bauman’a göre, tüketim toplumunun bireyi; tüketebilmek için yaúamakta, anlk zevk
peúinde koúmakta, ö÷renmeyi de÷il, unutmay hedeflemektedir (2006:93-94). Tüketim
olgusuna eleútirel anlamlar atfetmek, toplumsal ve insani ihtiyaç ve geliúmeleri göz ard
etmekten kaynaklanmaktadr. Günümüzde kiúilerin kendilerini duyumsamaya ve
duyumsatmaya; belirli metalar ve simgeleri tüketerek ulaútklar bilindi÷inde, tüketimin
insanlarn bir kimlik edinerek var olmalarna ve toplumsallaúmalarna katk sa÷lad÷
unutulmamaldr.
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Bu÷ra’ya göre, gerek piyasa, gerekse özel giriúimler aracl÷yla sosyal ve ekonomik
stratejiler oluútururken, isabetli öngörülere ihtiyaç vardr. Bu yüzden ilgili toplum yapsnn
ve geliúiminin dinamikleri; üyelerinin de÷er yarglarnn ve beklentilerinin bileúenleri
do÷rulukla analiz edilmelidir (2000:28-30). Böyle bir analiz tarihsel bir perspektiften
konuya yaklaúmay gerektirmektedir. Söz konusu gereklilik; toplumsal ve bireysel
de÷iúimlerin ancak içselleútirildiklerinde kalc olabilmelerinden kaynaklanmaktadr.
Benzer bir analojiyle, bir toplumda ve üyelerinde zaman içerisinde meydana gelen
ekonomik, kültürel, sosyal ve sanatsal geliúmeleri izleyebilmek için tüketim alannda da
tarihsel bir yolculuk gerçekleútirilmelidir. Tüketim olgusunun, modernleúmenin etken
bileúeni olmas nedeniyle, aslnda tüketimin; demokratik ortamlarda, seçme bilincine ve
iradesine sahip bireylerin özerkleúmesine, özgürleúmesine, kendini ve yaúad÷ toplumu
geliútirmesine frsat yaratt÷ da gözden kaçrlmamaldr. Daha bilinçli, sofistike, estetik ve
etik unsurlar taúyan bir tüketim olgusu; kiúisel ve toplumsal geliúmelerin itici gücünü
oluúturabilmektedir.
11. MODERNLEùME
Modernleúme olgusu; 17. yüzyldan baúlayarak, bir aydnlanma projesi olarak ortaya
çkmútr. Sanayileúmeye ba÷l olarak Avrupa’da ortaya çkan ekonomik birikim, önceleri
Avrupa’y ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda dönüútürmüú, sonrasnda ise neredeyse
tüm dünyay etkisi altna almútr. Modernleúme; tarma dayal ekonominin ve dini referans
alan düúünce sisteminin, makineleúmeye dayanan kapitalist ekonomiye ve akl referans alan
düúünce sistemine dönüúmesidir (Odabaú, 2004:14; Giddens, 2004:11; Tekeli, 2009:14;
Touraine, 2004:23). Kentel’e göre modernleúme, toplumsal yaúamn ulus devlet düzeyinde
örgütlendi÷i; bireylerin bu devlete vatandaúlk ba÷yla ba÷land÷ ve ekonomik iliúkilerin
ulusal pazar düzeyinde gerçekleúti÷i bir süreçtir (2008:18).
Berman’a göre ise modernleúme, bir yandan insanlar dogmatik basklardan kurtararak
kendilerini ve dünyay dönüútürmek üzere büyük bir güç atfederken di÷er yandan da
bildikleri ve sahip olduklar úeyleri tannmaz bir hale getirmektedir (2008:27). Her sorunu
akl yoluyla çözmek, e÷itimde, sa÷lkta, bilimde, teknolojide, ulaúm ve iletiúimde, bireysel
ve toplumsal iliúkilerde geliúmeyi sa÷lamakla birlikte (Yanklar, 2006:59), zaman içerisinde
bilim, ahlak ve estetik alanlar birbirinden ayrmú (Tekeli, 2009:15) ve yaúamn tüm
alanlarn ekonomik alann güdümüne sokmuútur.
111. TÜRK MODERNLEùMESø
Ortayl’ya gore, Türk modernleúmesi; Osmanl imparatorlu÷unun, kuruluúundan itibaren 15.
yüzyla kadar bir Balkan devleti olarak kabul edildi÷i ve aslnda Roma ve Bizans’tan sonra
Akdeniz Bölgesinin Üçüncü ve son imparatorlu÷u oldu÷u için
aúama aúama
gerçekleúmiútir Ve bu yüzden ilk baúlarda bir Do÷u– Bat kavgas yaúanmamútr
(2002:14-15). Zaman içinde bu sorunsuz süreç, Osmanl’nn savaúlarda Bat karúsnda
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sürekli yenilmesi, Bat’nn üstünlü÷ünün kabulu anlamna geldi÷i için, Bat’y ve Bat’ya ait
olanlar reddetme anlayúna dönüúmüútür.
Tekeli’ye göre, yaúanlan bu sürecin en önemli nedeni, modernizmin bir ‘modernite projesi’
haline getirilmesiyle, tarihsel bir olgu olmaktan çkarak, deterministik bir yapya
bürünmesidir. Böylece bir toplumun sahip oldu÷u dinamikler görmezden gelinerek, o
topluma Bat’nn oluúturdu÷u yol haritas sunulmakta, ayn yollar izlenirse ayn sonuca
ulaúlaca÷ vadedilmektedir. Oysa yaúanlan geliúmeler, ‘tekçi bir modernizmin’ olmad÷n
ve modernleúme açsndan, her toplumun farkl bir yerde durdu÷unu ortaya çkarmútr
(2009:101-102). Bu yüzden Türk modernleúmesini ve sonuçlarn do÷ru yorumlayabilmek
için, kendi tarihselli÷i ve dinamikleri içerisinde ele almak gerekmektedir.
3.1. Türk Modernleúmesinin Kavramsal Yaps
Osmanl’dan itibaren modernleúmeye direnen radikal bir kanat hep var olmuú ve bu durum;
modernleúmeyi “Batllaúma, Bat taklitçili÷i gibi” kavramlarla bir arada anlr hale
getirmiútir (Ortayl, 2002:15). Kahraman’a göre böyle eleútirel bir tanmlama;
modernleúmenin soyut bir kavram olarak de÷erlendirilmesi ve bu yüzden daha kolay
benimsenmesine karún, Batllaúmann bir ‘ideoloji’ olarak kabul edilmesinden
kaynaklanmaktadr (2002:215).
Tekeli’ye göre, böyle bir betimleme modernleúmeyi tarihsel bir olgu olarak her ülkenin
eninde sonunda yaúayaca÷ bir olgu olmaktan çkarmakta ve “bir kimlik kaybna ve bir
özenti olmaya itmektedir.” Tekeli, içsel dinamikler yerine dúsal dinamiklerle baúlayan Türk
modernleúmesini “sklgan modernite projesi” olarak adlandrmaktadr (2009:103). Ö÷ün
ise bu ba÷lamda Türk modernleúmesini, adeta tembel bir ö÷rencinin ödevini günü
kurtarmak adna, savsaklayarak yapmas gibi bir metaforla tanmlamaktadr. Yaúanan süreç;
eskisinden tam olarak vazgeçmeden, bir ksm eskiyi muhafaza ederken yeni olana da yer
açmak olarak tanmlanabilmektedir. Ksaca ifade etmek gerekirse, Türk modernleúmesi,
“kurall yenileúme, muhafazakar yenileúme ya da yerlici modernleúmedir” (2002:196).
3.2. Türk Modernleúmesinin Kuramsal Yaps
Özberk’in aktard÷na göre, Berkes Osmanl’dan itibaren Türk aydnlarn, modernleúmeyi
sadece zihinsel bir çabann ürünü olarak ele aldklar ve onun gerisinde yatan ekonomik
birikim ve iliúkileri görmedikleri gerekçesiyle eleútirmiútir (Berkes, 2007). Akyol’da, Türk
modernleúmesinin ekonomik bir itilime dayal olarak ortaya çkmad÷n ve aslnda
tamamen bürokratik bir karaktere sahip oldu÷unu ifade etmektedir. Bu yüzden modernleúme
sürecinin ortaya çkard÷ yap; sanayileúmeye dayal bir üretim yapsndan yoksun olmas
sebebiyle ekonomi aya÷nn bürokrat ve asker aya÷na göre geri planda kald÷ bir
görünüm sergilemektedir (2007:118).
Odabaú’da bu sebeple modernleúme sürecini, Osmanl bürokratlarnn temsil etti÷i bir
ideolojinin uzants olarak tanmlamakta ve bu yüzden devrimci bir temele dayanmayan,
pragmatik reformcu bir kuramsal yapya oturtmaktadr (2005:18). Modernleúmenin, içsel
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dinamiklerden yoksun olarak, Bat’da var olan alma temelinde kurgulanmas Sarbay’a
göre, “modernli÷in ontolojik de÷il epistomolojik temelde inúa edilmesine yol açmútr.” Bu
yapnn do÷al sonucu ise Bat’da var olan ve kapitalist sistemin özünü oluúturan düúünce ve
kurumlarn kendisinin de÷il yansmalarnn; içeri÷in de÷il görselli÷in ya da nitelik de÷il
niceli÷in önem kazanmas olmuútur (2002:304-305).
1V. TÜRK MODERNLEùMESøNøN GELøùøMø
Ortayl’ya göre, modernleúme’nin tanm yaplrken dar bir bakú açsyla hareket edilmekte
ve az geliúmiú toplumlarn geliúmiú toplumlara yetiúmek için de÷iúmeye çalútklar ifade
edilmektedir. Oysa bu toplumlarda zaten bir de÷iúim süreci yaúanmaktadr, modernleúme ise
yaúanan bu de÷iúimin de÷iúmesi ve hzlanmasdr (2002:13). Az geliúmiú toplumlarla
geliúmiú toplumlar arasnda yaúanan de÷iúim süreci, ortaya çkú, geliúimi ve sonuçlar
açsndan farkllk göstermektedir. Söz konusu farkllk, her bir toplumun yaúad÷ de÷iúim
sürecini baúlatan dinamiklerin de birbirinden oldukça farkl olmasndan kaynaklanmaktadr.
Geliúmiú olarak nitelenen Bat’l toplumlarda yaúanan modernleúme olgusu; aydnlanma
süreciyle baúlayan de÷iúimi, sanayileúmeye ba÷l olarak ekonomik, kültürel, toplumsal ve
bilimsel alanda yaratlan birikimlerle besleyerek, emperyalist bir güce dönüútürmüútür. Az
geliúmiú bir toplum olarak nitelenen Türk toplumunun modernleúmesi ise Bat’daki
durumun tam tersi bir noktadan baúlamú ve farkl kulvarlarda yol almútr. Ekonomik ve
toplumsal çöküú noktasnda, modernleúmenin sebeplerine de÷il sonuçlarna odaklanan
Osmanl’nn baúlatt÷ modernleúme olgusu, yaklaúk iki yüzyllk bir çabann sonunda
gerekli ekonomik, bilimsel, kültürel ve toplumsal birikimlerle beslenemedi÷i için devlet
eliyle yürütülen ve bu yüzden toplum tarafndan bütünüyle içselleútirilemeyen bir olgu
olarak kalmútr.
4.1. Osmanl Dönemi
Kahraman’a göre Osmanl modernleúmesi, Bat’l toplumlar karúsnda geriledi÷ini farkeden
Osmanl’nn bu de÷iúimin mant÷n anlamak amacyla, de÷iúen dünyay kavrama ve
anlamlandrma çabas olarak ortaya çkmútr. Bu yönüyle dünyay ve etrafnda geliúen
olaylar somut gerekçelerle açklama ihtiyac, Osmanl modernleúmesinin seküler yannn
öne çkmasn sa÷lamútr (2002:220). Bat’da endüstrileúmenin do÷al bir sonucu olarak
ortaya çkan modernleúme; Osmanl’da üretim iliúkilerinden ve buna ba÷l sanayileúme
olgusundan ba÷msz olarak zihinsel bir çabann ürünü olarak ortaya çkmútr. Ve zaman
içinde ortaya çkan ihtiyaçlara ba÷l olarak kurumsal, ekonomik ve kültürel yaplar
oluúturulmaya çalúlmútr.
Osmanl’nn askeri yenilgilere bir çözüm arayúnda, Bat’nn askeri üstünlü÷ünü ve
tekni÷ini etken bulmas; bu üstünlü÷ün elde edilmesini tek amaç haline getirmiútir.
Osmanl’nn, Bat’nn üstünlü÷ünü yaratan üretim tekniklerini ve kurumsal yaplar ihmal
ederek baúlatt÷ modernleúme çabalar, dört aúamada gerçekleúmiútir. Birinci aúamada,
askeri yenilgilere çözüm aranmútr. ikinci aúamada, modernleúmenin ekonomik ve
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toplumsal bir proje oldu÷u anlaúld÷ için, yönetim kadrolarnda ve Osmanl seçkinlerinde
bir uyanú baúlamútr. Üçüncü aúamada, iktidarn gücünü snrlandrmak isteyen yeni bir
aydn snf oluúmuútur. Dördüncü aúamada ise, imparatorlu÷un parçalanmasyla,
modernleúmenin kurumsal ve ekonomik yapsnn gerektirdi÷i ulus devlet projesi hayata
geçirilmiútir (Tekeli, 2009:50-52). Bu süreçte Batl tüketim mallarnn Osmanl’ya
ulaúmas; Tanzimat’n ilanyla baúlamú olsa da, gerçek anlamda kitlesel tüketim ve tüketici
olgusu, 1980 liberal ekonomik kararlarn ilanyla oluúmaya baúlamútr (Yanklar, 2006:6263; Boratav, 2007:52-53). Bu sürecin taúyc unsurlar; ticari anlaúmalar, dú ülkelerle
temasta bulunan asker, bürokrat, elçilik görevlilerinin, sanat ve edebiyat çevrelerinin bilgi
ve yaúam tarz aktarmlar olmuútur. Tüm bu etkileúimler sonucunda oluúan tüketim kültürü,
en muhafazakar kesimler de dahil olmak üzere, herkesi bu kültürün üyesi ve tüketicisi
yapmútr.
Sander’e göre, Osmanl devletinin güçlü oldu÷u dönemlerin geride kalmaya baúlamas,
savaúlarda yenildi÷i için, fetih gelirlerinin azalmasndan kaynaklanmaktadr (2000:113).
økinci Viyana kuúatmasnn sonunda imzalanan Karlofça Antlaúmasyla duraklama
dönemine giren Osmanl, Bat’ l devletlerle yapt÷ ticari antlaúmalar yüzünden ve bu
süreçte de sanayi alt yapsn oluúturamad÷ için kendisini adeta bir pazar konumuna
indirgemiútir.
Özellikle 1838 ylnda øngilizler’le yaplan Balta Liman Serbest Ticaret Anlaúmas bu
sürecin hazrlaycs olarak kabul edilmiútir. Anlaúma hükümlerinden yararlanan øngilizler,
Osmanl ekonomisi üzerindeki denetimlerini artrmúlardr (ùahin, 2007:22).
Ekonomik anlamda iflasa giden Osmanl’da yaúanlan skntlara, Krm savaúnn yaratt÷
mali yükün de eklenmesiyle, önceleri karú çklan dú borçlanma kaçnlmaz olmuútur.
1852 ylnda yaplan ilk dú borçlanma anlaúmasyla elde edilen kaynaklar, ekonomiyi
rahatlatacak yatrmlar yapmak yerine lükse, e÷lenceye ve gereksiz harcamalara
sarfedilince, Osmanl’nn mali iflasnn ilan olan Düyun-u Umumiye yönetimi faaliyete
geçmiútir. Bu örgüt, Osmanl gelirlerinin yaklaúk 1/3’ini ele geçirerek, Osmanl’y sömüren
ve henüz emekleme aúamasnda olan sanayisine aktaracak kaynak brakmayan bir yapya
dönüúmüútür (Kongar, 2004:342-343). Tüm bu açklamalar do÷rultusunda, Osmanl
sanayisinin durumu ksaca úöyle özetlenebilir:
Temel üretim etkinliklerinin olmad÷ ve üretim etkinli÷inin daha çok gda ve dokuma
üzerine ve iç pazara yönelik olarak yapld÷ bir ekonomik yapnn varl÷; daha çok
aznlklarn ve yabanclarn hakim oldu÷u ticari iliúkiler; çalúan nüfusun %70- %75’inin
tarm kesiminde oldu÷u bir iúgücü da÷lm; sanayi ürünlerinin ithalatna ve tarmsal
ürünlerin ihracatna dayal dú ticaret yaps…Boratav’a göre, tüm bu veriler, Osmanl
sanayisinin az geliúmiú oldu÷unun birer göstergesidir (2007:33).
Hem bu az geliúmiúlik hem de ekonomik faaliyetlerde aznlklarn ve levantenlerin
hakimiyeti, Türkler’in sermaye birikiminden faydalanmasna frsat tanmamútr. Bu eúitsiz
iliúkinin de÷iúimi, økinci Meúrutiyet’ten hemen sonra giriúilen ‘Millileútirme’ hareketiyle
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baúlamú ve økinci Dünya Savaúnn bitiminden sonra tamamlanabilmiútir (Tuncay,
2005:51).
4.2. Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet döneminin modernleúme süreci, üç temel üzerinde iúlerlik kazanmútr.
Birincisi; ulusal ba÷mszl÷n gerçekleútirilmesidir. økincisi; egemenli÷in halka
braklmasdr. Üçüncüsü ise; tüm bu hedeflerin devrimci yöntemlerle gerçekleútirilmesidir
(Özberk, 2009:73). Ksaca ifade etmek gerekirse, Osmanl dönemi modernleúmesi gibi
Cumhuriyet dönemi modernleúmesi de bir devlet projesi olup, bürokratik yan öne çkan bir
modernleúmedir.
Tuncay’a göre, cumhuriyetin ilk yllarnda geleneksel yapyla uyum içerisinde yürütülmeye
çalúlan lml bir Bat’clk anlayú varken, Takrir-i Sükun döneminden itibaren ‘kat ve
ödünsüz’ bir Bat’clk anlayú a÷rlk kazanmútr (2005:195).
Cumhuriyet’in kabulüyle, devletin siyasi yaps de÷iúmekle birlikte, ekonomik ve toplumsal
yap Osmanl’dan oldu÷u gibi devralnmútr (Kongar, 2004:349). Osmanl’dan gelen bir
sermaye birikiminin olmamas, tpk Osmanl gibi Cumhuriyet hükümetini de Bat
sermayesi ve onun yerli temsilcilerinin görüúleri do÷rultusunda kararlar almaya zorlamútr
(Tuncay, 2005:31). Bu süreçte, ekonomik politikann belirlenmesinde ilk adm olarak kabul
edilen, øzmir øktisat Kongresi’nde, özel giriúimin özendirilmesiyle, sermaye birikimi
oluúturulmak istenmiútir. Kongreye katlan esnaf, sanayici, iúçi gibi meslek kuruluúlarndan
gelen kiúi ve gruplarn görüúleri birbirinden farkl olmakla birlikte, üzerinde anlaúlan ortak
görüú ekonomin liberal politikalar do÷rultusunda yönetilmesi gerekti÷idir. 1930’lara kadar
etkisini sürdüren liberal görüúler, dünyann ekonomik dar bo÷aza girmesiyle, yerini devlet
eliyle kalknma politikalarna brakmútr (Timur, 1993:61; Kongar, 2004:350-351).
Devlet eliyle kalknma projesi, økinci Dünya Savaún kapsayan 1939-1945 yllar arasnda
da yo÷unlaúarak devam etmiútir. Bu dönemde bürokrasinin a÷rl÷ giderek artmútr. Bu
süreçte gerçekleútirilen sanayi dallar ise, dokuma; ka÷t sanayi; maden sanayi; porselen
sanayi ve kimya sanayidir. øzlenilen askeri ve toplumsal politikalar yüzünden sanayi
yatrmlar, en uygun kuruluú yeri stratejisine ve rasyonalite ilkelerine göre de÷il, daha
ziyade popülist kayglarla ve özel sektöre öncülük yapmak amacyla gerçekleútirildi÷i için,
bu yönüyle de Bat tipi modernleúme modelinden ayrlmaktadr (Timur, 1993:137-139).
Harp yllar, kendi zenginlerini yaratmú ve oldukça büyük bir zenginli÷e kavuúan bu
kesimler, bu birikimi ülkeyi kalkndracak yatrmlar yerine, spekülatif kazançlara, e÷lence
ve lükse harcayarak, ülkede yaúanlan gelir dengesizli÷in daha da derinleúmesine yol
açmúlardr. Cumhuriyetin ilk yllarnda ekonomik düzeyin geri oluúu, tasarrufu olumlayan
toplumsal kültür ve içe kapal hükümet politikalar yüzünden, tüketim olgusu ve alúkanl÷
sadece belirli bir kesimin ilgi oda÷nda olmuú ve kitlesel bir görünüm kazanamamútr. Yine
1926’da çkarlan Men-I øsrafat Kanunu, 1942’de tüketim vergilerinin yüzde elliye kadar
artrlmas ve harp skntlar nedeniyle baz gdalarn karneye ba÷lanmas, zaten yetersiz
düzeyde olan tüketim sürecinin iúlerlik kazanmasn engellemiútir (Bçakç, 2008:20).
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1980’li yllara giriúle birlikte, Türk ekonomisinin dúa açlmasyla toplumsal ve ekonomik
ba÷lamda yaúanlan krlmalar; üretim yerine tüketimin öncelik kazanmasna ve finans,
bankaclk, pazarlama gibi sektörlerin yldznn parlamasna yol açmútr. Ekonomik
kaynaklarn ihracata yönlendirilmesi sonucunda ise sanayileúme hamlesinden vazgeçilmiútir
(Kozano÷lu, 1993:81).
V. TÜRK MODERNLEùMESøNøN
KÜLTÜRÜNÜN OLUùMASI

KÜLTÜREL

BOYUTU

ve

TÜKETøM

Ortayl’ya göre, geç modernleúme yaúayan her toplum gibi, Osmanl modernleúmesi de
kültürel bir çatúma ortam yaratmútr. Toplumda hakim olan de÷er yarglarnn , kültürel
kalplarn dúardan gelen yeni ve farkl kültürel de÷erler tarafndan sarslmas her toplumda
trajik ykmlara yol açmútr. Bu kaçnlmaz bir olgu olmakla birlikte, Ortayl, Türk
toplumunda yaúanan de÷iúim sanclarnn bu boyutta olmad÷n ifade etmektedir (2002:1415). Sanayileúmenin ve bunun sonucunda ortaya çkan modernleúmenin baúlangç
dönemlerinde, üretim odakl toplumsal yap, tüketime ancak üretilen ürünlerin emilerek
tekrar üretim sürecine girdi olarak dönüúümün sa÷lanmas ölçüsünde hoúgörülü bakmútr.
Bu amacn dúna çkan her türlü tüketim faaliyetini ve bu faaliyetin edimcisini ise erdemsiz
bularak dúlamútr. Bu dönemlerin hakim paradigmas ise tasarruf ve ihtiyaçlarla örtüúen
tüketim anlayú olmuútur.
Endüstrileúmenin sonucunda ortaya çkan arz bollu÷u ve bu bollu÷un tüketilememesinin
yaratt÷ Büyük Dünya Bunalm, üretim kadar tüketimin ve üretici kadar tüketicinin de,
sistemin sürdürülebilmesi için hayati önemde oldu÷unun anlaúlmasna yol açmútr. Bu
anlayú farkll÷, üretim odakl toplumsal yapnn kitlesel tüketim odakl bir toplumsal
yapya dönüúümünü baúlatarak, tam tersi bir açlma savrulmasna yol açmútr.
Bu ba÷lamda dünyadaki geliúmelere paralel olarak, gecikmeli de olsa benzer bir süreç
Türkiye’de de yaúanmaya baúlanmútr. ùahin’e göre, 1930’larda øú Bankas kumbaralaryla
çocukluktan itibaren aúlanmaya çalúlan tasarruf fikri ve tasarruflu vatandaú olmann
erdemli oldu÷u inanc, 1990’l yllardan itibaren yine bankaclk sektöründeki zihniyet
de÷iúiminin toplumdaki yansmas olan banka kartlar eliyle geçersizlenerek, tasarruf
fikrinden tüketmenin olumlanmas sürecine hzl bir geçiú baúlamútr (2009:127).
1950’li yllara gelindi÷inde ise, Amerika’nn Marshall yardmlar ve Truman Doktrini
çerçevesinde, az geliúmiú ülkeleri siyasi ve ekonomik anlamda dönüútürme politikalar
uyarnca, Türkiye’de de kapitalist sisteme uyum sa÷lama dönemi baúlamútr.
Bu sürecin sonunda gelinen noktada, Fordist üretim tarznn ortaya çkard÷ kitlesel üretim,
kitlesel boyutta bir tüketim olgusunu yaratmaya baúlamútr. Kitlesel tüketim olgusunun
toplum tarafndan içselleútirilmesi için kitle iletiúim araçlarndan, pazarlama ve reklam
faaliyetlerinden, sinema ve tiyatro gibi e÷lence sektörüne kadar her türlü araç ve teknikten
yararlanlmútr. Bu dönemde uygulanlan sosyal devlet anlayúna ba÷l olarak, ücretlerin
yüksek tutulmas da, bireylerin gelirlerinden tüketime ayrdklar pay artrarak, kitlesel
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boyutta bir tüketim olgusunun ve buna ba÷l olarak tüketim kültürünün iúlerlik kazanmasn
kolaylaútrmútr (Da÷taú ve Da÷taú, 2009:69).
Kozano÷lu’na göre bu aúamaya kadar, farkl dönemlerde farkl kültürler baskn olmuútur.
60’l yllarda ‘profesyonel kültür’; 70’li yllarda ‘sosyal kültür’; 80’li yllardan itibaren ise
‘úirket kültürü’, toplumsal iliúkileri úekillendirmiútir (1993:41). Daha sonra yaúanan küresel
etkileúimler sonrasnda ise, tek hakim paradigma tüketim kültürü olmuútur. ùahin’e göre
küreselleúen dünya ekonomisine uyum sa÷lamak amacyla 1980’lerden itibaren yaplan
özelleútirme politikalaryla, kamu paylarndan sosyal amaçl transferlere ayrlan ksm
azalmú ve toplumsal gelir dengesizliklerinin boyutu giderek artmútr. Bu geliúmeye ba÷l
olarak, ölçüsüz bir oranda zenginleúerek her istedi÷ini alacak imkana kavuúan ve bu
imkann snrsz bir tüketim hrsna dönüútüren bir aznlk ortaya çkmútr. Di÷er taraftan
bu úansl aznlkla birlikte yaúayan ve snrl imkanlaryla ancak snrl bir tüketim gücüne
sahip olan kesimin giderek ço÷almasyla da toplumsal dokuda onarlmaz bozulmalar baú
göstermeye baúlamútr (2009:135).
V1. MODERNLEùMENøN TÜRK TOPLUMUNA ve TÜRK TÜKETøCøSøNE
YANSIMASI
Modernleúmenin Türk toplumunda meydana getirdi÷i de÷iúimleri anlayabilmek için,
Türkler’in toplumsal ve psikolojik özelliklerini bilimsel bir açdan de÷erlendirmek ilk
hareket noktas olmak zorundadr. Henderson’un Jung’dan aktard÷na göre bunun nedeni,
toplumlarn da tpk bireylerin sahip oldu÷u bireysel hafza ve bilinçalt gibi bir metaforla
açklanan toplumsal hafzasnn ve toplumsal bilinçaltnn olmasdr (Jung, 2007:78-85).
Toplumsal yapnn dinamik olmas ve toplumsal hafzann varl÷, her toplumun farkl bir
modernleúme serüveni yaúamasna yol açmútr.
Kentel’e göre, böyle bir sonucun ortaya çkmas, aslnda sosyolojinin en temel derslerinden
birisidir. Devlet, toplum ya da birey, hangi düzeyde olursa olsun, yaplmak istenen her
de÷iúimin sonucu; devrede baúka aktörlerin olmas nedeniyle, her zaman istenilen
sonuçlardan sapma gösterecektir (2008:58).
6.1. Türk Tüketim Toplumunun Profili
Türkler’in toplumsal hafzas ve buna dayanarak toplumsal kodlarn ortaya çkaran ilk
bilimsel çalúma; Erol Göka tarafndan yaplan ve uzun yllara dayanan bir araútrmann
sonucunda ortaya konmuútur. Göka’ya gore, Türkler’in toplumsal kodlarn úekillendiren en
önemli unsur, göçebe bir toplum olmasdr. Bu realite, Türkler’in sürekli varoluúsal bir
kayg taúmalarna ve buna ba÷l olarak yönetme veya yönetimde olma hedefini
içselleútirmelerine ve günü kurtarmak adna, pratik çözümlere yönelmelerine yol açmútr.
Yaúamlarn garantiye almak amacyla, yenilik ya da icatlar yapmak yerine, baúarl olan
teknik ve yöntemleri benimsemelerini sa÷lamútr (2009:126).
Bu açklamalar, Türkler’in uygarlk geliútirmekten ziyade uygarlk sentezcisi bir toplum
oldu÷unu ve bu yüzden ne kadar muhafazakar olursa olsun, yeniliklere her zaman açk
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oldu÷unu do÷rulamaktadr (Göka, 2006:29-30). Özberk’in Berkes’ten aktard÷na göre,
Türkler’in fanatizmden uzak olmasnn bir nedeni de toplumsal birlikteliklerinin temelinin
rk, kan, din, úecere hatta dil birli÷i olmamasdr. Bu birlikteli÷in temeli, genellikle zanaat
ya da devlet birli÷i olmuútur (Berkes, 2007). Ortayl’ya göre, göç psikolojisinin yaratt÷
farkl co÷rafya ve farkl medeniyetlerle haúr neúir olmak, Türkler’in zeki ve dinamik bir
toplum olmasn sa÷lamútr ( 2007:71).
Göçebeli÷in kültürü, yazya de÷il söze dayaldr. Sözel kültür gibi ‘Potlaç kültürü’ de,
Türkler’in toplumsal ve bireysel psikolojisinde derin izler brakmútr. Türkler’de Potlaç
kültürünün en yakn tanm ‘Han Ya÷ma’ ile karúlanmútr. Özü sermaye birikiminin
önlenmesine ve bu birikimin di÷erleriyle paylaúlmasna dayanan Potlaç kültüründe; önce
yeme içmeyle baúlayan törenler, ev, kap kacak ve var olan di÷er eúyalarn yaklp
yklmasyla son bulurken, bu fazlal÷ elinde bulunduran kiúilerin de, toplulu÷u oluúturan
di÷er kiúilerden bir fark olmasnn önüne geçilmiú oluryordu. Göka’ya göre, günümüzde
hala güncelli÷ini koruyan ‘a÷ann eli tutulmaz’ ya da ‘a÷alk vermekle olur’ gibi deyimler
Potlaç kültürünün yansmalardr. Yine Türkler’de var olan, konukseverlik, dayanúma
duygusu ve kolay snf atlamak özelli÷i, bu kültürün izlerini taúmaktan kaynaklanmaktadr
(2008:141-143).
Göka, Potlaç kültürünün etkisinin, tüketim iúlevinde ve tüketici davranúnda da sürdü÷ünü
ifade etmektedir. ùan, úeref, kahramanlk ve namus gibi kavramlarnn en önemli özellikler
olmas yüzünden, Türk insan, tüketim iúlevine rasyonel bir süreç olarak de÷il, daha çok
duygusal bir süreç olarak bakmakta ve bu yüzden taklit, gösteriú, lüks ve statü
düúkünlü÷ünün etkisiyle, bilinçsiz bir tüketim çlgnl÷na kaplabilmektedir (2008:144).
Bu süreçte, Türk toplumunun Bat tipi bir tüketim toplumu olup olmad÷ sorguland÷nda
verilecek en tutarl cevap; her ne kadar önemli bir yol katetmiú olsa da birebir örtüúmedi÷i
ve kendine özgü bir seyir izledi÷idir. Bu oluúumda hem maddi hem de soyut olgular
belirleyici olmuútur. Daha önce de belirtildi÷i gibi, Türk modernleúmesinin itici gücü;
sanayileúme ve buna ba÷l üretim artú olmamútr. Zihinsel bir süreç olarak baúlayan
modernleúme olgusu; bu olgunun içeri÷ini oluúturan ekonomik, hukuki, mali, teknolojik ve
kültürel dinamikler alglanamad÷ için hem geliúme, hem de sonuç itibariyle Bat tipi
modernleúmeden farkl bir rotada seyretmiútir. Kitlesel tüketim olgusu, etki alann her
geçen gün artrmakla birlikte, Bat ’ya göre, Türk insannn gelir düzeyinin düúük olmas ve
gelir da÷lm açsndan bölgeler arasnda büyük farklarn olmas gibi sebepler yüzünden;
bilinçli bir çabann ürünü olmasa da, kitleseel tüketim olgusu, ekonomik açdan hala
toplumun geneline nüfuz edememiútir.
Sosyolojik açdan bakld÷nda ise, Türk toplumunda ataerkil aile yapsnn özellikle krsal
kesimde hala varl÷n korumas, gençlerin genel olarak aile ile birlikte yaúamalar,
eúlerinden ayrlan kadnlarn aileleriyle yaúamak zorunda kalmalar, vb. gibi etkenler
yüzünden hane saysnn az olmas, tüketim iúlevinin hacmini daraltan olgulardr.
Türk toplumu hane says ve hane büyüklü÷ü açsndan Bat’l ülkelerle kyasland÷nda
arada bir hayli fark oldu÷u görülmektedir. TUøK’in 2006 yl verilerine gore, Türkiye’de
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17,5 milyon hane vardr. Ortalama hane büyüklü÷ü ise, 4,2 kiúidir. Nüfus açsndan Türkiye
ile benzerlik gösteren ülkelerden, 60 milyon kiúinin yaúad÷ Fransa’da 25,6 milyon hane;
85 milyon kiúinin yaúad÷ Almanya’da ise 39 milyon hane says vardr. Her iki ülkedeki
hane büyüklü÷ü ise 2,4’tür (Bayksel, 2007:98). Alatl’ya göre ise, Türk toplumu ne kadar
yozlaúrsa yozlaúsn hala ‘helal’ kavramna inanan, göz hakkna önem veren ve komúusu
açken tok yatmay içine sindiremeyen insanlarn varl÷ nedeniyle, vahúi kapitalizme tam
olarak teslim olmamútr (2007:23). Tüm bu sebepler, Türk toplumunu ekonomik, kültürel,
sosyal ve manevi de÷erler açsndan Bat tipi tüketim toplumundan ayrmaktadr.
6.2. Türk Tüketicisinin Profili
Osmanl’dan beri Bat ile temasn, asker, bürokrat ve aydn olarak nitelenen kiúilerin
imkan dahilinde olmas, Ortayl’nn belirtti÷i gibi, Osmanl’nn adeta içe dönük ve adeta
‘kapal kompartmanlar’ halinde olan yaúants ve hepsinden önemli olarak ekonomik
yetersizlikler nedeniyle, tüketim iúlevi de, zengin bir zümrenin dúnda, halka mal
olamamútr (2002:20). Osmanl döneminde kiúilerin kendine ait bir kimli÷i hatta varl÷
yoktur. Herkes padiúahn bir kulu, dolaysyla maldr.
Cumhuriyet’in baúlangç yllarnda savaún ekonomik ve toplumsal yaralarn sarmak için
çabalayan ve temel ihtiyaçlarn bile zorlukla karúlayan toplumda ne tüketilecek çeúitte ve
bollukta ürün, ne de tüketime ayrabilecek düzeyde gelir vard. Dünya da yaúanan ekonomik
bunalm ve sonrasnda yaúanan økinci Dünya Savaú yllarnn yaratt÷ ykmla uyumlu
olarak tüketim olgusu; toplumsal ve bireysel bazda dúlanmú ve tasarruflu olmann erdemi
vurgulanmútr. Bu dönemde kiúiler, kulluk statüsünden ulus devletin vatandaú olma
statüsüne geçmiúlerdir.
1950’li yillara kadar süren bu süreç, Bat dünyasnn bir parças olmak isteyen ve bu amaçla
çok partili hayata geçiú yapan hükümetin, devletçi politikalar terkederek ekonomide liberal
bir uygulama baúlatmasyla ve Amerikan’dan gelen nakdi ve ayni yardmlarla, bugünkü
anlamyla örtüúmemekle birlikte, tüketimin ve tüketicili÷in olumlanmas ba÷lamnda bir
uyanúa tanklk etmiútir. Bu dönemin bireyi, devlet için hala tek tip bir vatandaú olarak
de÷erlendirilmekte ve farkllklar düzlenmekte ise de; artk piyasa içinde tüketici olarak,
ayr bir kimlik oluúturmaya baúlamútr.
Tüketici kimli÷inin, kiúileri niteleyen en önemli gösterge haline gelmesi için 1980’li yllara
kadar beklemek gerekmiútir. 24 Ocak kararlaryla baúlayan ve 12 Eylül askeri darbesinden
sonra da sürdürülen dúa açlma ve neo liberal politikalar sonucunda hem ekonomik hem de
kültürel anlamda Bat’l de÷erlerin ve yaúam tarznn ithal süreci yo÷unlaúarak artmútr.
Tüm bu geliúmeler, özellikle darbe sonras toplumu apolitize etme politikalaryla birleúince,
toplumsal öncelikli de÷erlerin ve biz duygusunun yerine, bireysel öncelikli de÷erlerin ve
ben duygusunun geçmesini kolaylaútrmútr. Küreselleúmenin tektipleútirici kültürünün
ihracyla, ulus devlet ve cinsiyetler üzerinden tanmlanan vatandaúlk kavram sorgulanmaya
baúlamútr.
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Dil, din, etnisite farkllklar üzerinden tanmlanmaya baúlanlan kimlikler, beraberinde
daha fazla demokratikleúmeyi ve özgürleúmeyi getirmese de, bu açlm, tüketim alannda
gerçekleútirerek, toplumu bir tüketim toplumuna, bu de÷erleri ve kiúileri de adeta bir
tüketim nesnesine dönüútürmüútür. Artk paras oldu÷u müddetçe, istedi÷i her úeyi
alabilece÷ine inanan bir tüketici profili ve parasal karúl÷ oldu÷u sürece herúeyin alnp
satlabilmesini, özgürleúmenin bir gere÷i olarak kabul eden bir toplum profili ortaya
çkmaya baúlamútr.
Tüketiciler artk yaú, cinsiyet, snf gibi demografik de÷iúkenlere göre de÷il, inançlarna,
etnik farkllklarna, oluúturmak istedikleri imajlarna uygun pazar dilimlerine ayrlmaktadr.
Geliúen ve daha spesifik bir özellik kazanan pazarlama sektörünün ve medyann da yo÷un
katksyla; tüketiciler neredeyse evden çkmalarna bile gerek kalmadan, ait olduklar ya da
olmak istedikleri gruba ait ürün ve hizmetleri, kullanm klavuzu ile birlikte satn
alabilmektedirler.
Tüketiciler, ait olduklar grubun yaúam felsefesine göre yaúamakta, giyinmekte ve
gezmektedir. Ne dinleyece÷ine, ne okuyaca÷na ne yiyece÷ine ve nereye gidece÷ine kafa
yormamaktadr. Uygun olan ürün ve hizmetler bir konsept olarak kendisine sunulmaktadr.
Türk tüketicisinin Bat tipi tüketici imajn içselleútirmesinde, Amerikan Yuppilerinin
(Genç, úehirli, profesyonel) Türkiye’deki karúl÷ olan beyaz Türkler’in de öncü rolü
olmuútur (Da÷taú ve Erol, 2009:173). Kozano÷lu’na göre, iletiúim ve biliúim teknolojilerinin
geliúimine ba÷l olarak, Yuppi’lerin yerini Kozmokrat’lar almaktadr. Gücünü bilgisinden
ve sanal alem uzmanl÷ndan alan Kozmokrat’lar zaman ve mekandan ba÷msz hareket
edebilen, herúeyin en iyisini arayan ve kolay tatmin olamayan yeni tüketici profilini temsil
etmektedirler (2001:96).
Osmanl’dan beri Bat kaynakl mallara sahip olmay bir üstünlük ve saygnlk sebebi
olarak gören bir tüketici grubu hep var olmuútur. Toplumun seçkin tabakasn oluúturan bu
grup, kendi davranú kalplarna uymayan kiúileri avam olarak niteleyerek dúlamú ve
onlarla arasna daima bir mesafe koymuútur (Yanklar, 2006:62). Bat’dan gelen mallara
olan talep, daha çok giyim, ev eúyas, aksesuar gibi tüketim mallarna olmuú ve bu mallar
talep eden kiúiler; lükse dayal gösteriúçi tüketimin de ilk temsilcileri olmuútur.
Cumhuriyet’in kuruluú yllarndan 1945’e kadar olan zaman diliminde, tüketicilik toplumun
geneline yaylmadan snfsal bir olgu olarak kalmútr (Yanklar, 2006:66). 1980’lere kadar,
toplumsala odakl ve tüketime mesafeli olan insanlarn tüketim tercih ve kalplarn, sahip
olduklar ideolojiler belirlemiútir (Thompson, 2006:11) 80’lerden sonra ise tüketim, artk
tüm toplumun ortak paydas haline gelmeye baúlamútr.
Özellikle, küresel iúletmeler ve diziler aracl÷yla ülkenin snrlarndan içeri süzülen
Amerikan kültürü; bireyci, hazc, paraya ve güce tapan ve köúe dönmecili÷i tek yaúam
felsefesi olarak benimseyen tüketici profilinin inúasn baúlatmútr.
Sanayileúmeye dayal bir altyap oluúturulamad÷ ve buna dayal gelir farkllklar ortadan
kaldrlamad÷ için, Türk toplumunda ikili bir yaúam tarz kurumlaúmútr. Laik-dindar;
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modern-geleneksel; lokal-küresel; köylü-kentli vb. (Thompson, 2006:9). Bu ikili yaúam
tarz, tüketim alannda da etkili olmuútur. Ama geçmiúle bugünkü tezahürü arasnda bir
farkllk ortaya çkmútr. Merkezde yer alan ve her zaman tüketim odakl yaúayan seçkinler
ile yaúam felsefeleri ‘azla yetinmek’ olan çevre sakinleri arasndaki bu anlayú farkll÷
ortadan kalkmútr. Artk her iki kesim de yola çkú amaçlar ve yaúam anlayúlar farkl olsa
da tüketim odakl bir bir anlayúta buluúmuúlardr (Zorlu, 2003). Yeni tüketiciler, ødeolojik,
düúünsel ve duygusal farkllklarn artk tüketim oda÷nda görsel ve bedensel imgelerle
ortaya koymaktadrlar.
Yeni tüketiciler için; mutlu olmann ve anlaml bir hayat yaúamann tek yolu; daha çok para
kazanmaktan ve güce tapmaktan geçmektedir (Zorlu, 2003). Daha genç, daha güzel, daha
zengin ve daha fit görünmek için; daha çok tüketmek gerekti÷i, çocukluktan itibaren
topluma sürekli olarak empoze edilmektedir (Frlar ve Dündar, 2007:23). Ve bu
dayatmaclktan sadece kadnlar de÷il, artk erkeklerde payn almakta; genci, yaúls, kadn
ve erke÷iyle toplumun tüm kesimleri tüketimcili÷e özendirilmektedir.
Ero÷lu’na gore, Türk toplumunun büyük bir kesimi, mevcut sistemle uyumlaúamayanlarn
kültürü olarak kabul edilen arabesk kültürün etkisinde oldu÷u için; özgünlük yerine
sradanl÷a; kararl olmak yerine kararszl÷a; amaç olmak yerine araçsall÷a; yenilik
yapmak yerine taklit etmeye öncelik vermektedir. Bunun sonucunda ise kendisine dayatlan
mal ve hizmetleri içeren yaúam tarz paketlerini, sorgulamakszn kabul etmektedir
(2009:190-193). Bu ön kabuller, araútrmaya ve okumaya ilgisiz olan Türk insann; rol
modellere ve tavsiyelere göre, tüketim kararlar almaya yönlendirmektedir. Bu yönlendirme
öylesine etkilidir ki; insanlar, hastalk gibi hayati sonuçlar olabilecek konularda bile eú-dost
tavsiyesine göre tedavilerini belirleyebilmektedirler.
7. SONUÇ
Türk toplumu, yaklaúk iki yüz yldr, özellikle Osmanl’nn Bat karúsnda üstünlü÷ünü
kaybetmesinden itibaren, önceleri askeri açdan sonrasnda ise her açdan Bat’y kendisine
referans almaya baúlamútr. Bu süreçte Bat’nn öne geçmesinde modernleúmenin rolünü
alglayan Osmanl aydn ve bürokratlar zihinsel bir modernleúme hareketini baúlatmútr.
Modernleúme olgusunun arkasnda yatan ekonomik, toplumsal, hukuki, mali ve kültürel
dinamikleri skalayan Osmanl ve sonrasnda cumhuriyet dönemlerinde yaúanan Türk
toplumunun modernleúmesi, bu yüzden Bat’dan farkl bir yol izlemiú ve farkl sonuçlara
ulaúmútr. Türk toplumunda ve insannda, modernleúme sürecinin ve bu sürecin bir ürünü
olan tüketim faaliyetlerinin nasl baúlad÷nn, nasl geliúti÷inin ve bugün gelinen noktada
nasl bir yapya kavuútu÷unun ortaya çkarlmas için öncelikle, Türkler’in toplumsal ve
psikolojik özellikleri bilimsel bir açdan de÷erlendirilmelidir. Toplumlarn da tpk bireyler
gibi bir hafzaya ve bilinçaltna sahip oldu÷u dikkate alnd÷nda bu de÷erlendirmenin ne
kadar önemli oldu÷u ortaya çkmaktadr
Türkler’in toplumsal bilinçaltnda, göçebe bir toplum olmann getirdi÷i düúünce ve davranú
kalplar hala etkili olabilmektedir. Bunun sonucunda, Türk insan yaúamn sürdürebilmek

338

için; pragmatik düúünmekte ve günü kurtaracak çözümlere odaklanmaktadr. Sorunlarn
kayna÷na inmek ve bu sorunlar yaratan nedenleri ortaya çkarp çözmek yerine; dúardan
ald÷ ya da kopyalad÷ hazr çözümleri, kendi sorunlarna uygulamay tercih etmektedir.
Aslnda böyle davranarak sorunlarn kayna÷n kurutmak yerine, öteleyerek sorunlar daha
çetrefil bir hale getirmekte ve yola çkú amacyla ulaút÷ hedef, birbiriyle örtüúmemektedir.
Ayn realite, Türkler’in yaúad÷ modernleúme olgusunda da etkisini göstermiútir.
Bu ba÷lamda Türk toplumunda yaúanan tüketim süreci ve iliúkilerinin de benzer bir seyir
izledi÷i söylenebilir. Osmanl’dan beri Bat kaynakl mallara sahip olmay, üretim sürecinin
girdisi olarak de÷il; toplumda bir üstünlük kazanmak amacyla isteyen bir tüketici grubu hep
var olmuútur. Toplumun seçkin aznl÷n oluúturan bu kesiminin Bat’dan gelen mallara
olan talebi, daha çok giyim, ev eúyas, aksesuar gibi tüketim mallarna olmuú ve bu kiúiler,
lükse dayal gösteriúçi tüketimin de ilk temsilcileri olmuútur.
Cumhuriyet’in kuruluú yllarndan 1945’e kadar olan süre içerisinde de, tüketim olgusu
snfsal bir olgu olarak kalmútr. 1980’lere kadar, toplumsala odakl ve tüketime mesafeli
olan insanlarn tüketim tercih ve kalplarn, gelir düzeyleri ve sahip olduklar ideolojiler
belirlemiútir. 80’lerden sonra ise, izlenen neo-liberal politikalar do÷rultusunda, tüketim,
artk tüm toplumun ortak paydas haline gelmeye baúlamútr. Özellikle küresel iúletmeler ve
diziler aracl÷yla ülkenin snrlarndan içeri süzülen Amerikan kültürü ve bu ithal kültürle
uyuúmayanlar kapsayan arabesk kültür; araútrmaya, okumaya ve bilimsel düúünceye uzak,
bireyci, hazc ve köúe dönmecili÷i tek yaúam felsefesi olarak benimseyen tüketici profilinin
oluúmasna katkda bulunmuútur. Yeni tüketiciler, ødeolojik, düúünsel ve duygusal
farkllklarn, artk tüketim diliyle oluúturduklar görüntü ve imajlarla ifade etmektedirler.
Yeni tüketiciler için; yaúamn tek anlam daha çok para kazanmak ve daha çok tüketmektir.
Daha genç, daha güzel, daha zengin ve daha güçlü olmak için; daha çok tüketmek gerekti÷i,
toplumsal bir ön kabul haline gelerek, çocukluktan itibaren insanlara, sürekli olarak empoze
edilmektedir. Bu dayatmaclktan kadn, erkek, yaúl, genç, toplumun tüm kesimleri payn
almakta ve adeta daha çok tüketime özendirilmektedir.
Bu süreçte, Türk toplumunun Bat tipi bir tüketim toplumu ve Türk tüketicisinin Bat tipi
bir tüketici olup olmad÷ sorguland÷nda ise; her ne kadar bu yolda önemli bir mesafe
alnmú olsa da, birebir örtüúmedi÷i ve kendine özgü bir seyir izledi÷i ortaya çkmaktadr.
Bu geliúmede hem maddi, hem de manevi olgular belirleyici olmuútur. Türk toplumunun
tarihsel birikimini oluúturan iç ve dú dinamiklerin farkl olmas, Türk insannn gelir
düzeyinin, Bat’l ülkelerle kyasland÷nda daha düúük olmas, gelir da÷lm açsndan
bölgeler arasnda büyük farklarn olmas, aile yaps ve geleneksel de÷er yarglar gibi
sebepler yüzünden; kitlesel tüketim olgusu, etki alann her geçen gün artrmakla birlikte;
ekonomik, toplumsal ve kültürel açdan hala toplumun geneline nüfuz edememiútir.
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Özet
Çalúmann ana amac øAAø platformlarnn, üretici veya tüketici tabanl (ÜTP veya TTP) ve
tüketici tabanl içeriklerin (TTøÇ) olumlu/olumsuz olmas durumunun satnalma e÷iliminde
yaratt÷ de÷iúimi ortaya koymaktr. økincil amaçlar ise, TTøÇ satnalma e÷ilimi üzerindeki
etkisinin, ürün grubuna göre farkllaúp farkllaúmad÷n belirlemek ve ayrca bu içeriklerin
marka fanatikli÷i (MF) oluúmuú ürün grubundaki satnalma e÷ilimi üzerindeki etkisini
saptamaktr. Hem tanmsal hem de nedensel araútrma modeli kurulmuú ve 150 üniversite
ö÷rencisiyle deney yöntemi kullanlarak veriler toplanmútr. Sonuçlara göre, TTP’un etkisi
ÜTP’ye göre daha yüksek ve hizmet ürünleri kategorisinde daha fazladr. Tüketici tabanl
olumsuz içeriklerin olumluya göre daha fazla etkili oldu÷u, ancak olumsuz içerik etkisinin
MF seviyesine göre farkllaúmad÷ belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler: Internette A÷zdan A÷za øletiúim, Tüketici Tabanl øçerik, Marka
Fanatikli÷i
Giriú ve Çalúmann Amac: Geleneksel anlamdaki AAø’in1 satnalma karar sürecinde
riskin azaltlmas, satnalma davranú ve hatta marka sadakatinin yaratlmasndaki etkileri

1

Geleneksel anlamdaki a÷zdan a÷za iletiúim, “tüketicilerin tandklarn, arkadaúlarn veya mevcut/potansiyel

müúterileri kullandklar ürün, hizmet, marka, iúletme hakknda bilgilendirmeleri; söz konusu ürün/hizmeti tavsiye
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nedeniyle (Karaca, 2010; Marangoz, 2007; Bansal ve Voyer, 2000) tüketiciler arasndaki
yaylma hz ve gücü çok daha yüksek olan øAAø2 satnalma karar öncesinde sklkla
baúvurulan kaynaklar arasnda yerini almaktadr (Park ve Lee, 2008:386). Konunun artan
önemi çerçevesinde çalúmann ana amac, øAAø platformlarnn, ÜTP veya TTP3 olmas ve
TTøÇ’lerin olumlu/olumsuz olmas durumunda satnalma e÷ilimindeki de÷iúimi ortaya
koymaktr. økincil amaçlar ise, TTøÇ’lerin satnalma e÷ilimi üzerindeki etkisinin, ürün
grubuna göre farkllaúp farkllaúmad÷n ve bu tür içeriklerin MF’lerinin satnalma e÷ilimi
üzerindeki etkisini belirlemektir.
Kuramsal Çerçeve ve Araútrma Hipotezleri: øAAø’i geleneksel AAø’den ayran
farkllklarn baúnda gerçek zaman ve snrl bir alan içinde kalmamas, daha az çekingenlik
içermesi ve hzl hareket edebilmesi gelmektedir (Akar, 2009:123; Akcan, 2009:11;
Hüseyino÷lu, 2009:97). TTøP’larnda ürün/hizmete iliúkin paylaúlan tecrübelerin,
birbirleriyle ticari iliúkisi olmayan “gerçek kiúilere” ait çok sayda ba÷msz ve her an
ulaúlabilen bilgilerden oluúmas nedeniyle bu tür platformalar inandrclk gücü yüksek,
ÜTøP’una kyasla daha fazla ilgi çeken ve güven duyulan bir iletiúim arac konumundadr
(Lee ve Youn, 2009:474; Sen ve Lerman, 2007:76; Argan ve Argan, 2006:245; Xue ve
Phelps, 2004:125). Buna göre araútrmann ilk hipotezi úu úekilde oluúturulmuútur: (H1)
Tüketici tabanl iletiúim platformu, üretici tabanl iletiúim platformuna kyasla daha yüksek
satnalma e÷ilimine neden olur. Geleneksel AAø’in satnalma kararna etkisinin ürün ve
fiyat kategorisine, geleneksel reklamn etkisine, ihtiyaç duyulan bilginin ulaúlabilirli÷ine,
de÷erine ve öngörülen riske ba÷l olarak de÷iúti÷i bilinmektedir (Hüseyino÷lu, 2009:74).
Söz konusu risk faktörünün özellikle hizmet sektöründe yüksek olmas nedeniyle
tüketicilerin AAø’le elde edilen bilgilere daha sk baúvurduklar, daha çok güvendikleri ve
etkilendikleri vurgulanmaktadr (Reynolds ve Arnold, 2000:96). AAø ayrca yüksek fiyat ve
ürün/marka geniúli÷i, yaúayan hzl geliúime ba÷l olarak artan güncel bilgi ihtiyac
etmeleri ya da etmemeleriyle oluúan sözlü ve resmi olmayan iletiúim” úeklinde tanmlanmaktadr (Anteplio÷lu,
2005:28).
2

øAAø kavram, “bir ürün ve hizmetin özellikleri ya da kullanmyla ilgili olarak gerçek ya da eski kullanclar

tarafndan elektronik ortamda yaplan pozitif ya da negatif yorumlar, tavsiyeler, bilgiler...” úeklinde
tanmlanmaktadr (Henning-Thurau vd., 2004:39).
3

Kapsam birden ço÷a ve etkileúim alan eú zamanl olan “tüketici tabanl içerik platformlar (TTøP)” nda yaratlan

içerikler “tüketici tabanl içerik (TTøÇ)” olarak tanmlanmaktadr. Üreticiler veya ticari anlamda ba÷l olduklar
kurumlar tarafndan ürün/hizmelerini tantmak, bilgi vermek ve bir satú kanal olarak da kullanlan web sayfalar,
müúteri geri bildirim alanlar vb. platformlar “üretici tabanl iletiúim platformlar (ÜTøP)”, burada geliútirilen
içerikler ise; “üretici tabanl içerikler (ÜTøÇ: Producer Generated Contents)” olarak adlandrlmaktadr. (Lee ve
Youn 2009:478; Cheong ve Morrison, 2008:39)
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nedeniyle satnalma karar sürecinin daha uzun oldu÷u ve di÷er sektörlere göre daha fazla
fikir liderleri, fanatik tüketici kitlesinin bulundu÷u teknolojik ürünlerde (Hüseyino÷lu,
2009:78; Riegner, 2007:442) de önem taúmaktadr. Bu do÷rultuda ikinci hipotez úu úekilde
geliútirilmiútir: (H2) Tüketici tabanl içeriklerin satnalma e÷ilimi üzerindeki etkisi ürün
grubuna göre farkllk gösterir. Tüketici tabanl içeriklerin hizmet satnalma e÷ilimini
etkileme gücü, teknolojik ürün grubundaki satnalma e÷ilimini etkileme gücünden daha
yüksektir. Geleneksel AAø’in satnalma davranúna etkisi iletiúim içeri÷inin
olumlu/olumsuz ya da tarafsz oluúuna göre de÷iúmektedir (Sweeney vd., 2005:332).
Literatürde olumlu içeriklerin satnalma kararna olan etkisinin, olumsuz içeriklere göre
daha yüksek oldu÷unu gösteren bulgularn yannda (Yozgat ve Deniz, 2010; East vd. 2008
ve 2007; Zhang ve Dellarocas, 2006: içinde: Zu ve Zhang, 2010:145; Godes ve Mayzlin,
2004; Basuroy vd., 2003) tam tersi sonuçlara da ulaúlmútr (Sweeney vd., 2005; Endo ve
Noto, 2003). Olumsuz yorumlarn daha etkili oldu÷u sonucu “Ümit Teorisi”(ProspectTheory)”4 çerçevesinde açklanabilir. Bu teori ve geleneksel AAø alanndaki araútrma
bulgular ú÷nda üçüncü hipotez úu úekildedir: (H3) Sektör ya da ürün grubundan ba÷msz
olarak; tüketici tabanl olumsuz içeriklerin satnalma e÷ilimini etkileme gücü, olumlu
içeriklerin satnalma e÷ilimini etkileme gücünden daha yüksektir. Davranúsal ya da
tutumsal marka sadakatinin ötesinde duygu ve heyecan dolu bir ba÷llk olarak tanmlanan
(Chung vd. 2005:44) ürün/marka fanatizmi, pazarlama alannda yeni yeni dikkat çeken bir
konudur (Chung vd., 2008:333). Ürün/marka fanati÷i tüketiciler, ürün/markaya duyduklar
yüksek aúk ve duyarllkla o ürün/marka için olumlu yönde a÷zdan a÷za bilgi yaymay
adeta kendilerine görev edinmekte (Pimental ve Reynolds, 2004:2), ürün/markann zayf
performans sergilemesi durumunda ise ürün/markann koruyucular haline gelmektedir
(Chung vd., 2008:333; Hunt vd. 1999:440). Buna göre araútrmann son hipotezi úu
úekildedir: (H4) Marka fanatikli÷inin yüksek oldu÷u durumda, tüketici tabanl iletiúim
platformundaki olumsuz içeriklerin satnalma e÷ilimi üzerindeki etkisi marka fanatikli÷inin
düúük oldu÷u duruma göre daha azdr.
Yöntem ve Veri Toplama Süreci: Çalúmada tanmsal ve nedensel olarak iki aúamal
tasarm kullanlmútr. Birinci aúamada kararsal örneklemeyle seçilmiú 60 üniversite
ö÷rencisiyle yüz yüze anket yöntemiyle ön çalúma gerçekleútirilmiú; deneysel yöntemin
kullanld÷ ikinci aúamada ise TTøP’nun satnalma e÷ilimi5 üzerindeki etkilerini modere
4

Ümit teorisine göre “bir yatrma ba÷l olarak oluúacak kayptan duyulacak üzüntünün, ayn yatrma ba÷l olarak

oluúan kazançtan duyulacak mutlulu÷a oranla çok daha fazladr”. Detayl bilgi için bkz. Kahnemann, D.; Tversky,
A. (1979): “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, Econometrica, Vol. 47, No. 2, S. 263-291.
5

Ba÷ml de÷iúken olan satnalma e÷ilimi benzer çalúmalarda en fazla tercih edilen iki soruyla 5’li ölçekte

ölçülmüútür. ølk soruda katlmclara ürünü/hizmeti satnalma ihtimali, ikinci soruda ise ürünü/hizmeti satn almas
için arkadaúlara tavsiye etme ihtimali sorulmuútur. Ölçeklerde 1: çok büyük bir ihtimalle satn almam/satn almas
için arkadaúlarma çok büyük bir ihtimalle tavsiye etmem 5: çok büyük bir ihtimalle satn alrm/satn almas için
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edebilecek veriler ikinci aúamada kullanlmak üzere belirlenmiútir. ølk aúama verilerine
göre; katlmclarn satnalma öncesinde internette teknolojik ürün grubunda en sk bilgi
aradklar ürünün cep telefonu, hizmet sektöründe ise; otel oldu÷u tespit edilmiútir. Ayrca
her iki ürün grubunda satnalma karar üzerinde etkili olan kriterler6 belirlenmiú ikinci
aúamada uyaran olarak kullanlmútr. MF’de7, cep telefonuyla otele iliúkin ortalamalar
kyasland÷nda her iki grup arasnda cep telefonu lehine anlaml bir farkllk oldu÷u
saptanmútr. Elde edilen veriler do÷rultusunda teknolojik ürün kategorisinde ikinci aúama
için X8 markas; hizmet kategorisinde østanbul’a yakn Y Oteli seçilmiútir. Teknolojik ürün
grubunda hepsiburada.com; hizmette ise; tatilsepeti.com katlmclarn bilgi toplamak için
en sk kullandklar ve en fazla güvendikleri platformlardr. økinci aúamada; M.Ü. ø.ø.B.F.
Almanca øúletme Bölümü’nde kaytl toplam 277 ö÷rencinin e-posta adresleri kontrol ve iki
deney olmak üzere üç gruba ayrlmútr. ÜTøP’u olarak X markasnn Z modeli9 ve hizmet
sektörü için Y otelinin internet sayfalarndaki bilgiler görselleriyle birlikte link içine
yerleútirilmiú ve kontrol grubuna kwiksurveys.com sistemi üzerinden gönderilmiútir. TTøP’u
arkadaúlarma çok büyük bir ihtimalle tavsiye ederim olarak tanmlanmútr (Park ve Lee, 2008; Lusk vd., 2007;
Morwitz vd., 2007)
6

Katlmclar tarafndan tanmlanan kriterler arasndaki fiyat de÷iúkeni gelir seviyesine ba÷l olarak farkl önem
derecesine sahip olaca÷ndan ikinci aúamada sabit tutulmuútur. Bu ba÷lamda katlmclara verilen örnek
ürün/hizmeti satnalmak için piyangodan ikramiye çkt÷n ve bu parayla bir cep telefonu alacaklarn, hizmet
grubunda ise hafta sonu tatili yapacaklarn varsaymalar istenmiútir. Buna göre ürün ve hizmet fiyatnn satnalma
karar üzerinde herhangi bir etkisinin olmayaca÷n kabul etmeleri vurgulanarak satnalma e÷ilimleri ölçülmüútür.
Tanmlanan bu kriterler, benzer çalúmalarda önerildi÷i gibi “Anlam Yükleme Teorisi (Attribution Theory)”
kapsamnda de÷erlendirilip (Jiang vd., 2010; Laczniak vd., 2001), deney aúamasnda hem üretici hem de tüketici
tabanl platformdaki içeriklerin oluúturulmasnda kullanlmútr.

7

MF ölçülmesinde, Kwon ve Trial’n (2005) spor taraftar fanatikli÷ine iliúkin 8 ifade 5’li ölçekte (1: kesinlikle

katlmyorum, 5: kesinlikle katlyorum) çalúma amacna göre adapte edilerek kullanlmútr (Chronbach Alpha:
0,932). Sürekli tercih edilen marka ise açk uçlu soruyla belirlenmiútir.
8

Hukuksal açdan do÷abilecek problemler göz önüne alnarak araútrmada kullanlan cep telefonu markas ve

hizmet sektöründeki otelin ad burada gizli tutulmuútur
9

Seçilecek ürün/hizmetin gerçek ya da hayali bir marka olmas hakknda literatürde kesin bir karara

rastlanamamútr. Her iki yöntemin de kendine göre güçlü ve zayf yanlarnn oldu÷u tartúlmaktadr. Ancak
tüketicilerin özellikle daha önceden kiúisel tecrübelerinin olmad÷ yeni ürün ve hizmetlerle ilgili satnalma karar
verirken AAø’in daha etkili oldu÷u sonucundan (Cheong ve Morrison, 2008:39) hareketle, araútrmada teknolojik
ürün grubunda henüz piyasaya çkmamú bir model ve hizmet sektöründe ise yeni açlan ve orjinal web sayfasnda
tüketici yorumlar bulunmayan bir otel seçilmiútir.
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olarak teknolojik ürünler için hepsiburada.com ve hizmetler için tatilsepeti.com’un tüketici
yorumlarnn girildi÷i orjinal sayfalar manipule edilip olumlu/olumsuz içerikler
hazrlanmú10, yeni bir linkle deney gruplarna gönderilmiútir. %54’lük geri dönüúüm oran
sa÷lanmú ve 150 katlmc verisi de÷erlendirilmiútir.
Hipotez Testleri ve Bulgular: Deneysel manipulasyonlarnn do÷ru iúledi÷i analiz edilip
onayladktan sonra birinci hipotezde satnalma e÷ilimine iliúkin kontrol grubundaki
verilerle; her iki deney grubundaki veriler birleútirilerek Ba÷msz Gruplararas T-Test
Analizi uygulanmútr. Buna göre, TTøP etkisinin ÜTøP’na göre daha yüksek ve bu farkn
istatistiksel açdan anlaml oldu÷u tespit edilmiú (T= _2,068; df=198; p<0,05) ve H1 kabul
edilmiútir. økinci hipotezde ürün grubuna ba÷l olarak oluúmas beklenen farkllk Tek Yönlü
ANOVA analiziyle ve ba÷msz de÷iúkenin ba÷ml de÷iúken üzerindeki etki büyüklü÷üne
Eta-Kare (ƾ2 Effect Size)11 ile baklmútr. Sonuçlar, TTøP’nun etkisinin ürün gruplar
arasnda istatistiksel açdan anlaml bir düzeyde farkllaút÷n (F=177,769; p<0,05) ve bu
farkll÷n hizmet lehine geliúti÷ini (ƾ2hizmet (0,64)>ƾ2teknoloji (0,53)) göstermektedir. Böylece
H2 kabul edilmiútir. Üçüncü hipotezin testi için Eúleútirilmiú Gruplararas T-Testi
kullanlmú, olumlu ve olumsuz içerik gören gruplardaki satnalma e÷ilimi ortalamalarnn12
satnalma e÷ilimi 5’li ölçe÷indeki orta noktaya göre (3) oluúan uzaklk farklar arasnda
istatiksel açdan anlaml bir fark olup olmad÷na baklmútr. Bulgular olumsuz içeriklerin
etkisinin daha yüksek ve bu farkn istatiksel açdan anlaml oldu÷unu (T= -3,834; df=99;
p<0,05) kantlad÷ndan H3 kabul edilmiútir. Son hipotez testinden önce MF ölçe÷indeki
ortalamaya göre teknolojik ürün grubunda, hizmete göre daha yüksek bir fanatiklik13 söz
konusu oldu÷u saptanmútr. Frekans da÷lmna bakld÷nda ise; teknolojik ürün
grubundaki katlmclarn %36’snn düúük ve yine %36’snn yüksek MF’ne sahip oldu÷u

10

Benzer çalúmalarda 7 olumlu ve 3 olumsuz yorumun toplamda “olumlu içerik” olarak alglanp, inandrclk

seviyesinin de en yüksek oldu÷u görülmüútür. Ayrca olumlu içeriklerin daha çok biliúsel, olumsuz içeriklerin ise
duygusal olarak hazrlanmas durumunda daha ikna edici oldu÷u tespit edilmiútir (Doh ve Hwang, 2009:196;
Sweeney vd., 2005:335). Araútrma kapsamnda geliútirilen içeriklerde bu iki nokta dikkate alnmútr.
11

Geliútirilen limitlere göre, Eta-Kare > 0,01 ise “düúük”; > 0,06 ise “orta” ve > 0,14 ise “yüksek” etki büyüklü÷ü

olarak yorumlanmaktadr (Ziegler ve Bühner, 2009: 362-363).
12

Olumlu içerik görenlerin satnalma e÷ilimi ortalamas 3,92 (ss. 1,079) iken; olumsuz içerik görenlerin ise

ortalamas 1,65’dir (ss. 0,869).
13

Ortalamalar MFceptel=2,93; MFotel=1,65. Farkllk Ba÷msz Gruplararas T-Test Analizi sonuçlarna göre

istatiksel açdan anlamldr (T= 9,557; df=188; p<0,05).
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görülmüútür14. Hipotez testi için bu ürün grubunda Tek Yönlü ANOVA Testi kullanlmú ve
MF’nin yüksek oldu÷u durumda olumsuz içeriklerin satnalma e÷ilimi üzerindeki etkisinin
MF’nin düúük oldu÷u duruma göre daha az oldu÷u saptanmútr. Ancak bu farkllk
istatistiki açdan anlaml olmad÷ndan (F=3,522; p>0,05) H4’ü kabul edecek yeterli
bulguya rastlanamamútr.
Sonuç ve öneriler: Bu çalúmayla øAAø platformlarn TTøP’u olmas durumunda, satnalma
e÷ilimi davranú üzerinde ÜTøP’na göre daha yüksek bir etkiye sahip oldu÷u ve bu etkinin
özellikle hizmet sektöründe daha fazla oldu÷u tespit edilmiútir. Bunu tüketicilerin üreticiler
tarafndan her an bilgi bombardmanna tutulmasyla yaúanan bkknl÷a ve tüketicilerin
geleneksel kitle iletiúim araçlarna duyduklar güvensizli÷e ba÷lamak mümkündür. Hizmet
sektöründeki etkinin daha kuvvetli olmas ise, söz konusu sektörün karakteristik
özelliklerinden kaynaklanmaktadr. Oluúturulan olumsuz içeriklerin potansiyel tüketicilerin
satnalma e÷ilimi üzerindeki etkisinin olumlu içeriklere göre daha yüksek oldu÷u çalúmann
bir baúka sonucudur. Bunu hem “Ümit Teorisi” hem de geleneksel anlamdaki AAø’in
etkisiyle ilgili olan çalúmalarda ulaúlan benzer sonuçlarla açklamak mümkündür. Ancak
söz konusu içeriklerin satnalma e÷ilimi üzerindeki etkisinin günümüzde özellikle belirli
ürün gruplarnda artmakta olan marka fanatikli÷ine ba÷l olarak de÷iúebilece÷i yönünde
istatistiksel açdan anlaml bir sonuca ulaúlamamútr.
Oldukça güvenilir ve inandrc bulunan TTøP’ ürün/hizmetlere iliúkin tüketici algsnn
bilinmesi açsndan önemli bir bilgi kayna÷dr. Bu nedenle iúletmeler günümüz klasik
iletiúim araçlarnn yansra geliúen ve popülerleúen elektronik ortamdaki iletiúimi de
güvenilir, gerçekçi, açk bir dialog olana÷ sa÷lamak suretiyle mutlaka kullanmal ve
özellikle fikir liderlerini iletiúimin oda÷nda bulundurulmaldr. Ayrca ürün/hizmetten
memnun olmayan kiúilerin söz konusu platformlarda yayacaklar olumsuz içeriklerin
yaratabilece÷i negatif sonuçlar önleyebilmek amacyla, marka yöneticilerinin bu tür
platformlar özenle takip etmesi ve tespit edilen durumlara karú dürüst, yapc, çabuk
çözümler üretmesi özellikle satnalma riskinin yüksek oldu÷u ürün gruplarnda úiddetle

14

Ölçekte 1 ve 2 toplanarak düúük MF grubu, 4 ve 5 toplanarak yüksek MF grubu oluúturulmuútur. Hizmet için

böyle bir gruplamann anlamsz oldu÷u tespit edildi÷inden (%83 düúük fanatiklik, %4 yüksek fanatiklik) hipotez
testi sürecinde MF’nin yüksek oldu÷u ürün grubu olan cep telefonu deney grubundaki katlmclarn verileri
kullanlmútr.
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önerilmektedir. Çalúma kstlarna15 ra÷men ortaya koydu÷u araútrma amaçlar ve tasarm
açsndan özgün bir de÷ere sahiptir. Ulusal literatürde ulaúlan çalúmalarn büyük bir
ço÷unlu÷unun geleneksel AAø üzerine odakland÷ (Akcan, 2009; Anteplio÷lu, 2005;
Avclar 2005; Karaca, 2010; Marangoz, 2007; Okutan, 2007; Özer, 2009; Toros, 2009;
Yavuzylmaz, 2008; Yozgat ve Deniz, 2010); øAAø alanndaki az saydaki çalúmalarn ise
(Akar, 2009; Hüseyino÷lu, 2009; Argan ve Argan, 2006) yine ya kuramsal çerçevelerin
oluúturulmasna ya da keúifsel araútrma modeliyle øAAø etkinli÷inin farkl de÷iúkenlerle
iliúkilendirilmesine yönlendi÷i tespit edilmiútir. Bu çalúmada ise; øAAø’in satnalma e÷ilimi
üzerindeki etkisi, bu etkiyi modere edebilecek faktörleri dikkate alarak deneysel bir yapyla
incelenmiútir. Farkl ürün gruplar üzerindeki etkinin ayn anda karúlaútrlmú olmas ve
özellikle uluslararas literatürde úimdiye kadar negatif bir kavram olarak yorumlanan
MF’nin (Redden ve Steiner, 2000:337) satnalma davranú üzerindeki olumlu etkisine
odaklanmas çalúmann bir di÷er özgün de÷erini ortaya koymaktadr. Bundan sonraki
çalúmalarda araútrma kstlarnn ortadan kaldrlarak global dünyada tüketicilerin ortak
kullanmnda olan øAAø’in kültürel açdan gösterebilece÷i farkllklarn araútrlmas ve
farkl ürün gruplarnda tekrarlanmas önerilmektedir.

15

Araútrmada örneklemin sadece üniversite ö÷rencilerinden oluúmas, kararsal örnekleme metodunun kullanlmas

sonuçlarn genellenebilmesine engel teúkil etmektedir. Ayrca ba÷ml ve ba÷msz de÷iúken arasndaki iliúkiyi
yönlendirebilecek sadece üç faktör üzerinde durulmuútur. Satnalma e÷ilimi ölçümünün gerçek satnalma
davranún ne ölçüde temsil edebildi÷i di÷er bir ksttr. MF ölçümü için literatürde do÷rudan geliútirilmiú bir
ölçe÷in bulunamamas nedeniyle; spor fanatikli÷i ölçe÷i bu çalúmaya adapte edilerek kullanlmútr.
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øùLETME ÖöRENCøLERøNøN PAZARLAMA DERSLERøNE
øLGøLENøMLERøNøN BELøRLEYøCøLERø VE SONUÇLARI
Arú. Gör. Elif BOYRAZ
Gaziosmanpaúa Üniversitesi ø.ø.B.F. øúletme Bölümü
elifboyraz@mail.gop.edu.tr

Özet
Bu çalúmann amac iúletme bölümü ö÷rencilerinin pazarlama dersini veren ö÷retim
elemanna iliúkin alglarnn ve referans gruplarndan etkilenme e÷ilimlerinin pazarlama
dersine olan ilgilenimleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bunun yan sra iúletme bölümü
ö÷rencilerinin derse ilgilenimlerinin pazarlama kavramna iliúkin alglarn ne yönde
etkiledi÷inin tespiti de amaçlanmaktadr. Araútrmann hipotezleri yapsal eúitlik modeli
kullanlarak LISREL 8.8 paket program yardmyla test edilmiútir. Analiz sonuçlar iúletme
bölümü ö÷rencilerinin pazarlama akademisyeninin müúteri (ö÷renci) odakll÷na iliúkin
alglarnn pazarlama dersine ilgilenimlerini yordad÷n; derse ilgilenimin ise pazarlama
kavramna iliúkin alglar yordad÷n göstermektedir. Bunun yan sra referans gruplarndan
etkilenme e÷ilimi pazarlamaya iliúkin alglar yordamaktadr.
Anahtar Kelimeler: ølgilenim, müúteri odakllk, referans grup etkisi, pazarlamaya iliúkin
alglar
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DETERMINANTS AND RESULTS OF BUSINESS ADMINISTRATION
STUDENTS’ INVOLVEMENT TO MARKETING LESSONS
Abstract
The aim of this study is identifying the effect of business administration students’
perceptions about marketing academician and the tendency to be exposed to reference group
effect on the involvement to marketing lessons. Furthermore identifiying the effect of
involvement to marketing lessons on the perceptions about marketing concept is also aimed.
The hypotesis were tested with structural equation modelling by LISREL 8.8 pocket
program. According the results of the study the perceptions about the marketing
academician’s customer orientetion affects the involvement to marketing lessons;
involvement to marketing lessons affects the perceptions about marketing concept.
Furthermore the tendency to be exposed to reference group effect affects the perceptions
about marketing concept.
Keywords: Involvement, customer orientation, reference group effect, perceptions about
marketing concept
GøRøù
Pazarlama biliminin tarih boyunca geçti÷i evrim basamaklar kavram olarak pazarlamann
hala tartúlyor olmasna ve kavrama iliúkin alglarn karmaúasna sebep olmaktadr.
Pazarlamann arz kayna÷nn lehine oldu÷u ve üretilen her ürünün ve hizmetin talep
gördü÷ü üretim ve satú anlayú dönemleri; kavramn hala zaman zaman kirli bir kelime
(Hendricks, 2004; Anon, 2008:141) gibi görülmesine, müúterinin ihtiyacnn sömürülmesi
gibi alglanmasna ve pazarlama sürecinde yaúanan mübadelenin sadece arz kayna÷na fayda
sa÷lad÷ inancnn oluúmasna sebep olmaktadr. Oysa pazarlama biliminin bugün geldi÷i
noktada üretici-tüketici arasndaki güç dengesi müúteri lehine bozulmakta ve müúterinin,
tüm pazarlama faaliyetlerinin baúlangç noktas ve müúteri tatmininin bu faaliyetlerin nihai
amac oldu÷u inanc yerleúmektedir.
Toplumda pazarlama kavramna iliúkin alglarn olumlu yönde de÷iúmesi bir bakma
pazarlama e÷itimi almú, literatüre ve pazarlama uygulamalarna vakf bireylerin
sorumlulu÷undadr. Bu bakmdan uzmanlk alan pazarlama olan bilim adamlarnn ve
iúletme e÷itimi dolaysyla pazarlama e÷itimi almú ö÷rencilerin toplumdaki bu alglarn
de÷iútirilmesinde önemli katklar olabilece÷i düúünülmektedir. Bunun yan sra ö÷rencilerin
bilime ve kavrama iliúkin alglar, pazarlamay tanmlama biçimleri úüphesiz ki pazarlama
e÷itimini aldklar akademisyenlerin hem sunduklar akademik bilgilerden hem de ö÷renciye
yaklaúmlarndan büyük ölçüde etkilenmektedir. øúletme bölümü ö÷rencilerinin mezuniyet
sonrasnda bizzat pazarlama faaliyeti yürütecekleri meslekler icra edebilecekleri
düúünüldü÷ünde aldklar e÷itimin alglar üzerindeki etkisinin ne derece önemli oldu÷u
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görülmektedir. Bu ba÷lamda pazarlama akademisyeninin ö÷rencilere yaklaúm ve sundu÷u
akademik bilgiler ö÷rencilerin alglarn, ö÷rencilerin alglar ise uzun vadede toplumun
alglarn úekillendirecektir.
Müúteri odakllk bir örgütün müúteriyi en yüksek de÷er olarak görecek úekilde kurum
kültürünü úekillendirmesi ile ilgili e÷ilim, karar ve uygulamalarnn toplamdr (Slater ve
Narver, 1995). Bu e÷ilim pazarlama anlayúndaki evrimin bir sonucudur. Arz ktl÷
dünyasndan arz fazlal÷na ba÷l yo÷un rekabet dünyasna geçiúte üretici ile tüketici
arasndaki güç dengesinin tüketici lehine bozulmas, tüketici tatminini tüm pazarlama
faaliyetlerinin oda÷ haline getirmiútir. Bu yarúta en önemli baúar faktörü yürüttü÷ü tüm
faaliyetlerde müúteri istek ve ihtiyaçlarn gözetecek vizyona sahip müúteri odakl
çalúanlardr.
Referans grubu; bireyin de÷erlendirme, tutum ve davranú geliútirme süreci üzerinde
yönlendirici etkisi olan gerçek veya hayali kiúi ve gruplardr (Solomon, 1996: 340).
Bireylerin satn alma kararlarnda de÷er yarglarn etkileyici özellik göstermektedirler
(Arkan, 1992: 76). Referans grubu bireyin uymas gereken baz standartlar ve tüketim
kalplar geliútirmektedir. Birey grup tarafndan benimsenmesinin bu standartlar
karúlamasna ba÷l oldu÷unu düúünmektedir (Tuncer ve di÷., 1992: 34). Bu gruplar bireyi
zaman zaman yeni bir davranúa, zaman zaman da yeni bir yaúam tarzna yönlendirmekte ve
tutumlarn, benli÷ini, ürün marka tercihlerini úekillendirmektedirler.
Tüketiciler yalnzca yeteri derecede güdülenmiúse kendilerine sunulan bilgileri detayl bir
úekilde analiz etmekte ve bu bilgilerle kompleks de÷erlendirmeler yapmaktadrlar.
Tüketicinin bu bilgilenme sürecindeki güdülenme derecesi onun ilgilenimini ifade
etmektedir. Bu ilgilenimin derecesi, söz konusu ürünün tüketicinin ihtiyaç, de÷er ve
ilgileriyle iliúki derecesine ba÷ldr (Balabanis ve Reynolds, 2001: 108). Tüketicinin
ilgilenimi beraberinde zihinsel ve fiziksel bir çabay da getirmekte; onun ürüne veya
markaya yönelik bilgi arayún úekillendirmektedir. ølgilenim düzeyi yüksek tüketiciler
daha çok bilgi aramakta, daha çok de÷erlendirme yapmakta ve daha uzun bir satn alma
karar süreci yaúamaktadr. Yüksek ilgilenim pazarlama mesajlarna daha açk bir tüketici
anlamna gelmektedir.
Bu araútrmada temel amaç iúletme bölümü ö÷rencilerinin pazarlama kavramna iliúkin
alglarnn nasl úekillendi÷ini tespit etmektir. Araútrmann temel varsaym ise bu alglarn
büyük ölçüde pazarlama dersinde edinilen bilgiler ile úekillendi÷idir. Dolaysyla derse olan
ilgilenimin dersle ilgili bilgilere açk olma durumunu ve dolaysyla kavrama iliúkin olumlu
alglara sahip olmay etkiledi÷i düúünülmektedir. Bu ilgilenimi etkilemesi muhtemel
de÷iúkenler de araútrmann tahmin modeline dahil edilmiú ve hipotezler test edilmiútir.
Araútrmann Amac ve Önemi
Bu çalúmann amac iúletme bölümü ö÷rencilerinin pazarlama bilimine iliúkin alglarnn
úekillenmesinde derse ilgilenimlerinin etkisinin ve bu ilgilenimi etkilemesi muhtemel
de÷iúkenlerin belirlenmesidir. Bu ba÷lamda referans gruplarndan etkilenme düzeyleri ve
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pazarlama dersini veren ö÷retim elemannn müúteri (ö÷renci) odakll÷na iliúkin alglar
derse olan ilgilenimlerini yordayan de÷iúkenler olarak modele dahil edilmiú ve ilgilenimin
de pazarlamaya iliúkin alglarn yordad÷ öngörülmüútür.
Literatürde bireylerin pazarlama bilimine iliúkin alglarn konu edinen çalúmalara
(Webster, 1991; Kubacki ve Craft, 2006; Chan ve Cui, 2004; Barksdale, 1971; Wee ve
Chan, 1989; Varadarajan ve Thirunarayana, 1990; Gaski ve Etzel, 1986; Karahan,1999)
rastlanmakla birlikte bu çalúmalarn pek az ö÷rencilerin pazarlama bilimine iliúkin
alglarn konu edinmektedir (Torlak, 2002; Özsoy ve Gelibolu, 2010; Camey ve Williams,
2004; Ferrell ve Gonzalez, 2004). Bu çalúmann, alanlar gere÷i pazarlama biliminden ve
prensiplerinden uzak kalamayacak iúletme bölümü ö÷rencilerinin pazarlamaya iliúkin
alglarnn kaynaklar üzerinde durmas açsndan literatürdeki boúlu÷un doldurulmasna
katks olaca÷ düúünülmektedir. Çalúma ayrca derse ilgilenimde hem referans
gruplarndan elde edilen verilerle úekillenen önyarglarn hem de derse iliúkin bilgilerin
edinildi÷i kayna÷n etkisinin oldu÷u varsaymna dayanmaktadr. Bu açdan bakld÷nda
iúletme ö÷rencilerinin pazarlamaya iliúkin alglarnn nasl úekillendi÷ine dair daha bütüncül
bir resme ulaúlaca÷ düúünülmektedir. Bunun yan sra iúletme ö÷rencilerinin mezun
olmadan önce pazarlama bilimi açsndan temel bir donanma sahip olmalarna iliúkin
beklenti; onlarn derse olan ilgilenimlerinin nereden beslendi÷inin tespit edilmesinin
öneminin de altn çizmektedir.
ARAùTIRMANIN YÖNTEMø
Araútrma evrenini Gaziosmanpaúa Üniversitesi øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi øúletme
Bölümü’nde ö÷renim gören ve pazarlama dersi almú ö÷renciler oluúturmaktadr. Pazarlama
dersi üçüncü snf müfredatnda yer ald÷ için evreni oluúturan ö÷renciler üçüncü ve
dördüncü snf ö÷rencileri ile artk yl ö÷rencileridir. Evren büyüklü÷ü 221’dir. Araútrma
kapsamnda mümkün oldu÷u ölçüde tam saym yaplmaya çalúlmútr. Artk yl ö÷rencilere
ulaúabilmek için final snavlarnn yürütüldü÷ü hafta araútrma gerçekleútirilmiútir. Tüm
üçüncü ve dördüncü snf ö÷rencilerine anket da÷tlmú, dönen 197 anketten 189’unun
de÷erlendirilmeye alnmasnn uygun oldu÷u tespit edilmiútir.
Ankette Brown vd. (2002) tarafndan geliútirilen müúteri odakllk ölçe÷i, Flynn vd. (1996)
tarafndan geliútirilen ölçekten uyarlanmú referans grup etkisi ölçe÷i, Zaichkowsky (1985)
tarafndan geliútirilen ölçekten uyarlanmú ilgilenim ölçe÷i ve literatür taramas ú÷nda
araútrmac tarafndan geliútirilmiú pazarlama kavramna iliúkin alglar ölçe÷i yer
almaktadr. Bunun yan sra ö÷rencilerin demografik özelliklerini sorgulayan sorular
yöneltilmiútir. Elde edilen verilerle öncelikle SPSS 10.5 paket program yardmyla
tanmlayc istatistiklere iliúkin analizler yaplmú, sonrasnda LISREL 8.8 paket program
yardmyla yapsal eúitlik modeli kullanlarak araútrma hipotezleri test edilmiútir.
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Araútrmann Hipotezleri ve Tahmin Modeli
Literatürde referans grup etkisinin ilgilenimle iliúkisini konu edinen çalúmalara (Zang ve
di÷., 2010; Terrien ve Steichen, 2008; Derbaix ve Leheut, 2008; Cardoso ve di÷., 2008)
rastlanmaktadr. Bu çalúmalarn ortak varsaym referans gruplarnn tüketicinin
sosyalleúmesinde rol üstlendi÷i ve dolaysyla ürün ve hizmetlerle ilgilenim ve nihayetinde
satn alma kararn etkiledi÷idir. Derbaix ve Leheut’un çalúmasnda ergenlerin ürün
kategorileriyle ilgilenimlerinde ve markalara karú tutumlarnda etkili olan faktörleri
belirlemeye yönelik bir ölçek geliútirilmiú ve bu ölçekte referans grup etkisi bir bileúen
olarak dikkate alnmútr. Cardoso ve di÷.’nin (2008) çalúmalarnda da benzer úekilde
referans gruplarnn çocuklarn giyim alúveriúi tercihlerini etkiledi÷i tespit edilmiútir. Zang
ve di÷. ‘nin çalúmasnda ise referans grup etkisi güven ve e-satn alma arasndaki iliúkide
düzenleyici etkiye sahiptir. Bu bulgular ú÷nda iúletme ö÷rencilerinin referans gruplarndan
etkilenme düzeylerinin pazarlama dersine ilgilenimlerinde belirleyici oldu÷u
düúünülmektedir.
H1: øúletme bölümü ö÷rencilerinin referans gruplarndan etkilenme e÷ilimleri pazarlama
dersine olan ilgilenimlerini yordamaktadr.
Müúteri odakllk literatürde daha çok üretici-perakendeci bakú açsyla de÷erlendirilmiútir.
Bu nedenle literatürde müúteri odakllk kavram ile satú performans kavram sklkla
iliúkilendirilmiútir (Varinli ve di÷., 2009; Jaramillo ve di÷., 2007; Lopez ve di÷., 2005).
Müúteri odakll÷n bizzat müúteri tarafndan de÷erlendirilmesinin daha gerçekçi sonuçlar
verece÷i düúünülerek araútrma kapsamnda müúteri odakllk ölçe÷indeki ifadeler
müúterilere yöneltilecek úekilde uyarlanmú ve pazarlama dersini veren akademisyenin
müúteri odakll÷na iliúkin ö÷renci alglarnn pazarlama dersine olan ilgilenimlerini
yordad÷na iliúkin hipotez oluúturulmuútur.
H2: øúletme bölümü ö÷rencilerinin pazarlama akademisyeninin müúteri odakll÷na iliúkin
alglar pazarlama dersine olan ilgilenimlerini yordamaktadr.
Literatürde ilgilenimin alg, tutum ve davranú ile iliúkisine de÷inen çalúmalara (Kokkinaki
ve Lunt, 1999; Kim ve di÷., 2007; Kim, 2007; Nkwocha ve di÷., 2005; Priluck ve Till, 2004;
Balabanis ve Reynolds, 2001; Sengupta ve di÷., 1997) rastlanmaktadr. Kokkinaki ve Lunt
(1999) çalúmalarnda reklam mesajlarna düúük ve yüksek ilgilenim gösteren tüketicilerin
markaya iliúkin alglarn incelemiú ve ilgilenim düzeyi ile alg arasnda pozitif iliúki
oldu÷unu tespit etmiúlerdir. Kim ve di÷. (2007) reklam ilgilenimi ile tutumsal davranúsal
e÷ilimler arasndaki iliúki üzerinde durmuú ve kurumsal reklamlarda bu iliúkinin daha güçlü
oldu÷unu tespit etmiúlerdir. Kim’in (2007) çalúmas interaktivitenin ilgilenim, bilgi arayú
ve tutumlar üzerindeki etkisini incelemekte ve interaktivitenin ilgilenim ile tutumlar
arasndaki iliúkide düzenleyici oldu÷unun altn çizmektedir. Nkwocha ve di÷.’nin (2005)
çalúmalarnda ürün uyumu ile marka yaylmna iliúkin tüketici alglar arasndaki iliúkide
ilgilenim düzenleyici etkiye sahiptir. Priluck ve Till (2004) çalúmalarnda risk farkndal÷,
ilgilenim ve kavrama ihtiyacnn tutum formulasyonundaki etkisini incelemektedirler.
ølgilenim risk farkndal÷n, risk farkndal÷ ise inanç ve tutumlar etkilemektedir.
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Balabanis ve Reynolds’un (2001) çalúmalarnn bulgular öncekilerin aksine ilgilenim ile
perakendecilerin web siteleri ve markalar arasnda anlaml iliúki olmad÷na iúaret
etmektedir. Sengupta ve di÷.’nin (1997) çalúmalar düúük ilgilenim durumunda reklamlarla
markaya iliúkin tutumlarn kalcl÷ nasl sa÷lanr sorusunun cevabn aramaktadr. Yazarlar
reklamlarda sunulan ipuçlarnn ürünle yakndan iliúkili oldu÷u durumlarda, düúük
ilgilenimde dahi tutum oluúumu ve kalcl÷nn sa÷lanabilece÷ini ileri sürmektedirler.
Bu bulgular ú÷nda iúletme ö÷rencilerinin pazarlamaya iliúkin alglarnn pazarlama dersine
olan ilgilenimleri tarafndan yordanaca÷ düúünülmüútür.
H3: øúletme ö÷rencilerinin pazarlama dersine olan ilgilenimleri pazarlamaya iliúkin
alglarn yordamaktadr.
Araútrmann söz konusu de÷iúkenler ve hipotezleri gösteren tahmin modeli aúa÷daki
gibidir.
ùekil 1. Araútrmann Tahmin Modeli

Müúteri
odakllk

H2

ølgilenim
Referans
grup etkisi

H3

Pazarlama
kavramna
iliúkin alglar

H1

Araútrmann Snrllklar
Araútrma yalnzca Gaziosmanpaúa Üniversitesi øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi øúletme
Bölümü üçüncü ve dördüncü snf ö÷rencilerini kapsamaktadr. Bu snflarn seçilmesinin
gerekçesi pazarlama dersinin üçüncü snf müfredatna dahil olmasdr. Araútrma evreninin
tek bir üniversitenin tek bir fakültesindeki ö÷renciler olarak belirlenmesi araútrmann bir
snrll÷ olmakla birlikte ö÷retim elemannn müúteri (ö÷renci) odakll÷ da bir de÷iúken
olarak modele dahil edildi÷i için ayn zamanda bir gerekliliktir. Farkl ö÷retim
elemanlarndan ders alan ö÷rencilerin alglarnn farkl olaca÷ düúünülmektedir.
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Araútrmann evrenini ayn ö÷retim elemanndan pazarlama dersi alan üçüncü ve dördüncü
snf ö÷rencileri oluúturmaktadr.
ARAùTIRMANIN BULGULARI
Anketten elde edilen veriler öncelikle SPSS 10.5 paket program yardmyla tanmlayc
istatistiksel analizlere tabi tutulmuútur. Cevaplayclarn demografik özellikleri ve ilgi
duyduklar anabilim dallarn gösteren tablo aúa÷da verilmektedir.
Tablo 1. Cevaplayclarn Demografik Özellikleri

Cinsiyet

Snf

ølgi
duyulan
A.B.D.

f

Yüzde

Kadn

112

59,3

Erkek

77

40,7

Toplam

189

100,0

3

94

49,7

4

75

39,7

Artk yl

20

10,6

Toplam

189

100,0

Muhasebe-finansman

59

31,3

Yönetim-organizasyon

71

37,6

Üretim yönetimi ve pazarlama

29

15,3

Saysal yöntemler

29

15,3

Cevapsz

1

0,5

Toplam

189

100,0

Bulgular incelendi÷inde iúletme ö÷rencilerinin en çok ilgi duyduklar anabilim dalnn
yönetim-organizasyon, en az ilgi duyduklar anabilim dallarnn ise üretim yönetimi ve
pazarlama ile saysal yöntemler anabilim dal oldu÷u görülmektedir. Gaziosmanpaúa
Üniversitesi øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi øúletme Bölümü’nün akademik kadrosu
anabilim dallar itibariyle incelendi÷inde bu sonuç açklanabilir hale gelmekte ve çalúmann
varsaymlarn da desteklemektedir. Saysal yöntemler anabilim dalnda hiç ö÷retim üyesi
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bulunmamakta, üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalnda ise çalúma alan üretim
yönetimi olan bir ö÷retim üyesi bulunmaktadr. Bu sonuç ö÷rencilerin derslere duyduklar
ilgide ders aldklar akademisyenlerin etkisinin oldu÷u varsaymn destekler niteliktedir.
Anketin di÷er bölümünde cevaplayclara 12 ifadeli müúteri odakllk ölçe÷i, 6 ifadeli
referans grup etkisi ölçe÷i, 13 ifadeli ilgilenim ölçe÷i ve 13 ifadeli pazarlamaya iliúkin
alglar ölçe÷i sunulmuútur. Ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach Alpha katsays ile test
edilmiú; srasyla %92,38; %72,76; %92,36; %78,02 olarak belirlenmiútir. Müúteri odakllk
ölçe÷inde ö÷rencilerin en çok katldklar ifade “Sorularmza hzla cevap vermek hocamz
mutlu eder.” ifadesi iken en az katldklar ifade “Hocamz bizim zevklerimizi aklnda
tutar.” ifadesidir. Ö÷renciler referans grup etkisi ölçe÷inde en çok “Bir dersi seçmeden önce
önceden dersi alanlarn fikirlerini almay severim.” ifadesine katlmakta; en az “Hangi dersi
seçece÷imi di÷er ö÷rencilere nadiren danúrm.” ifadesine katlmaktadrlar. ølgilenim
ölçe÷inde en çok katldklar ifade “Pazarlama dersi önemlidir.” ifadesi iken; en az
katldklar ifade “Pazarlama dersi hayatidir.” ifadesidir. Pazarlamaya iliúkin alglar
ölçe÷inde ö÷rencilerin en çok katldklar ifade “Pazarlamann baúlangç noktas müúterinin
talep ve beklentileridir.” ifadesi iken; en az katldklar ifade “Pek çok pazarlamac
tüketiciye hizmet etmektense kar etmeyi ye÷ler.” ifadesidir.
Araútrmann hipotezleri yapsal eúitlik modeli ile test edilmiútir. Gözlenen de÷iúkenlerle yol
analizi yaplmútr. Analiz sonucunda ulaúlan iyilik uyumu de÷erleri aúa÷daki gibidir.
Tablo 2. Tahmin Modeline øliúkin øyilik Uyumu De÷erleri
Uyum Ölçüleri

Ölçüm
Modeli

øyi Uyum

Ki-kare/sd

14,39

Kikare/sd< 2

GFI (øyilik Uyum øndeksi)

0,96

0,95GFI1

AGFI (Düzeltilmiú øyilik Uyum øndeksi)

0,82

0,90AGFI1

NFI (Normalleútirilmiú Uyum øndeksi)

0,91

0,95NFI1

CFI (Karúlaútrmal Uyum øndeksi)

0,92

0,97CFI1

RMSEA (Yaklaúk Hatalarn Ortalama
Karekökü)

0,183

0<RMSEA<0,05

(Ylmaz, 2005: 267)
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Referans de÷erler dikkate alnd÷nda tahmin modelinin iyi uyum göstermedi÷i tespit
edilmiútir. Bu nedenle modelin sundu÷u düzeltme önerileri dikkate alnmútr. Düzeltme
önerilerinde referans grup etkisi ile ilgilenim arasndaki iliúkinin anlamsz oldu÷u ancak
referans grup etkisinin pazarlamaya iliúkin alglar yordad÷ görülmüútür. Bu nedenle
model önerilen úekilde revize edilmiútir. Bu düzeltme ile elde edilen nihai modelde ki-kare
ve RMSEA de÷erleri 0.000 olarak tespit edilmiú p de÷erinin ise 0,98483 oldu÷u
gözlenmiútir. Model çktlar modelin araútrma verileriyle mükemmel uyum gösterdi÷ine
iúaret etmiútir. Düzeltme neticesinde elde edilen nihai model aúa÷daki gibidir.
ùekil 2. Araútrmann Nihai Modeli

Müúteri
odakllk

0,44

0,59
ølgilenim

Pazarlamaya
iliúkin alglar

algs

Referans
grup etkisi

0,22

Ki-kare: 0,000, P-value:0,98483, RMSEA= 0,000
Nihai modelin oluúturulmasndan sonra hipotez testlerinin sonuçlar aúa÷daki tabloda
verilmektedir.
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Tablo 3. Hipotez Testi Sonuçlar
Hipotez

øliúki

ȕ

P de÷eri

Sonuç

H1

Referans grup etkisi-ølgilenim

-0.01

0,096

H1 red

H2

Müúteri odakllk-ølgilenim

0,44

0,000

H2 kabul

H3

ølgilenim-Pazarlamaya iliúkin alglar

0,59

0,000

H3 kabul

Model
önerisi

Referans grup
iliúkin alglar

0,22

0,000

etkisi-Pazarlamaya

Model çktlar araútrma öncesinde öngörülen referans grup etkisinin pazarlama dersine
iliúkin ilgilenimi yordayaca÷ varsaymn desteklememiútir. Bunun yan sra düzeltme
önerileri referans grup etkisinin derse iliúkin ilgilenimi olmasa da pazarlamaya iliúkin
alglar yordad÷ yönündedir. Çktlar dikkate alnd÷nda H2 ve H3 hipotezleri kabul
edilirken, H1 hipotezi reddedilmiútir.
SONUÇ VE ÖNERøLER
øúletme ve/veya pazarlama e÷itimi almú bireylerce; tüketici istek ve ihtiyaçlarn tatmin
edecek ürün ve hizmetlerin tasarlanmas, fiyatlandrlmas, tutundurulmas ve da÷tlmas
olarak tanmlanabilecek pazarlama; toplumda hala tanm üzerinde anlaúmaya varlamamú
bir kavramdr. Kavram zaman zaman tutundurma faaliyetleriyle genellikle de kiúisel satú
faaliyeti ile karútrlmakta; pazarlamac ise satú eleman olarak tasvir edilmektedir.
Kavrama yönelik bu dar bakú, ço÷u zaman yürütülen faaliyetlerin tartúmal etik boyutlar
da göz önüne alnarak kavramn kirli bir kelime oldu÷una yönelik alglara yol açmaktadr.
Pazarlama özünde çift yönlü bir mübadele süreci oldu÷u için taraflardan birini oluúturan
toplumun önemli bir kesiminin, kavrama ve pazarlama faaliyetlerine úüpheyle yaklaúmas
bu sürecin sa÷l÷n etkilemektedir.
Pazarlama kavramna iliúkin alglarn olumlu yönde de÷iúmesinde úüphesiz ki en büyük
sorumluluk pazarlama akademisyenlerine ve iúletme/pazarlama e÷itimi almú lisans
mezunlarna düúmektedir. Pazarlama akademisyenleri tarafndan pazarlama bilimi alannda
do÷ru bilgilendirilmiú ve do÷ru yönlendirilmiú mezunlar, iúletmecilik alannda istihdam
sa÷ladklarnda pazarlama dünyasnn da çehresi de÷iúecek; toplumun pazarlamaya iliúkin
úüpheleri yok olacak ve daha etkin mübadeleler gerçekleúecektir. Bu düúünce ile iúletme
ö÷rencilerinin pazarlama kavramna iliúkin alglarn úekillendiren de÷iúkenlerin tespiti bu
araútrmann konusu olarak seçilmiútir.
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Araútrmann bulgular iúletme ö÷rencilerinin pazarlamaya iliúkin alglarnn pazarlama
derslerine olan ilgilenimleri ile iliúkili oldu÷unu göstermektedir. Derse ilgilenim düzeyi
yükseldikçe pazarlamaya iliúkin alglar da daha olumlu hale gelmektedir. Bunun nedeninin
ö÷rencilerin dersle ilgilenimleri artt÷nda pazarlama kavramnn gerçek tanmna hakim
olma úanslarnn artmas oldu÷u düúünülmektedir. Derslerde aldklar bilgiler ú÷nda
ö÷renciler pazarlama kavramn literatürdeki anlamna uygun alglamaktadrlar. Toplumdaki
alglar dikkate alnd÷nda bu alglarn gelecekteki úekillendiricisi olma potansiyeli yüksek
iúletme ö÷rencilerinin alglarnn pozitif yönde de÷iúmesinin ne derece önemli oldu÷u
görülmektedir. Bu nedenle ö÷rencilerin derse olan ilgilenimlerinin belirleyicisinin de ne
olabilece÷i önemli bir soru haline gelmektedir.
Araútrmann tahmin modelinde ö÷rencilerin referans gruplarndan etkilenme e÷ilimlerinin
ve pazarlama dersini veren pazarlama akademisyeninin müúteri odakll÷na iliúkin
alglarnn derse olan ilgilenimlerini etkiledi÷i öngörülmüútür. Araútrmann bulgular
ö÷retim üyesinin müúteri odakll÷nn derse ilgilenimi önemli ölçüde etkiledi÷ini
göstermektedir. Bunun yan sra referans gruplarnn derse yönelik ilgilenimi etkilemedi÷i
tespit edilmiútir. Ö÷renciler derse iliúkin ilgilenim düzeylerini belirlerken referans
gruplarndan elde ettikleri önyarglardan ziyade ö÷retim üyesinin kendilerine
yaklaúmlarndan etkilenmektedirler. Ö÷retim üyesinin müúteri odakll÷na iliúkin alglar
daha olumlu olan ö÷renciler pazarlama derslerine daha çok ilgilenim göstermektedirler.
Ö÷retim üyesinin ö÷renciyi merkeze alan bir e÷itim anlayún benimsemesi ve ö÷rencilerin
istek, ihtiyaç ve zevklerini dikkate alarak birikimini aktarmas ö÷rencileri derse olan
ilgilenimlerini artracaktr. ølgilenim de pazarlamaya iliúkin alglar etkiledi÷i için ö÷renci
odakl yaklaúm nihayetinde ö÷rencilerin pazarlamay do÷ru alglamalarna sebep olacaktr.
Araútrma bulgular referans gruplarndan etkilenme e÷iliminin derse ilgilenimi de÷il,
do÷rudan pazarlamaya iliúkin alglar etkiledi÷ini göstermektedir. Bu sonuç araútrmann
tahmin modelinde öngörülenden de daha aydnlatcdr. Öngörülen, derse ilgilenimin dersi
daha önce alan ö÷rencilerin düúüncelerinden etkilenmesidir. Ancak araútrmann nihai
modelindeki iliúki pazarlamaya iliúkin alglarn referans gruplarndan etkilenmesidir.
Referans gruplarnn sadece arkadaú çevresiyle snrl olmad÷ düúünüldü÷ünde, toplumdaki
olumsuz alglarn yine referans gruplarnn alglar de÷iútirilerek aúlabilece÷i
görülmektedir.
Bu sonuçlar ú÷nda araútrmann; iúletme ö÷rencilerinin pazarlamaya iliúkin alglarnn ve
pazarlama derslerine ilgilenimlerinin belirleyicilerinin tespiti noktasnda literatüre ve
uygulamaclara katk sa÷layaca÷ düúünülmektedir. Bunun yan sra toplumda pazarlama
kavramna iliúkin úüpheli yaklaúmn ve olumsuz alglarn nasl aúlabilece÷i konusunda da
küçük de olsa bir katk sa÷lanabilece÷i umulmaktadr. Araútrma kstlarnda da bahsedildi÷i
gibi araútrma tek bir üniversitenin tek bir fakültesinde yaplmútr. Pazarlama kadrosu
zengin fakültelerde yaplacak benzer araútrmalarn daha önemli katklar sa÷layabilece÷i
düúünülmektedir. Bunun yan sra pazarlama kadrosu geniú üniversitelerle yaplacak
karúlaútrmal çalúmalarn da farkl sonuçlar vermesi beklenmektedir. Araútrmada
gözlenen de÷iúkenlerle yol analizi uygulanmútr. Ölçeklerdeki ifadelerin de bütün olarak
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modele dahil edildi÷i do÷rulayc faktör analizi ile birlikte yapsal eúitlik modeli
uygulamalarnn daha tatmin edici sonuçlar verebilece÷i düúünülmektedir.
KAYNAKÇA
ANON (2008), “Marketing-a Dirty Word?”, Irish Veterinary Journal, Vol:61, No:3, s.141.
ARIKAN, Rauf (1992), Tüketici Davranú ve Tüketicilik Bilinci, Anadolu Üniversitesi
Açkö÷retim Fakültesi Yaynlar, Eskiúehir.
BALABANIS, George; Nina Reynolds (2001), “Consumer Attitudes toward Multi-Channel
Retailers’ Web Sites: The Role of Involvement, Brand Attitude, Internet Knowledge and
Visit Duration”, Journal of Business Strategies, Vol.18, No.2, s.105-131.
BARKSDALE, Hiram C. (1971), “Marketers’ Attitudes Toward The Marketing Concept”,
Journal of Marketing, Vol.35, No.4, s.29-36.
BROWN T.J. ve di÷. (2002), “The Customer Orientation of Service Workers: Personality
Trait Influences on Self and Supervisor Performance Ratings”, Journal of Marketing
Research, Vol.39, s. 110 120.
CAMEY, John P.; Janice K. Williams (2004), “Selling Principles: Influencing Principles of
Marketing Students’ Perceptions of and Attitudes toward Marketing as a Discipline”, Jounal
of Marketing Education, Vol.26,No.2,s.154-160.
CARDOSO, Antonio ve di÷. (2008), “Modelling Children’s Choice Decision of Clothing,
Journal of Fashion Marketing and Management, Vol.12, No.3, s.415-428.
CHAN, Tsang-Sind; Geng Cui (2004), “Consumer Attitudes Toward Marketing in a
Transitional Economy: A Replication and Extension”, The Journal of Consumer Marketing,
Vol:21, No:1, s.10-26.
DERBAIX, Christian; Emerence Leheut (2008), “Adolescents: Involvement in Product
Categories and Attitude toward Brands”, Recherche et Applications en Marketing, Vol.23,
No.2, s.37-64.
FERRELL, Linda; Gabriel Gonzalez (2004), “Beliefs and Expectations of Principles of
Marketing Students”, Journal of Marketing Education, Vol.26,No.2,s.116-122.
FLYNN, Leisa Reinecke ve di÷. (1996), “Opinion Leaders and Opinion Seekers: Two New
Measurement Scales”, Journal of Academy of Marketing Science, Vol.24, No.2, s.137-147.
GASKI, John F.; Michael J. Etzel (1986), “The Index of Consumer Sentiment Toward
Marketing”, Journal of Marketing, Vol.50, No.3, s.71-81.
HENDRICKS,
Kevin
D.
(2004),
“Is
Marketing
a
Dirty
Word?”,
www.churchmarketingsucks.com/2004/09/is-marketing-a-dirty-word/ 02.09.2010

365

JARAMILLO, Fernando ve di÷. (2007), “A Meta Analysis of the Relationship Between
Sales Orientation-Customer Orientation and Salesperson Job Performance”, Journal of
Business&Industrial Marketing, Vol.22,No.5, s.302-310.
KARAHAN, Kasm (1999), “2000’li Yllara Girerken Toplumumuzun Pazarlamaya Bakú
Açs Üzerine Bir Araútrma”, Pazarlama Dünyas, Yl:13, Say: 78, s.11-18.
KIM, Hyojin (2007), “The Effects of Interactivity on Involvement, Knowledge Acquisition
and Attitude”, American Academy of Advertising Annual Conference, 12-15 April 2007,
Burlington, s.68.
KIM, Sora ve di÷. (2007), “Different Roles of Adverisement Involvement in Corporate
Advertising: A Path Analysis of the Relationships Between Involvement Types and
Attitude/Behavioral Intentions”, American Academy of Advertising Annual Conference, 1215 April 2007, Burlington, s. 24.
KOKKINAKI, Flora; Peter Lunt (1999), “The Effect of Advertisement Message
Involvement on Brand Attitude Accessibility”, Journal of Economic Psychology, Vol.20,
s.41-51.
KUBACKI, Krzysztof, Robin Craft (2006), “Artists’ Attitudes to Marketing a CrossCultural Perspective”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing,
Vol.11, No.4, s.335-345.
LOPEZ, Tara Burnthorne ve di÷. (2005), “The Influence of Psychological Climate on the
Salesperson Customer Orientation-Salesperson Performance Relationship”, Journal of
Marketing Theory and Practice, Vol.13, No.2, s.59-71.
NKWOCHA, Innocent ve di÷. (2005), “Product Fit and Consumer Attitude Toward Brand
Extensions: The Moderating Role of Product Involvement”, Journal of Marketing Theory
and Practice, Vol.13,No.3,s.49-61.
ÖZSOY, Tufan; Levent Gelibolu (2010), “Meslek Yüksek Okulu Ö÷rencilerinin Pazarlama
Algs: Bir Vakf ve Bir Devlet Meslek Yüksek Okulunda Uygulama”, Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.7, Say.13, s.404-419.
PRILUCK, Randi; Brian D. Till (2004), “The Role of Contingency Awareness, Involvement
and Need for Cognition in Attitude Formation”, Academy of Marketing Science Journal,
Vol.32, No.3, s.329-344.
SENGUPTA, Jaideep ve di÷. (1997), “All Cues are not Created Equal: Obtaining Attitude
Persistence under Low-Involvement Conditions”, Journal of Consumer Research, Vol.23,
No.4, s.351-361.
SLATER, S.F. ve J. C. Narver (1995), “Market Orientation and the Learning Organization,”
Journal of Marketing, Vol.59, No.3, s. 63-74.

366

SOLOMON, Michael (1996), Consumer Behavior Buying, Having and Being, Prentice Hall,
New Jersey.
TERRIEN, Christophe; Daniel Steichen (2008), “Accounting for Social Taste: Application
to the Demand for Wine”, International Journal of Wine Business Research, Vol.20, No.3,
s.260-275.
TORLAK, Ömer (2002), “Üniversite Ö÷rencilerinin Pazarlamaya Bakú Açlar, Tüketim
Alúkanlklar ve Tatmin Düzeyleri Üzerine Bir Araútrma”, Pazarlama Dünyas, Yl:16,
Say:93, s.32-37.
TUNCER, Do÷an, Tamer Arpac, D.Yaúar Ayhan, Erinç Böge, M. Mithat Üner (1992),
Pazarlama, Gazi Kitabevi, Ankara.
VARADARAJAN, Rojan; P. N. Thirunarayana (1990), “Consumers’ Attitudes Towards
Marketing Practices, Consumerism and Government Regulations: Cross-National
Perspectives”, European Journal of Marketing, Vol.24, No.6, s.6-23.
VARøNLø, ønci ve di÷. (2009), “Duygusal Zekann Müúteri Odakllk ve Satú Performans
Üzerine Etkisi”, Ege Akademik Bakú, Cilt:9, Say:1, s.113-130.
WEBSTER, Cynthia (1991), “Attitudes Toward Marketing Practices: The Effects of Ethnic
Identification”, Journal of Applied Business Research, Vol.7, No.2, s.107-116.
WEE, Chow Hou; Mable Chan (1989), “Consumer Sentiment Towards Marketing in Hong
Kong”, European Journal of Marketing, Vol.23, No.4, s.25-39.
ZAICHKOWSKY, Judith Lynne (1985), “Measuring the Involvement Construct”, Journal
of Consumer Research, Vol.12, s.341-352.
ZHANG, Kem Z. K. ve di÷. (2010), “Exploring the Moderating Effect of Information
Inconsistency in a Trust-based Online Shopping Model”, Proceeding of the 43rd Hawaii
International Conference on System Sciences, 1-9.

367

UYGULAMA VE AKADEMøK YÖNÜYLE
PAZARLAMA TARøHøNE BøR BAKIù
Ö÷r. Gör. Nevin KARABIYIK
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
nkarabiyik@marmara.edu.tr
Ö÷r. Gör. Ferahnur ÖZGÖREN
Krklareli Üniversitesi Sa÷lk Hizmetleri MYO
nurferah@hotmail.com
Ö÷r. Gör. Burcu SÜMER øNCø
Okan Üniversitesi MYO
burcu.inci@okan.edu.tr
Özet
Pazarlama alanndaki çalúmalar ilk ça÷lardan beri uygulanmaktadr. Ancak akademik
çalúmalarn, 1800’lü yllarda baúlad÷n söylemek mümkündür. Günümüz dünyasnda her
yerde var olan pazarlamann, geliúimi ve geçirdi÷i evrim önemli bir çalúma alan olarak
görülmektedir. Sosyal bilimler alannda yer alan pazarlama bilimi, birçok ekonomik, sosyal,
davranúsal ve toplumsal olaylardan etkilenerek geliúimini sürdürmektedir. Günümüzde
yaúanan sosyal sorumluluk anlayúna dayanan pazarlamann, temel gerekçesinin,
kaynaklarn kstl olmas, küresel snma ve çevre kirlenmesi gibi nedenler oldu÷u
düúünülürse, tarih boyunca pazarlama biliminin bu ve buna benzer birçok olay sonucunda
geliúti÷i söylenebilir. Bu ba÷lamda, pazarlamann günümüzde ekonomikli÷i yannda,
davranúsal ve toplumsal bir fenomen oldu÷u da gerçektir. Bu çalúmayla pazarlamann tarih
içindeki geliúimi, kronolojik olarak belirlenmeye ve pazarlama biliminin geliúimine katks
olan akademisyenlerin pazarlama tarihindeki yansmalarnn ortaya koyulmas
amaçlanmaktadr. Çalúma, literatür taramasna dayanan kavramsal bir çalúmadr. Bu
çalúmann, pazarlama biliminin tarihsel geliúimini yapsal olarak ortaya koyarak, pazarlama
biliminin güçlendirilmesine katk sa÷lamas beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Pazarlama, pazarlama tarihi, pazarlama felsefesi, pazarlamann
geliúimi
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A VIEW TO APPLICATION AND ACADEMIC ASPECTS OF MARKETING
HISTORY
Abstract
Applications in marketing field have been implemented since First Ages, however it is
possible to report that academic studies have risen in 1800s. In today’s world, marketing is
ubiquitous and its development and evolution are seen as substantial study fields. Marketing
science, which takes place in social sciences, maintains its development as being affected
from numerous economical, social, behavioral, and societal events. Fundamental reasons of
today’s marketing approach based on social responsibility are limited resources, global
warming and environmental pollution and throughout the history, marketing science has
developed as a result of such and similar events. In this context, currently it is a fact that
marketing is a behavioral and societal phenomenon as well as being an economical concept.
Through this study, it is aimed to determine historical development of marketing in
chronological order and display the studies of academics who have contributed the
development of marketing science and their reflections to marketing history. This study is a
conceptual study based on literature review. It is expected that this study will contribute
strengthening the marketing science by displaying its historical development structurally.
Keywords: Marketing, history of marketing, marketing philosophy, development of
marketing
1. Pazarlama Düúüncesinin Akademik Tarihçesi
Pazarlama biliminin baúlangc 19. yüzyln sonu 20. yüzyln baú olarak kabul
edilmektedir. Bartles’a (1976) göre, pazarlama düúüncesinin geliúim basamaklar; 19001910 Keúif dönemi, 1910-1920 Kavramlaútrma dönemi, 1920-1930 Bütünleúme dönemi,
1930-1940 Geliúme dönemi, 1940-1950 Yeniden de÷erlendirme dönemi, 1950-1960
Yeniden kavramlaúma dönemi, 1960-1970 Farkllaúma dönemi, 1970- Toplumsallaúma
dönemi olarak incelenmektedir (Bartels, 1976).
Pazarlama alannda ilk dersler Michigan ve Ohio Eyalet Üniversitelerinde verilmiútir.
Bunlardan ilki E. D. Jones tarafndan “The Distributive and Regulative Industries of the
United States” ismiyle 1901 ylnda okutulmuútur. Bu dersin kapsam 1903 ylnda
geniúletilerek “The Distribution of Agricultural Products” olarak verilmeye baúlanmútr
(Jones, 1987); di÷eri ise 1905 yl bahar döneminde “ Distribution of Products” ismiyle
verilmiútir. Daha sonralar söz konusu dersler “Distributive and Regulative Institutions” ve
“Commercial Credit” olarak okutulmuútur. Bu üniversiteleri takiben Pennsylvania
Üniversitesi’nde “The Marketing of Products” (1905) dersi programa alnmútr. Akademik
pazarlama düúüncesi kapsamnda yer alan ilk dersler kronolojik olarak Tablo 1’de
özetlenmektedir (Bartels, 1951; Bartels, 1976; Hagerty, 1936).
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Tablo 1. Akademik pazarlama düúüncesi kapsamnda yer alan ilk dersler
Yl
1901
1903
1905
1905
1909
1910
1913

Konu / Üniversite
“The Distributive and Regulative Industries of the United States”, Michigan
“The Distribution of Agricultural Products”, Michigan
“Distribution of Products”, Ohio State
“The Marketing of Products”, Pennsylvania
“Marketing of Products”, Pittsburgh
“Marketing Methods”, Wisconsin
“The Marketing of Farm Products”, Wisconsin

Kaynak: Bartels, 1976, Hagerty, 1936, Jones, 1987
Pazarlama literatürü incelendi÷inde çeúitli kaynaklarda pazarlamann isminden çok
pazarlama bileúenleri olan reklam, da÷tm, satú, perakende vb. konulara rastlanmaktadr.
Pazarlama eserlerinin kronolojik olarak ilk çkú noktasna bakld÷nda pazarlama
kavramnn ilk olarak 1561 ylnda tanmlanmú oldu÷u görülmektedir (Bussiere, 2000;
Jevons, 2005). Pazarlama kavram ikinci kez 1897 de M. B. Hammond tarafndan
kullanlmútr (Bussiere, 2000). Ayrca, 1875 ylnda øngiltere’de reklamclk alannda
“History of Advertising” kitab baslmútr (Bartels, 1976). Scott’un “The Theory of
Advertising (1903)”, Estabrook’un “Science of Salesmanship (1904)”, Hirschler’in ”The
Art of Retail Selling (1909)”, Atkinson’un, “Psychology of Salesmanship (1912)”, Butler’n
“Selling, Buying and Shipping Methods (1911)” kitaplar pazarlama literatüründe ilk
yazlan kitaplar olarak belirtilmektedir (Bartels, 1976, Savitt, 1980).
Pazarlama tarihi di÷er pazarlama konularna göre üzerinde fazla çalúlmamú bir konudur.
Pazarlama tarihi üzerine çalúmalarn az olmasnn nedenleri arasnda; pazarlama biliminin
uygulamal, disiplinler aras, mevcut sorunu çözmeye yönelik olmas ve gelece÷e úk
tutmas saylmaktadr. Ayrca, pazarlamada tarihsel yöntemin olmamasnn geçmiúe yönelik
araútrma frsatn snrlandrmas ve lüks görülmesi en önemli nedenler olarak ortaya
koyulmaktadr. Akademik deneyimlerin aktarld÷ Hagerty’nin “Experiences of an early
marketing teacher (1936)” eseri ilk olmasna karún, pazarlama tarihiyle ilgili ilk kapsaml
çalúma olarak Hotchkiss’in “Milestones of Marketing (1938)” eseri kabul edilmektedir.
Di÷er kapsaml çalúmalar Bartels’in “Development of Marketing Thought (1962)” ve
Shapiro ve Doody’nin “Readings in the History of American Marketing (1968)’dir (Bartels,
1962; Savitt, 1980).
2. Pazarlama Uygulamalar ve Düúüncesinin Tarihsel Geliúimi
Pazarlama disiplininin baúlangc olarak 19.yy sonu, 20.yy baúlar kabul edilmektedir.
Pazarlamann temeli iúletme ve iktisat bilimine dayanmaktadr. Dolaysyla söz konusu
baúlangç dönemine kadar olan zamanlarda iktisat teorilerinin geçerli olmas do÷aldr.
1900’lü yllarn baúndaki I. Dünya Savaú, 1929-30 yllar aras ekonomik kriz ve 40’l
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yllarn ilk yarsndaki økinci Dünya Savaú pazarlamann profesyonel anlamda geliúimini
etkilemiútir. Savaú sonras yaúanan ktl÷n sonucu olarak 1950’lerin baúnda pazarlamann
hzl bir úekilde geliúmeye baúlad÷ kabul edilmektedir. Ktlk nedeniyle ertelenen
ihtiyaçlarn ksa süre içerisinde karúlanma arzusu rekabeti hzlandrmútr. Bu ortamda
satúlarn artmasyla beraber iúletmeler müúteri ihtiyaçlarn karúlayarak müúterilerin
tatminine odaklanmútr. Bu felsefe yönetim düúüncesine de yansmú ve Drucker tarafndan
“iúletme amacnn tek bir geçerli tanm vardr; tatmin olmuú müúteri yaratmak. øúletmenin
ne oldu÷unu belirleyen müúteridir” úeklinde ifade edilmiútir (Drucker, 1958).
1950’lerin ortalarna kadar pazarlama ve satú kavramlar eú anlaml olarak kullanlmútr.
Bu geleneksel bakú açsna göre odak noktas ürünlerdir ve temel amaç kar arttrmak için
üretilen her úeyin satlmasdr. 1950’lerde Amerikan ekonomisinin tüketim toplumuna
dönüúmesiyle birlikte markalar ortaya çkmú ve müúteri odak noktas haline gelmiútir.
Böylece pazarlama karmas günümüzde tanmland÷ gibi müúteriye göre úekillenmeye
baúlamútr. Bölümlendirme, farkllaútrma ve uzun dönemli planlama önem kazanmútr
(Webster, 1988). Smith’in “Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative
Marketing Strategies (1956)” isimli tarihi makalesi bu döneme rastlamaktadr. Daha sonra
Levitt (1960’lar) ve Trout ve Ries (1970-80’ler) “bölümlendirme – farkllaútrma –
hedefleme - konumlandrma” gibi pazarlamann temel konularnda çeúitli çalúmalar
yapmúlardr.
1950’ler pazarlamann geliúimine tank olsa da, benimsenmesinin hz kazand÷ ve milat
olarak kabul edilebilece÷i dönemler 1960’larn ortalardr. McCarthy’nin ünlü “Basic
Marketing: The Managerial Approach” kitabnda 4P olarak “ürün”, “fiyat”, “tantm” ve
“yer” ö÷elerinin belirtilmesiyle pazarlama teorisinin da÷nk olan parçalar bir araya
getirilmeye baúlanmútr. Keith, “Marketing Revolution”dan bahsederek artk iúletmelerin ve
sektörün pazarlama odakl oldu÷unu iddia etmiútir. Levitt ise, “Marketing Myopia” adl
makalesinde tüketicilerin iyi ve do÷ru tannarak, onlarn gerçek ihtiyaçlarnn
karúlanmasna yönelik çalúmalarn gerçekleútirilmesini vurgulamaktadr. (Keith, 1960;
Levitt, 1960; McCarthy, 1960).
Son 40 ylda pazarlama literatürüne damgasn vuran isimlerin baúnda gelen Philip Kotler
ilk pazarlama kitabn 1967’de piyasaya sürmüútür. Onun ilk ses getiren çalúmas ise
Sidney Levy ile beraber yazd÷ “Broadening The Concept of Marketing (1969)”dir. Bu
çalúmaya göre, pazarlama temel iúletme faaliyetidir ve sosyal bir içeri÷e sahip olmaldr. Bu
ba÷lamda kar amaçl iúletmelerin yannda kar amaçsz kurum ve kuruluúlar, kiúiler, yerler,
fikirler vb. de pazarlanabilece÷i belirtilmiútir. Pazarlamann ekonomik bir olgu olarak kabul
edildi÷i dönemde Kotler, Zaltman’la birlikte “sosyal pazarlama” nn önemine de÷inmiú,
kamu kurum ve kuruluúlarnda da pazarlamann kullanlabilece÷ini dile getirmiútir (Kotler
ve Zaltman, 1971).
Bu dönemler ayn zamanda eleútirilerin ortaya çkt÷ ve karút görüúlerin ifade edildi÷i bir
dönemdir. Yaplan eleútiriler pazarlamann mantksal tutarll÷, deneysel katl÷, yeterli
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felsefi alt yapya sahip olmad÷ (Halbert, 1964), pazarlamann ‘kimli÷i’ olmad÷ (Bartels,
1974) vb. konularda yo÷unlaúmaktadr (Morgan, 1996).
Bu dönemde Kotler’in pazarlama karmas, pazarlama stratejisi ve tüketici davranúlarn bir
araya getirmesi büyük öneme sahip olmuútur. Ayrca, Webster endüstriyel pazarlamann son
tüketiciye yönelik pazarlamadan farkl oldu÷unu, yapt÷ çalúmalarda vurgulamútr
(Webster ve Wind, 1972; Webster, 1978; Webster, 1992). Ayrca, Bagozzi (1975), Bartels
(1951, 1974), Hunt (1976) vd. nin pazarlama teorisinin kapsamyla ilgili yapt÷ çalúmalar
pazarlama teorisindeki da÷nkl÷ gidermede yardmc olmuútur.
1970’lerde pazarlama iúletmelerde merkezileúmiú ve bu anlayú 80’lerde stratejik iú
birimlerinin (SBU) ortaya çkmasyla de÷iúerek, merkez kaç bir fonksiyona dönüúmüútür.
Bu dönemler ayn zamanda organigramlarn de÷iúti÷i iúletmelerin düúük düzeyde pazar
kontrolüne sahip olduklar dönemlerdir (Webster, 1992).
Houston 1986’da yaynlad÷ eserinde pazarlamann yanlú yorumland÷n aslnda
iúletmenin pazarlamay kendi ihtiyaçlarn karúlamak için kulland÷n belirtmiútir.
Houstan’a göre pazarlama yönetseldir (Houston, 1986).
Pazarlama literatüründe iúletmelerin odak noktas ve pazarlama düúüncesiyle ilgili birçok
döneme ayrma çalúmas yaplmútr (Bartels, 1976; Keith, 1960; Chandler, 1959; Jones ve
Moneison, 1990; Sheth ve Gross, 1988). Pazarlamann akademik ve uygulama çalúma
dönemlerine bakld÷nda 20. yüzyln ilk yars “oluúum” dönemi olarak adlandrlmaktadr.
“Marketing” kavramnn ortaya çkt÷ ilk dönemlerde savaú ve krizlerin büyük etkisiyle
geliúim engellenmiú, ancak 1950’lerden sonra patlak veren tüketim çlgnl÷ ve rekabet,
pazardaki iliúkilerin karmaúkl÷n artrarak, sürecin bütünleúik yönetilmesi gereklili÷ini
ortaya çkarmútr. 1950’lerde geliúim gösteren pazarlama biliminin, 1980’li yllarda
kapsam geniúletilmiútir.
Bu dönemde önemli konulardan bir tanesi de teknolojinin pazarlamada yo÷un bir úekilde
kullanlmasdr. Özellikle internetin kullanlmasyla müúterilerle ve tüketicilerle do÷rudan
iletiúim kurma kolaylaúmútr. Bu geliúmeler tutundurma karmasnn, bütünleúik pazarlama
iletiúimine dönüúmesine katk sa÷lamútr.
2000’li yllar ise pazarlamann teknolojiyle birlikte çok yaygnlaút÷ ve böylece
pazarlamada yeni açlm ve e÷ilimlerin gözlendi÷i dönemler olmuútur. Özellikle YouTube,
Wikipedia, Second Life vb web sitelerinin, forumlarn, bloglarn vb. günlük yaúama
girmesiyle birlikte pazarlamann tüm alanlarnda hzl bir geliúim ve farkllk yaúanmaya
baúlanmútr.
Tüketicilerin bilinçlenmesi ve iletiúim patlamas ile beraber pazarlama iúletmenin en önemli
sosyal yönlendirici fonksiyonu olmuútur. Bu dönemlerde pazarlama saysal olarak
matematik ve istatistik modellemeye dayal bir geliúim izlemiútir. Bugün pazarlamann
gerek saysal gerekse sosyal bölümlerin, di÷er alanlarndan yararlanan ve etkilenen bir bilim
dal oldu÷unu söylemek mümkündür.
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3. Pazarlama Teorileri
Pazarlamann tarihsel geliúimine bakld÷nda, pazarlama bilimine ait kesin bir teorinin
olmad÷ görülmektedir. Bununla birlikte Paylan ve Torlak’a göre, pazarlama teorisinden
söz edilebilece÷i ve pazarlama teorisinin dayanaklarnn, iktisadn temel dinamikleri olan
arz – talep dengesi ile tüketici davranúlar teorilerine dayandrlabilece÷i belirtilmektedir.
(Paylan ve Torlak, 2009). Pazarlamann disiplinler aras bir bilim olmas, çeúitli modellere
dayanmas, farkl bilim dallarnda geliúen teorilerin etkisi altnda kalmasna neden olmuútur.
Bunlarn arasnda baúta iktisat ve psikoloji olmak üzere sosyoloji, sosyal psikoloji,
matematik vb. bilimlerden etkilenmiú ve etkilenmektedir (Küçükkalay, 2008; Aktan, 2008).
Pazarlamada birçok psikoloji teorileri kullanlmaktadr. Bu teorilerinin baúnda Maslow’un
ihtiyaçlar hiyerarúisi, alglama teorileri, bilinçalt teorileri, kiúilik teorileri, sosyal psikoloji
teorileri, Herizberg’in motivasyon teorileri, ö÷renme ve sosyal ö÷renme teorileri ve
Pavlov’un edimsel koúullanma teorileri gelmektedir (Shultz ve Shultz, 2007). Bunlar
arasnda kiúilik teorileri, marka ve markalama da yo÷un kullanlan teorilerdendir.
Pazarlama biliminin en çok etkilendi÷i ekoller arasnda Klasik øktisat, Keynezyen øktisat,
Marksist øktisat ve Arz-Yönlü øktisat ekolleri yer almaktadr. Baúlca iktisat ekollerinin,
pazarlamay etkileme biçimleri aúa÷daki úekilde sralanabilir:
Ŷ Pazarlama, Klasik øktisattan, talep ve arz dengesinin oluúarak, piyasa fiyatnn
belirlenmesi alc ve satcnn pazarn koúullarn belirlemesi ve pazarlamann üretim
anlayúl dönemini yaúamas açsndan etkilenmektedir.
Ŷ Sanayi Devrimi’nin etkisinin görüldü÷ü Marksist Dönemde pazarlama, tümdengelim,
tümevarm ve bilimsel yöntemin kullanlmas açsndan etkilenmektedir.
Ŷ 1929 Ekonomik Krizi’ndeki istihdam sorununa çözüm bulmasyla ortaya çkan
Keynezyen øktisattan ise talebin ön plana çkartlarak, pazarlamada satú anlayúnn
geliútirilmesi açsndan etkilenmiútir.
Ŷ Arz-Yönlü øktisada bakld÷nda ise modern pazarlama anlayúnn ortaya çkmas ve
müúteri odakll÷n benimsenmesi açsndan etkili oldu÷unu söylemek mümkündür.
4. Türkiye’de Pazarlamann Tarihsel Geliúimi
Türkiye’de pazarlamann tarihsel geliúimi; Cumhuriyet öncesi dönem olan Osmanl
ømparatorlu÷u Dönemi’nde ticaret ve Türkiye Cumhuriyeti’nde pazarlama tarihi úeklinde
incelenmektedir.
4.1. Osmanl ømparatorlu÷unda Ticaret
Osmanl’da sanayi sektörü genel olarak Ege ve Marmara bölgelerinde yo÷unlaúmú ve bu
bölgelerdeki sanayi faaliyetlerini yürütenlerin ço÷unlu÷unu aznlklar oluúturmuútur
(Yaman, 1998, 59 Aktaran Ezel, 2010, 29). Di÷er taraftan, açk pazar haline gelen ülkede,
yabanc sermaye; devlet güvencesinin bulundu÷u, altyap yatrmlarna yönelmiútir. Öyle ki
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Osmanl’nn son dönemlerinde çkarlan teúvik kanunlar da sanayi sektörünü
canlandrmaya yetmemiútir. Çünkü yatrmclar daha çok rekabet gerektirmeyen, kârl
yatrmlara yönelmiúlerdir (Ergil, 1981 Aktaran Ezel, 2010).
Osmanl ømparatorlu÷unun iktisadi hayatnda etkili olan üç temel ilke bulunmaktadr.
Bunlar; iaúe (provizyonizm), gelenekçilik ve fiskalizmdir. øaúe, piyasada ürün arznn
mümkün olan en yüksek düzeyde tutulmas esasdr. Gelenekçilik, sosyal ve iktisadi
iliúkilerde yavaú yavaú oluúan dengeleri, e÷ilimleri mümkün oldu÷u ölçüde muhafaza etme
ve de÷iúme e÷ilimlerini engelleme ve herhangi bir de÷iúme çkt÷ takdirde, tekrar eski
dengeye dönmek üzere de÷iúmeyi ortadan kaldrma idaresinin hakim olmasdr. Fiskalizm
ise, hazineye ait gelirleri mümkün oldu÷u kadar yüksek düzeye çkarlmas ve ulaút÷
düzeyin altna inmesini engellemek olarak tanmlanmaktadr (Genç, 2005).
Bu ilkeleri uygulayabilmek için devlet, mallarn ilk üreticiden nihai tüketiciye intikal
edinceye kadar geçti÷i bütün aúamalar kapsayan müdahelecili÷i benimsemiútir. Bunun için
aile iúletmeleri oluúturulmuútur. Arazi aileye kiralanmú, aile sadece topra÷ iúlemiú ve elde
edilebilecek maksimum ürünü yetiútirmeye çalúmútr. Arazinin mülkiyeti devlete aittir.
Üretim öncelikle yakn çevrenin ihtiyacn karúlamak zorundadr. Bu ihtiyaç karúlandktan
sonra üretim fazlas olan ürün, ihtiyaç duyulan yerlere nakledilebilirdi. Yurtiçi ihtiyaçlarn
tümü karúlandktan sonra fazla kalan maln ihraç edilmesine müsade edilirdi. øhracat izne
ba÷lyd ve yüksek vergi oranlar uygulanmútr. Buna karún ithalat için hiçbir snrlamada
bulunulmamútr. Çünkü ülkede eksikli÷i olan, üretimi yaplmayan ya da yetersiz olan
ürünler ithal ediliyordu. øaúe ilkesi nedeniyle ithalat serbest braklmútr (Genç, 2005).
Osmanl
ømparatorlu÷u’nda
e÷itim-ö÷retim
konusunda
detayl
araútrmalar
bulunmad÷ndan pazarlama tarihi ile ilgili bu döneme ait bilgi bulunmamaktadr. Bu
nedenle Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’nde pazarlamann akademik olarak geliúiminden
bahsetmek gerekmektedir.
4.2. Türkiye’de Pazarlama Tarihi
Türkiye’deki pazarlama tarihi; Kurtuluú Savaú sonras ekonomik durum ve Cumhuriyet
Dönemi olmak üzere iki ayr dönemde incelenmektedir.
4.2.1. Kurtuluú Savaú Sonras Ekonomik Durum
“I. Dünya Savaú sonunda Anadolu’da sadece iki askeri amaçl fabrika ve 282 adet küçük
çapl atölye bulunmaktayd. 1900’lü yllarn baúnda yaúanan Kurtuluú Savaú sonunda
Anadolu’nun çalúan nüfusu azalmú, iúyerleri kapanmú, göçler yaúanmaya baúlanmútr.
Savaú sonras ülkenin ekonomik yaps de÷iúmiú, tarm ülkesi olunmasna karún tarm
geliútirilememiú, ithalat artmú ve ülke ekonomisi yabanc sermayenin kontrolüne girmiútir
(Coúkun, 2003).
Osmanl Devleti’nde ilk kapsaml sanayi saym 1915 ylnda Ticaret ve Ziraat Nezareti
tarafndan yaplmútr. Bu saym østanbul, øzmir ve baz Anadolu úehirlerini içine almútr
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(Çavdar, 1971, 48 Aktaran Ezel, 2010, 29). Daha sonra Millî Mücadele döneminde Ankara
Hükümeti tarafndan yaplan sanayi saymnda, küçük sanayi iúletmeleri ve esnaf dükkanlar
dahil olmak üzere 33.085 müessesede, 76.216 iúçi çalútrld÷ tespit edilmiútir (Aydemir,
1999, 334 Aktaran Ezel, 2010, 29). Millî Mücadele sonunda imzalanan Lozan Antlaú-mas
ile batl devletlerin Türk ekonomisi üzerindeki kontrolleri kaldrlmútr (Tezel, 1994
Aktaran Ezel, 2010).
Cumhuriyetin ilanyla birlikte ekonomide yeni açlmlar baúlatlmútr. Bunlardan ilki øzmir
øktisat Kongresi’dir. Yaymlanan kongre bildirgesinde, siyasi ba÷mszl÷nn iktisadi
ba÷mszlkla güçlendirilmesi ve Türk giriúimcili÷inin özendirilmesi hedeflenmiútir. Bu
amaçla bankalar kurulmuú, hammaddesi yurt içinde olan sanayilere öncelik verilmiú, önemli
kurumlar millileútirilmiútir (Coúkun, 2003).
4.2.2. Cumhuriyet Dönemi
I. Dönem (1923–1950)
1923-1929 döneminde Türkiye oldukça liberal saylabilecek bir ekonomi politikas
uygulamútr. Hatta özel teúebbüsü teúvik amacyla 1927 ylnda Teúvik-i Sanayi Kanunu
çkarlmútr. Fakat 1929 ylnda ortaya çkan “Dünya Ekonomik Buhran” sebebiyle özel
sektör yatrmlar olumsuz etkilendi÷inden Türkiye sanayi ve altyap yatrmlarnn devam
edebilmesi amacyla, liberal ekonomi politikasnn yannda devletçilik ilkesini de
uygulamútr (Parasz, 1998 Aktaran Ezel, 2010).
Cumhuriyet döneminin ilk yllarnda özel sektörün bulunmamas nedeniyle devlet bu rolü
üstlenerek çeúitli iktisat politikalar geliútirmiútir. Bunlar devlet iúletmecili÷i, fiyat
mekanizmas, dú ticaret gibi konularda birtakm kanun ve düzenlemelerin yaplmasn
içermektedir (Ero÷lu, 2003).
Bu politika Dünyada yaúanan ekonomik krize karún Türkiye’nin sanayileúme adna önemli
admlar att÷ yllar olmuútur. Kapal ekonomiyle kamu(devlet) çeúitli giriúimleri planlamú
ve gerçekleútirmiútir (Ero÷lu, 2003). II. Dünya Savaú’nn yaúand÷ 1940–1945 yllarnda
Türkiye’nin savaú ekonomisine girmesi nedeniyle ürünlerin da÷tm devlet tarafndan
gerçekleútirilmiútir.
Savaú sonras Türkiye’de çok partili parlamenter sisteme geçiúle birlikte devletçilik
anlayúndan liberal ekonomiye geçilmiútir. Yeni krsal alanlar pazara açlmú ve tüketim
kalplar de÷iúmeye baúlamútr. Bu dönemler Türkiye’nin batyla ekonomik ve ticaret
anlamnda yo÷un iliúkilerin baúlad÷ dönemler olarak literatürde yer almútr (Ero÷lu,
2003).
II. Dönem (1950-1980)
Türkiye’de yaúanan bu ekonomik geliúmeler batl iúletmelerin dikkatini çekmiútir. Nitekim
1950’lerde, hzl tüketim ürünleri pazarna girmek isteyen Unilever tarafndan Türkiye’de
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ilk pazarlama araútrmas yaptrlmútr. Bu dönem Devlet Planlama Teúkilat (DPT)’nn
iúletmelerden fizibilite raporlar istedi÷i, ticari anlamda pazarlama araútrmalarnn baúlad÷
dönemdir (Erdo÷an, 2001).
1950’li yllarn sonu 1960’larn baú, pazarlamann akademik yaúamla birlikte gündeme
gelmesidir. “Pazarlama” kavram, “marketing “sözcü÷üyle Mehmet Oluç tarafndan Türk
literatürüne kazandrlmútr (Odabaú, 2006). Oluç 1957 ylnda yaynlad÷, “Pazarlama
Prensipleri ve Türkiye’de Tatbikat”, isimli kitabnda marketing teriminin Türkçe karúl÷
olarak pazarlama terimini kullanmú olup, pazarlamay ticari ve hukuki açdan tanmlad÷
görülmektedir. Oluç pazarlama kavramn öncelikli olarak Amerkan Pazarlama Birli÷i
(American Marketing Association)’nin terminoloji komitesi tanmna uygun olarak ortaya
koymuútur. Bu tanma göre “pazarlama; mallarn ve hizmetlerin, müstahsilden, nihai
müstehlike akún sa÷layan ve bu akútan do÷an faaliyetlerin ifasdr”, úeklinde
tanmlanmaktadr. Bir di÷er pazarlama tanm ise úu úekilde yaplmútr: “Pazarlama,
mallarn ve hizmetlerin mübadelesidir.” Oluç’un hukuki açdan yapt÷ pazarlama tanmna
göre ise “pazarlama, mallarn ve hizmetlerin sahip de÷iútirmesiyle ilgili faaliyetleri ihtiva
eder”, úeklindedir. (Oluç, 1957). Erem ise pazarlama kavramnn tanmn, yine Oluç’un
belirtti÷i gibi Amerkan Pazarlama Birli÷i (American Marketing Association)’nin tanmna
dayandrmakta ve úöyle tanmlamaktadr: “Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden
tüketiciye do÷ru olan akúna yön verilmesini sa÷layan bir iúletme faaliyetidir.” Erem,
pazarlamann bir iúletme faaliyeti olmas sebebiyle, pazarlamann, iúletme yönetimi
açsndan de÷erlendirilmesi gereklili÷ini vurgulamútr. (Erem, 1977). Kurtuluú ise
pazarlamann bir çok tanmndan bahsetmekle birlikte, di÷er tanmlardan farkl olarak
pazarlama kavramn úu úekilde tanmlamaktadr: “Pazarlama; uygun mal, uygun yerde,
uygun fiyatla, uygun zamanda, uygun tüketicilere ulaútrmaktr.” (Kurtuluú, 1973).
Reklâm araútrmasnn genel olarak geçmiúi inceledi÷inde Türkiye'nin ilk sürekli pazar
araútrma iúletmesinin 1961 ylnda Nezih Neyzi tarafndan kurulan Piyasa Etüd ve
Araútrma (PEVA) oldu÷u görülmektedir. Bir Türk sanayici tarafndan ba÷msz bir
araútrma iúletmesi yaptrlan ilk proje ise 1962 ylnda Arçelik'in Vespa tipi motosikletler
için sipariú etti÷i piyasa araútrmasdr (http://www.argemar.com/pazar.htm). Türkiye’deki
ilk yabanc sermayeli iúletmenin pazar araútrma çalúmalar ise margarin için Unilever-øú
úirketi tarafndan yaplmútr. Bu araútrma 1966 ylnda baúlamú ve ilk kez radyo
reklâmlarnn
etkisi
ölçülmeye
çalúlmútr
(http://www.bilgininadresi.net/Madde/33081/Reklam-Araútrmas).
Pazarlama
araútrmalarnn önem kazanmas ise 1980’li yllara rastlamaktadr (Erdo÷an 2001).
Türkiye’de pazarlama alanndaki akademik çalúmalar, østanbul Üniversitesi’nde, Prof. Dr.
Mehmet Oluç ile birlikte baúlamútr. Türkiye’de ilk pazarlama profesörü Mehmet Oluç, ilk
pazarlama doçenti Aykut ùireli ve ilk pazarlama asistan ise Kemal Kurtuluú’tur. Oluç,
ùireli ve Kurtuluú, iktisat kökenli akademisyenler olup Türkiye’de pazarlama biliminin
öncülü÷ünü yapmúlardr.
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III. Dönem (1980 ve sonras)
1970’li yllarda ürün geliútirme, endüstriyel pazarlama, fiyatlandrma, lojistik ve da÷tm
konular iúlenirken, 1980’li yllar ise pazarlamann kar amac gütmeyen iúletmeler için de
kullanlmaya baúland÷ yllar olmuútur. 1980’li yllarn yarsndan sonra ve özellikle
1990’l yllarda hizmet pazarlamas, akademik dünyada ve iú dünyasnda yerini almútr
(http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=447.com).
Özellikle
1980’li
yllar, dúa açlmann baúlangc olan 1980 ve sonrasnda yaúanan yeni trendler, ülkemizde
pazarlamann de÷iúimine ve geliúimine neden olmuú, hem akademik, hem de profesyonel
pazarlamann
yo÷un
olarak
yaúanmasna
katkda
bulunmuútur
(http://www.erpakademi.com/makaleler/pazarlama-yoenetimi/267-tuerkiye-depazarlama.html).
1983 yl sonrasnda toplumsal ve ekonomik yapda gözlenen de÷iúim, hzl dúa açlma
süreci, piyasa, medya ve kamuoyu araútrmalarnn geliúmesine ve pazarlama araútrmalar
sektörünün daha da büyümesine yol açmútr. Tüketim pazarnn geliúmesi, reklamclk
sektörünün büyümesine, ürün ve reklam testlerinin saysnn artmasna yol açmútr. Bu
dönem ayn zamanda uzman psikologlarn, kalitatif araútrmalarda görev yapt÷
dönemlerdir (Erdo÷an, 2001).
1988 ylnda Pazarlama ve Kamuoyu Araútrmaclar Derne÷i kurulmuú, 1990'l yllarda
toplumsal dokuda yaúanan de÷iúimler, kitle iletiúim araçlarnn kamuoyu araútrmalarna
ilgisini artrmútr. 1991 ylnda østanbul Üniversitesi øletiúim Fakültesi'ne ba÷l Akademik
Medya ve Kamuoyu Araútrmalar Grubu tarafndan 10 bin kiúiye uygulanan seçim
araútrmas, bu alandaki geliúmelerin somut göstergelerinden biri haline gelmiútir
(http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/T%C3%BCrkiye'deKitle%C4%B0leti%C5%9FimAra%
C3%A7lar%C4%B1veKamuoyu).
1990’larn baúndan itibaren özel televizyonlarn ve özel radyolarnn yaygnlaúmas, medya
araútrmalarnn yaplmasn gerekli klmútr. Bunun sonucunda 1989 AGB Türkiye’de
faaliyete baúlamútr. Bu ba÷lamda 1989 ylndan itibaren uluslararas televizyon rating
iúletmesi AGB Türkiye’de faaliyet göstermeye baúlamú, böylece 1990’larn ilk yars
Türkiye’de araútrma sektörünün uluslararaslaúmasna tank olmuútur. AGB’yi takiben Zet
(1993) PøAR ve Strateji (1994) Remark (1995)’ten; Prokon (1997)’ yabanc ortakl
kuruluúlara dönüúmüútür. Buna ek olarak tamam yabanc sermayeli Millward Brown
iúletmesi de 2000 ylnda Türkiye’de faaliyete geçmiútir (Erdo÷an, 2001).
Pazarlamada, bir yandan profesyonel anlamda geliúim yaúanrken akademik anlamda da
gerek eserler, gerekse makale, tebli÷i, kitap, görüú gibi çeúitli akademik çalúmalar
yaplmútr. Bu ba÷lamda ilk Ulusal Pazarlama Kongresi 1976 ylnda østanbul’da
gerçekleútirilmiútir. Kongre sonrasnda yaplan açklamada Türkiye için pazarlamann çok
önemli oldu÷u vurgulanmú, e÷itim-ö÷retim alannda da pazarlamann tüm fonksiyonlar ile
geniú bir kapsamda ö÷retilmesi ilke olarak kabul edilmiútir. Ülkemizde ilk pazarlama
kavram, Mehmet Oluç tarafndan yazlmú olan “øúletme Organizasyonu ve Sevki ødaresi”
isimli eserde yer almútr.
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Tablo 2. Ulusal Pazarlama Kongreleri Tarihçesi (1976–2010)
SIRA

TARøH

01-02 Kasm
1976

DÜZENLEYEN
østanbul Üniversitesi, øúletme Fakültesi,
Pazarlama Enstitüsü ve Sevk ve
ødarecilik E÷itim Vakf, østanbul
Tarabya Oteli
Bildiriler: Prof.Dr. Mehmet Oluç, Prof.
Dr. Ömer Z. Aúc, Doç.Dr. Kemal
Kurtuluú, Doç.Dr. Ahmet Niyazi Koç,
Doç. Dr.Çevik Uraz, Prof.Dr. Ernest
Kulhavy, Juhannes Kepler
Pazarlama Dergisi, Aralk 1976, Yl 2,
Say 2, s. 27-32

1

1984

østanbul Tarabya
Koordinatör: Prof. Dr. Aykut ùireli

2

30 Mart- 1
Nisan 1989

Anadolu Üniversitesi ø.ø.B.F
Eskiúehir’de yaplan Pazarlama
Semineri 2. Pazarlama Kongresi olarak
adlandrlmútr.
Prof.Dr. ølhan Cemalclar

3

4

27-29 Ekim
1995

18 -20 Kasm
1999

5

16-18 Kasm
2000

6

28 Haz.-1
Tem.
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østanbul Üniversitesi, øúletme Fakültesi
ve Türkiye Pazarlama Derne÷i, Silivriøstanbul

Mustafa Kemal Üniversitesi, ø.ø.B.F,
Antakya, Hatay
Kongre Baúkan: Prof. Dr. Cemal
Yükselen
Akdeniz Üniversitesi, ø.ø.B.F, TAGUM,
Antalya
Akademik Kurul Onursal Baúkan:
Prof. Dr. Mehmet Oluç
Org. Komite Baúkan: Yrd.Doç. Dr.
Serdar Tetik
Atatürk Üniversitesi, ø.ø.B.F, Erzurum
Kongre Kurulu Baúkan: Prof. Dr. U÷ur

KONU / TEMA

Sempozyum: “Türkiye’de Pazarlama
E÷itiminde Karúlaúlan Sorunlar”

Panel/sempozyum : “Pazarlama
Derne÷inin kurulmas, e÷itim, dergi,
kongre ve sözlük sorunlar
"Pazarlama Terimleri ve Tanmlar"
"Pazarlamadaki Güncel Geliúmeler"
Ana konu/baúlk bulunamad. Oturum
Baúlklar:
1. Oturum: øletiúim ve
Kalite
2. Oturum: Pazarlama
Fonksiyonlarnda Kalite ve Di÷er
Yaklaúmlar
3. Oturum: Pazarlama Kalite Ölçümü
“ 21. Yüzyln Eúi÷inde Ulusal
Pazarlama”
“De÷iúen Tüketici Karúsnda
Pazarlamada Yeni Yaklaúmlar”

“Bölgesel Kalknmada Pazarlama”

2001

7

30 Mays- 2
Haziran 2002

8

16- 19 Ekim
2003

9

06- 08 Ekim
2004

10

16 – 19
Kasm, 2005

11

01-03 Kasm
2006

12

18 – 20 Ekim
2007

13

25-29 Ekim
2008

14

14-17 Ekim
2009

15

26-29 Ekim
2010

Güllülü
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon
Kongre Baúkan: Prof. Dr. ùan Öz-Alp
Kongre Búk. Yrd. Prof. Dr. Nükhet
Saracel
Erciyes Üniversitesi, ø.ø.B.F, Kayseri
Kongre Baúkan: Prof. Dr. ùükrü
Akdo÷an
Gazi Üniversitesi ø.ø.B.F, Ankara
Kongre Baúkan: Prof. Dr. Mithat Üner
Do÷u Akdeniz Üniversitesi
øúletme ve Ekonomi Fakültesi /
Gazimagusa
Kongre Yürütme Kurulu Baúkan:
Yrd.Doç. Dr. Mustafa Tümer
Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz
øúletmecili÷i ve Yönetimi Yüksekokulu,
øzmir
Kongre Düzenleme Kur. Baúkan: Prof.
Dr. Güldem Cerit
Kongre Búk. Yrd. : Doç. Dr. Okan
Tuna
Sakarya Üniversitesi, ø.ø.B.F
Kongre Yürütme Kurulu Baúkan: Doç.
Dr. Remzi Altunúk
Nevúehir Üniversitesi øøBF
NEVùEHøR
Kongre Yürütme Kurulu Baúkan: Prof.
Dr. M. ùükrü AKDOöAN
Bozok Üniversitesi øøBF, YOZGAT
Kongre Baúkan: Prof. Dr. ønci
VARøNLø
Dokuz Eylül Üniversitesi, øúletme
Fakültesi, øZMøR
Düzenleme Kurulu Baúkan: Prof. Dr.
Mustafa Tanyeri

“21.Yüzyln Pazarlama Paradigmas”
“Konjonktürel Pazarlama”
“Türkiye-Avrupa Birli÷i Pazarlama
Dinamikleri”
“Uluslararas Pazarlama”

“Pazarlamada De÷er Yaratmak”

“Rekabet, Pazarlama, Perakendecilik”
“Pazarlamada Yeni Yaklaúmlar”

“Küreselden Yerele… Glokal
Pazarlama”
“Bilgi ve øletiúim Ça÷nda Pazarlama
ve Tüketici”

Kaynak: http://www.pazarlama.org.tr/sayfa.aspx?s=9 , Eriúim tarihi: Eylül 2010
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Tablo 2’de görüldü÷ü gibi ilk ulusal pazarlama kongresi 1976 ylnda østanbul’da
“pazarlama e÷itimi ile ilgili sorunlar” hakknda bir sempozyum úeklindedir. Bu
sempozyumda üniversitelerde pazarlama e÷itimi ile ilgili ders saatlerinin yeterli olmad÷,
kavram ve terim birli÷inin sa÷lanamamú oldu÷u ifade edilmiú ve pazarlama e÷itiminin
Türkiye’deki pazar ve pazarlama yapsna uygun olmas gerekti÷ine vurgu yaplmútr.
Ayrca pazarlama e÷itiminde sadece üniversite içinde kalnmasnn yetersiz oldu÷u ve
uygulamaya yönelerek gerek kamu gerekse özel sektörle iúbirli÷inin gerekli oldu÷u
sonucuna varlmú, bu iúbirli÷inde ise uygulamann, özellikle vaka temini ile yaplacak alan
araútrmalarnda
üniversitelere
katkda
bulunulmasnn
önemi
belirtilmiútir
(http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=447).
SONUÇ
Hzla de÷iúen dünyada ön planda bulunan çalúma alanlarndan biri olan pazarlama, hem
akademik, hem de profesyonel yaúamda önemli bir noktada yer almaktadr. øúletmelerin
temel fonksiyonlarndan biri olan pazarlamann geliúimine bakld÷nda, birçok sosyal ve
ekonomik olaydan etkilendi÷i görülmektedir.
Pazarlama alannda çalúmalarn, çok eski yllardan beri uyguland÷, ancak akademik
çalúmalarn, 1800’lü yllarda baúlad÷n söylemek mümkündür.
Günümüz dünyasnda her yerde var olan pazarlamann, geliúimi ve geçirdi÷i evrim önemli
bir çalúma alan olarak görülmektedir. Bu çalúmada pazarlamann geliúimi incelenmiú,
pazarlamann, hangi sosyal ve ekonomik olaylardan etkilendi÷i ortaya koyulmaya
çalúlmútr. Sosyal Bilimler alannda yer alan pazarlama bilimi, birçok ekonomik, sosyal,
davranúsal ve toplumsal olaydan etkilenerek geliúimini sürdürmektedir. Özellikle
pazarlama anlayúlar incelendi÷inde, pazarlamann insanlarn ihtiyaçlarn karúlama ve
içinde bulunulan koúullar sonucunda úekillendi÷i görülmektedir. Günümüzde yaúanan
sosyal sorumluluk anlayúna dayanan pazarlamann, temel gerekçesinin, kaynaklarn kstl
olmas, küresel snma ve çevre kirlenmesi gibi nedenler oldu÷u düúünülürse, tarih boyunca
pazarlama biliminin bu ve buna benzer birçok olay sonucunda geliúti÷ini görmek
mümkündür.
Yaplan çalúma Dünya’da ve Türkiye’deki pazarlama tarihinin, teorik ve kavramsal
düzeyde araútrlmasn kapsamaktadr. Pazarlamann Dünya’daki akademik geliúimine
bakld÷nda kavramsal olarak 20. yy.n ilk yllardan itibaren bu alana ilgi oluútu÷u
görülmektedir. “Marketing” kavramnn ortaya çkú ile ilgili farkl tarihler belirtilse de
genel olarak akademik anlamda 20. yy.n ilk yarsnda ortaya çkt÷ görülmektedir. Ancak
uygulama anlamnda bakld÷nda ise Sanayi Devrimi’nin gerçekleúmesi ile 18. yy.n
sonlarna do÷ru ortaya çkt÷ görülmektedir. Reklam, satú, perakendecilik ve da÷tm bir
araya getiren bir olgu olarak ortaya çkan pazarlama, özellikle økinci Dünya Savaú sonras
Amerika’da patlak veren tüketim artú ile birlikte geliúmeye baúlamútr. Bu döneme kadar
olan geliúim hz çok düúük olmuú, sonraki aúamalar daha ksa zamanlar ile aúlmútr.
Ayrca uygulamadaki geliúim kavramsal ve bilimsel çalúmalara da yansmútr.
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20. yy.n ikinci yarsnda sadece belli bir süre (1960–70) pazarlamann kimli÷i ve kapsam
ile ilgili endiúe ve tereddütler olsa da, bir iúletme fonksiyonundan daha fazlas olmas
kantlandktan sonra tartúmalar azalmútr. Bu ayn zamanda pazarlamann ekonomi,
sosyoloji ve psikoloji teorilerine dayanmas ile ilgili çalúmalar güçlendirmektedir. ùöyle
ki, pazarlama artk sadece ekonomik bir olgu ve kar sa÷layan bir fonksiyon de÷ildir. Ayn
zamanda, davranúsal ve toplumsal bir fenomendir. Böylece pazarlama bir bilim olarak
kabul görmeye baúlamaktadr.
Türkiye’de pazarlamann profesyonel úekilde uygulanú ve akademik olarak ele alnú 20.
yy.n son çeyre÷ine denk gelmektedir. Osmanl Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 50
yllk periyodu süresince pazarlama ticaret ile denk bir iúleve sahip olmuútur. Ayrca
“pazarlama” kavramnn ortaya çkú da son 50 yla denk gelmektedir. Pazarlamaya
profesyonel yaklaúm, üniversite müfredatnda kendine yer etmesi ve küresel ajanslarn
ülkeye ilgi göstermesi de a÷rlkl olarak 1970’lerden sonra olmaktadr.
1980’li yllarda ise pazarlamann geliúimi oldukça hzlanmú ve teknolojik geliúmelerden
etkilendi÷i bir döneme girmiútir. Biliúim sistemlerindeki geliúmeler ve internetin ortaya
çkmas, yeni iú modelleri oluúturmakta ve pazarlamay derinden etkilemektedir.
Teknolojideki ve iletiúimdeki bu hzl geliúim yeni sektörlerin ortaya çkmasna ya da var
olan sektörlerin güçlenmesine sebep olmaktadr. Ancak 18. yy.dan itibaren öncelikle
sanayide, sonrasnda ise teknolojideki geliúmeler, Dünya’y olumlu etkiledi÷i kadar, çevreye
ve insan sa÷l÷na zarar vermek gibi olumsuz sonuçlara da neden olmuútur. Bu koúullarn
sonucu olarak ise günümüzde pazarlama, sosyal sorumluluk anlayúl dönemini yaúamakta
ve pazarlama çalúmalarnn tümünde sosyal sorumluluk gözetilmektedir.
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Özet
Bu çalúmann amac, banka reklamlarnda karúlaúlan etik dú davranúlardan biri olan
eksik bilgi sunumunun tüketicilerin bankaya iliúkin genel tutumlarn ve bankann ürünlerini
satn alma niyetlerini de÷iútirip de÷iútirmedi÷ini belirlemektir. Araútrmann ana kitlesi,
Balkesir iline ba÷l Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde bulunan kamu kurumlarnda
çalúan bireylerden oluúmaktadr. Araútrmann verileri yüz yüze anket yöntemi ile
toplanmútr. Anket formu nötr ve olumsuz senaryolar içeren iki farkl versiyondan
oluúmaktadr. Araútrmann iki hipotezi bulunmaktadr. Bu hipotezler ba÷msz örneklemler
t testi ile çözümlenmiútir.
Çalúmada iki önemli sonuca ulaúlmútr. Bunlardan birincisi, cevaplayclarn farkl
senaryo versiyonlarna iliúkin etik alglarnn farkllk gösterdi÷i; ikincisi ise
cevaplayclarn bankaya iliúkin genel tutumlarnn ve bankann hizmetlerini satn alma
niyetlerinin farkl senaryo versiyonlarnda farkllk gösterdi÷idir.
Anahtar kelimeler:
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Etik, pazarlama, reklam, bankaclk, tüketici davranúlar.

EXAMINING INCOMPLETE INFORMATION IN BANK ADVERTISEMENTS
FROM THE PERSPECTIVE OF MARKETING ETHICS
Abstract
Giving incomplete information is a type of unethical behavior we experience in bank
advertisements. The purpose of this study is to determine whether this kind of a manner
affects consumers’ assesment of and their intentions towards a bank. The population of the
study consists of people who work in public institutions of Burhaniye, Edremit and Havran
towns of Balkesir province. Data is collected by questionnaires with face to face
interviews. We manipulated the information about a bank by using two scenarios on the
questionnaire. Two versions of the questionnaire is developed: as the neutral version and the
unethical behavior version. Data is analyzed by using independent samples t test.
Results exerted two important conclusions. First, respondents perceive presenting
incomplete information as an unethical behavior. Second, respondents’s assesment of and
their intentions to purchase products and services from the narrated bank is negatively
affected by the unethical behavior.
Keywords: Ethics, marketing, advertisement, banking, consumer behavior.
GøRøù
Günümüzün ça÷daú iú ortamnda, iúletmelerin amaçlar sadece kâr elde etmek de÷ildir.
øúletmeler artk topluma, çevreye, çalúanlara ve tüketicilere karú da sorumluluklar olan
birimler olarak faaliyet göstermektedir. øúletmelerin sosyal sorumlulu÷u olarak tanmlanan
bu kavram, iúletmede çalúan yönetici ve iú görenlerin davranúlarndaki etiksel anlayúlarn
da gündeme getirmektedir (Varinli ve Kurto÷lu, 2005: 1).
Yüzyllardr üzerinde araútrmalar yaplan ve fikirler geliútirilen etik konusu günümüzde en
büyük etkisini iú hayatnda göstermektedir. øúletmeler kârlarn maksimize etmek adna pek
çok etik ihlali yapmakta, bundan en büyük yaray ise tüketici almaktadr. øúletmelerin kâr
getiren tek fonksiyonu konumundaki pazarlamada aldatma, eksik bilgi verme, blöf ve
manipülasyon gibi etik dú konulara çok sk rastlanmakta ve bu durum birçok tüketici
tarafndan rahatszlk verici olarak alglanmaktadr. Ancak yine de pek çok pazarlama
yöneticisi bu taktiklerin kullanmnn etkili bir performans için gerekli oldu÷unu
düúünmektedir (Fraser ve Fraser, 2001: 277).
Bu araútrmann amac, banka reklamlarnda karúlaúlan etik dú davranúlardan biri olan
eksik bilgi sunumunun tüketicilerin bankaya iliúkin genel tutumlarn ve bankann ürünlerini
satn alma niyetlerini de÷iútirip de÷iútirmedi÷ini ortaya koymak úeklinde belirlenmiútir.
Araútrmadan beklenen iki temel yarar vardr. Bunlardan birincisi, banka müúterilerinin
reklamlarda izledikleri ile banka úubesine gittiklerinde karúlaútklar durum arasndaki
farkllklara iliúkin tutumlarnn ne úekilde gerçekleúti÷ini belirleyerek banka yöneticilerine
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bu konuda bir fikir vermek; ikincisi ise pazarlama ve reklam eti÷i literatürüne katkda
bulunmaktr.
LøTERATÜR ÇALIùMASI
Hyman ve di÷erleri tarafndan 1987–1993 yllar arasnda etik ve pazarlama konusunda
yaplan çalúmalar taranmú ve bu konularda yaplan 127 çalúma bulunmuútur. Bu 127
çalúmann %32’si reklamda etik ile ilgilidir. Böylece reklamda etik konusu, literatürde
pazarlama eti÷i ile ilgili çalúmalarn önemli bir bölümünü oluúturmaktadr (Dündar ve
Göksel, 2006: 128).
Reklam, yo÷un olarak kullanlan ve büyük kitleleri hedef almas bakmndan üzerinde çok
fazla konuúulan ve en sk eleútirilen pazarlama aracdr. Reklamn bu kadar çok
eleútirilmesi, tüketicilere aldatc ve yanltc bilgiler vermeye açk olmas ve ikna etme ile
kandrma, di÷er bir deyiúle aldatma snrlar arasnda net bir çizginin çizilememesinden
kaynaklanmaktadr (Torlak, 2007: 259).
Reklamlarda kullanlan etik dú unsurlarn pek çok farkl türü bulunmakla birlikte, aldatcyanltc reklamlar bunlarn en önemlilerinden biri olarak gösterilmektedir. Federal Ticaret
Komisyonu’na göre bir reklamn aldatc saylabilmesi için o mesajda üç noktann
bulunmas gerekir. Bunlar, tüketicilerin zihinlerinde yanlú kanlarn oluúmasna neden
olmak; mesajda eksik bilgi veren sunumlar, açklamalar ve uygulamalarn yer almas; yanlú
sunumlar, bilgiler ve uygulamalarla tüketicinin reklama konu olan ürüne iliúkin kararlarn
etkilemeye çalúmak úeklinde sralanmaktadr (Tosun, 2007: 266). E÷er reklam mesajndan
farkl anlamlar çkabiliyorsa ve bu anlamlardan biri yanlú anlaúlabiliyorsa reklam yanltc
olmaktadr (Aytekin, 2009: 84).
Pazarlama eti÷ine iliúkin yaplan araútrmalar incelendi÷inde etik olmayan pazarlama
etkinliklerinin tüketici davranúlarn etkiledi÷i sonucuna ulaúlmaktadr (Creyer ve Ross,
1997: 421-432; Smith ve Cooper-Martin, 1997: 1-20; Folkes ve Kamins, 1999: 243-259;
Alexander, 2002: 223-237; Kurtuldu, 2009: 83-96). Tüketicilerin herhangi bir pazarlama
eyleminde etik problem alglamalar durumunda firmaya ve firmann ürünlerini satn almaya
yönelik niyetleri olumsuz yönde etkilenmektedir.
Alglanan etik problem (Perceived Ethical Problem), kiúinin bir durumun etik açdan ne
derece sorunlu oldu÷una dair inanúdr. Böylelikle, bireyin bir eylemin etik olup olmad÷
konusundaki etik karar alma sürecini baúlatmasna neden olur. Alglanan etik problem, Hunt
ve Vitell’in (1986) geliútirdi÷i Pazarlama Eti÷i Genel Teorisi’nin önemli de÷iúkenlerinden
birini oluúturmaktadr. Hunt ve Vitell modelle ilgili olarak, baz etik (ya da etik dú)
içeriklerin alglanamamas halinde modelin sonraki unsurlarnn geçerlili÷ini yitirece÷ini
söylemiúlerdir.
Konuya iliúkin literatür incelendi÷inde, alglanan etik problemin genellikle birkaç senaryo
ve bu senaryolara ba÷l tek bir soru ile ölçüldü÷ü görülmektedir (Hunt ve Vitell, 1986: 5-16;
Vitell ve Hunt, 1990: 237-265; Singhapakdi ve Vitell, 1990: 4-18; 1991: 37-42; 1993: 525-
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533; Singhapakdi vd., 2000: 305-319). Ölçümde öncelikle cevaplayclara bir senaryo
verilmekte ve bu senaryoya ba÷l olarak “Genel bir de÷erlendirme yapt÷nzda, bu hikâyede
anlatlan durum etik bir problem içermektedir yargsna ne derece katlrsnz?” sorusu
yöneltilmektedir. Bu soruya verilen cevaplar 9’lu skala (1-Kesinlikle katlmyorum 9Kesinlikle katlyorum) ile ölçülmektedir. Konuyla ilgili çalúmalara bakld÷nda bu
ölçümde kullanlan senaryolarn genellikle Dornoff ve Tankersley (1975) ve Reidenbach,
Robin ve Dawson (1991) tarafndan hazrlanan senaryolar oldu÷u görülmektedir.
Hunt ve Vitell (1986) bir etik problem alglamasnn etik niyetler için ön úart oldu÷unu
savunmuútur. Dolaysyla, etik niyetin ölçülebilmesi için öncelikle etik bir problem
alglanmaldr. Ardndan etik niyeti ölçmeye yönelik “Bu durumda siz olsaydnz ne
yapardnz?” úeklinde tasarlanmú bir soruyla ölçüm gerçekleútirilerek alglanan etik
problemle etik niyetler arasnda bir iliúki ortaya konmaya çalúlmaktadr (Singhapakdi vd.,
2000: 305-319).
Bu çalúmada, yukarda de÷inildi÷i gibi cevaplayclara bir senaryo verilerek, senaryoya
ba÷l baz sorular yöneltilmiú, böylelikle cevaplayclarn bankaya iliúkin genel tutumlar ve
bankann ürünlerini satn alma niyetleri belirlenmeye çalúlmútr. Senaryonun nötr ve
olumsuz olmak üzere iki farkl versiyonu (Bkz. Ek-1) bulunmaktadr. Böylece, verilen
cevaplarn farkl versiyonlara göre de÷iúip de÷iúmedi÷i belirlenmeye çalúlmútr.
Bu araútrmada, benzer yöntemler uygulayan di÷er çalúmalardan farkl iki önemli nokta
bulunmaktadr. Bunlardan birincisi, alglanan etik problem ve etik niyetlerin tek soru ile
de÷il dörder soru ile ölçülmeye çalúlmasdr. Uygulamada bir boyutu ölçmek için tek soru
kullanld÷na rastlansa da iyi uygulamalar için en az 3 hatta 4 soru olmas gerekir (Hair vd.,
2006: 783). Ayrca, alglanan etik problem yerine bankaya iliúkin genel tutum; etik niyetler
yerine ise bankann ürünlerini satn alma niyeti de÷iúken ad olarak kullanlmútr. Bu
noktada ölçe÷e müdahale edilmemiú, ölçekteki ifade saysnn artrlmasndan ve bu
ifadelerin içeri÷inden dolay yalnzca isim de÷iúikli÷ine gidilmiútir. økinci önemli nokta ise,
Reidenbach ve Robin (1990) tarafndan geliútirilen etik alglama ölçe÷inin bu çalúmada
kontrol arac olarak kullanlmú olmasdr.
Bu bilgilerden hareketle araútrmann amac, banka reklamlarnda eksik bilgi sunumunun
tüketicilerin bankaya iliúkin genel tutumlarn ve bankann ürünlerini satn alma niyetlerini
de÷iútirip de÷iútirmedi÷ini ortaya koymak úeklinde belirlenmiútir.
ARAùTIRMANIN YÖNTEMø
Araútrmann Hipotezleri
Araútrmann amacna yönelik olarak iki hipotez geliútirilmiútir.
H1: Banka reklamlarnda eksik bilgi sunulmas tüketicilerin bankaya iliúkin genel
tutumlarn olumsuz etkiler.
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H2: Banka reklamlarnda eksik bilgi sunulmas tüketicilerin bankann hizmetlerini satn alma
niyetini olumsuz etkiler.
Anket Formunun Tasarm ve Örneklem Seçimi
Araútrmann anket formunda yer alan ksa hikâye gerçek hayattan alnmútr. Bu hikâyenin
cevaplayclar tarafndan anlaúlabilir olmas için çok sayda akademisyenden görüú
alnmútr. Öneriler do÷rultusunda son hali verilen hikâye yaklaúk 110 kelimeden
oluúmaktadr. Bu ksa hikâyede XYZ Bankas’nn reklamlarnda kendi bankasndan kredi
kullanmú ve bu krediyi ödemekte güçlük çeken müúterileri için hazrlamú oldu÷u bir
yaplandrma programndan bahsedilmektedir. Çalúmada bu yaplandrma için nötr (olmas
gereken) ve olumsuz (etik dú) olmak üzere iki farkl versiyon geliútirilmiú, bu versiyonlar
A ve B olmak üzere iki ayr anket formuna yerleútirilmiútir. Cevaplayclarn her biri
rastgele da÷tlan bir anket formunu cevaplamútr. Anket formunun nötr versiyonunda (A
formu) reklamda bahsedildi÷i gibi gerçek bir yaplandrma bulunmakta, müúteri
temsilcisinin yardmyla müúteri kredisini ödeme güçlü÷ü çekmeyecek úekilde uzun
vadelere yayabilmektedir. Olumsuz versiyonda (B formu) ise, kredisini yaplandrmak üzere
bankaya giden müúteriye, daha önce çekmiú oldu÷u kredinin kampanyal bir kredi olmas
nedeniyle, merkez yönetimin talimatlar do÷rultusunda kendisine herhangi bir ürün
vermeleri gerekti÷i söylenmiútir. Dolaysyla reklamda belirtilen yaplandrmann sadece
müúteriye kredi kart (ve benzeri di÷er ürünler) verebilmek amacyla kurgulanmú bir
aldatma oldu÷u ortaya çkmaktadr. Zira yaplandrmann ne anlama geldi÷i reklamda açkça
ifade edilmemiútir.
Araútrma Balkesir ili Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde bulunan kamu
kuruluúlarnda çalúan 277 kiúi üzerinde 28 Haziran – 30 Temmuz 2010 tarihleri arasnda
kolayda örnekleme yöntemi kullanlarak gerçekleútirilmiútir. Araútrmann yaplaca÷ kamu
kurumlar ulaúm kolayl÷ ve çalúan saysnn yüksek olmasndan dolay bu ilçelerin
kaymakamlklar, belediyeleri ve emniyet müdürlükleri olarak belirlenmiútir. Anket formlar
bu kurumlarda çalúan iúçi ve memurlar arasndan araútrmaya katlmak isteyenler tarafndan
doldurulmuútur.
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Kullanlan Ölçekler
Bu çalúmada iki ba÷ml de÷iúken bulunmaktadr. Bunlardan birincisi, tüketicilerin bankaya
iliúkin genel tutumlardr. Anket formunda bu ba÷ml de÷iúkeni ölçmeye yönelik beúli
Likert ölçe÷i (1=kesinlikle katlmyorum; 5=kesinlikle katlyorum) ile cevaplandrlan 4
ifade bulunmaktadr. økinci ba÷ml de÷iúken ise tüketicilerin bankann hizmetlerini satn
alma niyetidir. Bu ba÷ml de÷iúkeni ölçmeye yönelik yine 5’li Likert ölçe÷i ile
cevaplandrlan 4 ifade bulunmaktadr.
Araútrmada alglanan etik faktörü kontrol arac olarak kullanlmútr. Reidenbach ve Robin
(1990) tarafndan geliútirilen alglanan etik ölçe÷inde 7 ifade bulunmakta ve bu ifadeler 7
puanl ve çift kutuplu (-3’den +3’e kadar) bir skala ile ölçülmektedir. Orijinal ölçe÷in
Türkçeye çevirisinde cevaplayclarn alglamasn kolaylaútrmak için küçük uyarlamalar
yaplmútr. Bu ifadeler anket formuna yerleútirilmiú ve XYZ Bankas’nn ksa hikâyede
anlatlan davranúnn etik olup olmad÷ cevaplayclara sorulmuútur. Tablo 1’de orijinal
ölçe÷in küçük de÷iúiklikler yaplarak bu çalúmada kullanlan úekli görülmektedir.
Tablo 1: Alglanan Etik Düzeyi Ölçe÷i
Adil De÷il
Dürüst De÷il
Hakl De÷il
Kültürümüze Aykr
Geleneklerimize Aykr
Genel Ahlaka Aykr
øú Ahlakna Aykr

-3

-2

-1

0

1

2

3

Adil
Dürüst
Hakl
Kültürümüze Uygun
Geleneklerimize Uygun
Genel Ahlaka Uygun
øú Ahlakna Uygun

VERøLERøN ANALøZø
Tanmlayc østatistikler
Cevaplayclarn %67,1’i (n=186) erkektir. Katlmclarn yaúlarnn aritmetik ortalamas
37,84’tür (n=261; en yüksek= 61 en düúük= 18). Cevaplayclarn büyük bir ço÷unlu÷u
(%64,2; n=178) üniversite ve üzeri; %28,5’i (n=79) ise lise düzeyinde e÷itime sahiptir.
Araútrmaya katlan bireylerin %77,6’s (n=215) evlidir. Cevaplayclarn ailelerinin aylk
toplam gelirinin aritmetik ortalamas 2.023,66 TL’dir (n=257; en yüksek= 5.000TL en
düúük= 600TL).
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Alglanan Etik
Alglanan etik ölçe÷inin boyutlarn belirlemek için yaplan keúifsel faktör analizi
sonucunda 7 ifadenin tek faktöre yüklendi÷i görülmektedir. Faktör analizi sonucunda KMO
de÷eri 0,92 olarak gerçekleúmiútir. Bu faktör toplam varyansn % 81,8’ini (öz de÷er =
5,729) açklamaktadr. De÷iúkenlere ait faktör yükleri 0,89- 0,92 arasnda de÷iúmektedir.
Faktör analizi sonuçlar kompozit de÷iúken oluúturmaya uygun oldu÷undan, araútrmann
amac çerçevesinde bu 7 ifadeye verilen cevaplarn ortalamalarndan oluúan ve “alglanan
etik” olarak adlandrlan bir kompozit de÷iúken yaratlmútr. Alglanan etik ölçe÷inin
Cronbach Į de÷eri 0,96’dr.
Cevaplayclarn nötr ve olumsuz versiyonlardaki etik durumu alglama düzeylerinin de÷iúip
de÷iúmedi÷ini test etmek için ba÷msz örneklemler t testi kullanlmútr. Test sonuçlar
tüketicilerin etik alglamalarnn nötr ve olumsuz versiyonlarda farkllk gösterdi÷ini ortaya
koymaktadr (t=8,400; p<0,001). Nötr versiyona verilen cevaplarn aritmetik ortalamas
beklendi÷i gibi orta noktaya oldukça yakndr (Ar.Ort.=0,24; st.sapma=1,93). Olumsuz
versiyonun ortalama de÷eri ise nötr versiyona göre daha düúüktür (Ar.Ort.=-1,51;
st.sapma=1,28). Bu sonuca bakarak yaplan kontrolün baúarl oldu÷u söylenebilir.
Cevaplayclar nötr ve olumsuz senaryolar farkl alglad÷ndan, araútrmann hipotezlerini
test edebilmek için uygun ortam oluúmuútur.
Bankaya øliúkin Genel Tutum ve Banka Hizmetlerini Satn Alma Niyeti
XYZ Bankas’na iliúkin genel tutum 4 ifadeden oluúan bir ölçek kullanlarak ölçülmeye
çalúlmútr. Ölçe÷in boyutlarn belirlemek için yaplan keúifsel faktör analizi sonucunda 4
ifadenin tek faktöre yüklendi÷i görülmektedir. Faktör analizi sonucunda KMO de÷eri 0,85;
açklanan varyans % 84,14 (öz de÷er = 3,366) olarak gerçekleúmiútir. De÷iúkenlere ait
faktör yükleri 0,91- 0,93 arasnda de÷iúmektedir. Faktör analizi sonuçlar beklendi÷i gibi
çkt÷ndan, bu 4 ifadeye verilen cevaplarn ortalamalarndan oluúan ve “genel tutum” olarak
adlandrlan bir kompozit de÷iúken yaratlmútr. Bu ölçe÷in Cronbach Į de÷eri 0,94 olarak
gerçekleúmiútir.
Cevaplayclarn XYZ Bankas’nn hizmetlerini satn alma niyetleri yine 4 ifadeden oluúan
bir ölçek kullanlarak ölçülmeye çalúlmútr. Ölçe÷in boyutlarn belirlemek için yaplan
keúifsel faktör analizi sonucunda 4 ifadenin tek faktöre yüklendi÷i görülmektedir. Faktör
analizi sonucunda KMO de÷eri 0,84; açklanan varyans % 79,07 (öz de÷er = 3,163) olarak
gerçekleúmiútir. De÷iúkenlere ait faktör yükleri 0,85- 0,91 arasnda de÷iúmektedir. Faktör
analizi sonuçlarna göre, bu 4 ifadeye verilen cevaplarn ortalamalarndan oluúan ve “satn
alma niyeti” olarak adlandrlan bir kompozit de÷iúken yaratlmútr. Bu ölçe÷in Cronbach Į
de÷eri 0,91 olarak gerçekleúmiútir.
Tablo 2’de iki farkl versiyona verilen cevaplarn aritmetik ortalamalar ve standart
sapmalar görülmektedir.
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Tablo 2: Ölçe÷i Oluúturan øfadelerin Fakl Versiyonlara Göre Ald÷ De÷erler
Nötr
Olumsuz
Versiyon
Versiyon
Ort. St.
Ort. St.S
øfadeler
Ölçek
S
Böyle
bir
bankann
müúteriler
1,2
gözündeki itibar iyidir.
3,2 1,3
1,96
1
6
9
Bankaya
øliúkin
Böyle bir banka, müúterilerine yüksek
Genel
1,2
kalitede hizmet sunar.
2,9 1,3
1,95
Tutum
1
4
1
Böyle bir banka müúterilerine verdi÷i
1,2
sözleri tam olarak yerine getirir.
2,9 1,2
1,89
0
5
2
Böyle bir bankann toplumdaki genel
1,2
imaj olumludur.
3,0 1,3
1,98
3
4
8
Bu bankann müúterisi olmay isterdim.
2,9 1,4
1,1
1,81
9
1
9
Banka
Hizmetleri Bu bankaya param ve birikimlerimi
ni
Satn güvenle emanet edebilirim.
1,1
2,9 1,2
2,01
Alma
8
6
7
Niyeti
Çevremdekilere
bu
bankayla
1,1
çalúmalarn önerebilirim.
3,0 1,4
1,86
9
1
3
Bu bankann müúterisi olsam çalút÷m
1,1
bankay hiç de÷iútirmezdim.
2,8 1,3
1,97
8
2
6
Hipotezlerin Test Edilmesi
Araútrmann birinci hipotezini test etmek için ba÷msz örneklemler t testi kullanlmútr.
Testin sonucu farkl senaryo versiyonlar arasnda anlaml bir farkllk oldu÷unu ortaya
koymaktadr (t=8,066; p<0,001). Cevaplayclarn nötr senaryo versiyonunda bankaya
iliúkin genel tutumlarn ölçmeye yönelik ifadelere verdikleri puanlarn aritmetik ortalamas
orta noktaya oldukça yakndr (Ar.Ort.=3,05; st.sapma=1,21). Olumsuz senaryo
versiyonunda ayn ifadelere verilen puanlarn aritmetik ortalamas ise beklendi÷i gibi daha
düúüktür (Ar.Ort.=1,94; st.sapma=1,07). Bu sonuçlar, cevaplayclarn XYZ Bankas’na
olan genel tutumlarnn olumsuz versiyonda (nötr versiyona göre) daha olumsuz oldu÷unu
do÷rulamaktadr. Buna göre H1 hipotezi kabul edilir.
økinci hipotezi test etmek için yine ba÷msz örneklemler t testi kullanlmútr. Testin sonucu
farkl senaryo versiyonlar arasnda anlaml bir farkllk oldu÷unu ortaya koymaktadr
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(t=7,862; p<0,001). Cevaplayclarn nötr senaryo versiyonunda banka hizmetlerini satn
alma niyetini ölçmeye yönelik ifadelere verdikleri puanlarn aritmetik ortalamas orta
noktaya oldukça yakndr (Ar.Ort.=2,96; st.sapma=1,19). Olumsuz senaryo versiyonunda
ayn ifadelere verilen puanlarn aritmetik ortalamas ise beklendi÷i gibi daha düúüktür
(Ar.Ort.=1,91; st.sapma=1,01). Bu sonuçlar, cevaplayclarn XYZ Bankas’nn hizmetlerini
satn alma niyetinin olumsuz versiyonda (nötr versiyona göre) daha zayf oldu÷unu
do÷rulamaktadr. Buna göre H2 hipotezi kabul edilir.
ARAùTIRMANIN SONUÇLARI
Bu çalúma, banka reklamlarnda karúlaúlan etik dú davranúlardan biri olan eksik bilgi
sunumunun tüketicilerin bankaya iliúkin genel tutumlarn ve bankann ürünlerini satn alma
niyetlerini de÷iútirip de÷iútirmedi÷ini ortaya koymak amacyla yaplmútr. Bu amaca
ulaúmak için toplanan veriler analiz edildi÷inde, cevaplayclarn banka reklamlarnda eksik
bilgi sunumundan olumsuz yönde etkilendi÷i sonucu ortaya çkmaktadr. Bu olumsuz etki,
araútrmann hipotezleri test edildi÷inde, bankaya iliúkin genel tutumun daha olumsuz
alglanmas ve banka ürünlerini satn alma niyetinin azalmas úeklinde ortaya çkmaktadr.
Türkiye’de ekonomik kriz döneminde kâr eden baúlca sektörlerden biri bankaclk
sektörüdür. Bankalarn kendi gelecekleri için hayati derecede önemli olan kredi kartlarn
ve bireysel finansman kredilerini pazarlarken zaman zaman etik dú davranúlarda
bulunduklar açkça görülmektedir. Bu davranúlarn bilinçli tüketiciler tarafndan ilgili
kurumlara úikâyet edildi÷i ve baz bankalarn bu davranúlarndan dolay ceza ald÷
bilinmektedir. Ancak bu cezalarn caydrclk etkisinin düúüklü÷ü ve neyin etik neyin etik
dú oldu÷unun tam olarak belirlenememesi, bankalarn kârllk adna etik dú
davranúlarndan vazgeçmemelerine yol açmaktadr. Reklamda anlatlanla banka úubesinde
uygulananlarn ço÷u zaman farkllk göstermesi tüketiciler tarafndan tepki toplamaktadr.
Uzun vadede etik de÷erlere uygun bir biçimde faaliyet gösteren ve eylemlerinde tüketici
odakll÷ hedef alan firmalar daha fazla talep görebilecektir.
KISITLAMALAR VE GELECEK ÇALIùMALAR øÇøN ÖNERøLER
Bu araútrmada baz kstlar bulunmaktadr. Bunlarn ilki co÷rafik snrlandrmadr.
Araútrma Balkesir iline ba÷l üç ilçede gerçekleútirilmiútir. Bu nedenle araútrma
sonuçlarnn genellenmesi do÷ru de÷ildir. Araútrmada yaplan bir di÷er snrlama ise
cevaplayclarn kamu çalúanlar arasndan seçilmesidir. Bunun nedeni, bankalarn kredi
vermede sabit bir geliri olan ve bu geliri kaybetme riski düúük olan tüketicilere öncelik
vermesidir. Kamu çalúanlar da bu öncelikli kitle arasnda yer almaktadr.
Araútrmada, alglanan etik problem (genel tutum), etik niyetler (satn alma niyeti) ve
alglanan etik düzeyi (alglanan etik) olmak üzere üç farkl ölçek kullanlmútr. Benzer
çalúmalarda tek ifade ile ölçülen alglanan etik problem ve etik niyetler bu araútrmada
dörder ifade ile ölçülmeye çalúlmú ve benzer makalelerle ayn do÷rultuda sonuçlar ortaya
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çkmútr. Bu sonuçtan hareketle tek ifadeyle ölçümün bu tip senaryolu çalúmalar için
uygun bir yöntem olaca÷ söylenebilir.
Araútrmada alglanan etik ölçe÷inin boyutlarn belirlemek için yaplan keúifsel faktör
analizi sonucunda 7 ifadenin tek faktöre yüklendi÷i görülmektedir. Orijinal ölçekte bulunan
7 ifadenin ise (Reidenbach ve Robin, 1990: 639-653; Reidenbach vd., 1991: 83-93) 3
faktöre yüklendi÷i bilinmektedir. Bu farkll÷n, bu çalúmada orijinal ölçe÷in birebir
kullanlmamas, ifadelerin farkl kültürlerde farkl alglanmalar, cevaplayclarn bu
ifadeleri tamamen olumlu ya da olumsuz de÷erlendirmeleri, cevaplayc tarafndan bu
ifadelerin birbirine benzer olarak alglanmas gibi nedenlerden kaynakland÷
düúünülmektedir. Ancak Türkiye’de ayn ölçek kullanlarak yaplan benzer çalúmalarda
(Alnaçk vd.: 2010; Özbek vd.: 2010) ölçe÷in güvenilirli÷inin ve faktör analizi sonucunda
ortaya çkan açklanan varyans de÷erinin orijinal ölçekle (Reidenbach ve Robin, 1990: 639–
653) paralel sonuçlar vermesi nedeniyle, bu çalúmada kullanlan ölçe÷in uygulanabilir bir
ölçek oldu÷u söylenebilir. Takip eden araútrmalarda da ayn sonuçlarn ortaya konmas
halinde ölçe÷in geçerlili÷i artacaktr.
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Ek 1: Araútrmada Kullanlan Senaryolar
Nötr Versiyon
XYZ Bankas Türkiye’nin en büyük bankalarndan biridir. Bu bankadan ksa bir süre önce
kredi çeken Bay A kredi taksitlerini ödemekte güçlük çekiyordu. Bir süre sonra Bay A, bir
televizyon reklamnda XYZ Bankasnn kredi ödemeleri devam eden müúterilerine yönelik
kredi yaplandrma program uygulad÷n görür görmez bankann bir úubesine gitti ve
bireysel müúteri temsilcisine yaplandrma programnn içeri÷i hakknda bilgi edinmek
istedi÷ini söyledi. Müúteri temsilcisi, bu programn kredi ödemelerinde güçlük çeken
müúterilere yönelik bir yaplandrma oldu÷unu ve çok düúük faiz oranlaryla kredi
ödemelerinin tüketicinin ödeyebilece÷i taksit says ve aylk ödeme tutarna çekildi÷ini
söyledi. Bu yaplandrmaya gerçekten ihtiyac olan Bay A, programa baúvurarak kendi
önerileri ve müúteri temsilcisinin yardmyla kredisini yeniden yaplandrd.
Olumsuz Versiyon
XYZ Bankas Türkiye’nin en büyük bankalarndan biridir. Bu bankadan ksa bir süre önce
kredi çeken Bay A kredi taksitlerini ödemekte güçlük çekiyordu. Bir süre sonra Bay A, bir
televizyon reklamnda XYZ Bankasnn kredi ödemeleri devam eden müúterilerine yönelik
kredi yaplandrma program uygulad÷n görür görmez bankann bir úubesine gitti ve
bireysel müúteri temsilcisine yaplandrma programnn içeri÷i hakknda bilgi edinmek
istedi÷ini söyledi. Müúteri temsilcisi, Bay A’nn daha önce çekmiú oldu÷u kredinin
kampanyal bir kredi oldu÷unu, bu nedenle bankann merkez yönetiminin talimatlar
do÷rultusunda kendisine bir ürün vermeleri gerekti÷ini söyledi. Müúteri temsilcisi Bay A’ya
en uygun ürünün kredi kart oldu÷unu, üstelik kendisinden ilk yl kart ücreti de
alnmayaca÷n söyledi. Kredisinin yaplandrlmasna gerçekten ihtiyac olan Bay A kredi
kartn almayaca÷n söyleyerek bankadan ayrld.
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TÜRKøYE’DE ÜÇ FARKLI øLDE YAùAYAN TÜKETøCøLERøN
ONLøNE PERAKENDECøLøöE øLøùKøN ETøK ALGILAMALARI
Arú. Gör. Dr. Sinan NARDALI
Celal Bayar Üniversitesi, UBYO
sinannardali@yahoo.com

Özet
Online satn alma iúlemlerindeki artú, tüketicilere günlük hayatlarnda çeúitli kolaylklar
getirmiútir. Ancak son on ylda elektronik alúveriúlerde yaúanan bu baú döndürücü geliúme,
getirdi÷i kolaylklar yannda etik dú davranúlar için yeni bir ortam do÷masna da neden
olmuútur. Bu noktada giderek önemi artan; güvenlik, mahremiyet ve güvenilirlik gibi etik
problemler, online perakendecili÷in geliúimini engelleyebilecek niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Online Perakendecilik, Etik, Tüketiciler
Abstract
The rapid spread of e-commerce has created tremendous opportunities for economic
efficiency and customer choice. Use of the global internet computer network for ecommerce activities provides some advantages to the consumers on their daily life. But on
the other hand internet represents a new environment for unethical behavior. Security,
privacy, reliability and non deception on internet are core issues that limit the growth of
online retail.
Key Words: Online Retailing, Ethics, Consumers
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Giriú
Tüm dünyadaki internet kullanclarnn saysnn 2010 yl itibariyle 1,7 milyar aúmas,
interneti yeni bir pazarlama iletiúimi kanal haline getirmiútir (www.internetworldstats.com).
Ancak elektronik ortamda yaplan alúveriú iúlemlerinin tamamen güvene dayal olmas, etik
dú davranúlar için yeni bir ortam do÷masna da neden olmuútur. Yaúanan bu güven sorunu
ve taúd÷ riskler nedeniyle kimi perakendeciler, online alúveriúin sundu÷u frsatlardan
yararlanmak yerine, sitelerine sadece broúürlerini koymakla yetinmektedir (Kolsaker ve
Payne, 2002:206).
Literatür Taramas
Online alúveriúlerle ilgili olarak gündeme gelen müúteri mahremiyeti konusu, ilk kez
Warren ve Brandies (1890) tarafndan bir makale kapsamnda incelenmiú ve kiúilerin
foto÷raflarnn, kiúisel bilgilerinin ve özel hayatlarna iliúkin konularn paylaúlmasnn
yaratabilece÷i sorunlara de÷inilmiútir (Wirtz vd, 2007:328). Günümüzde de birçok tüketici,
güvenlik riski nedeniyle online ürün satn almak istememektedir (Lester, 2001:30). Bu
konuda Vijayan (2005), 1009 Amerikal tüketici üzerinde yapt÷ araútrmasnda,
katlmclarn dörtte birinin güvenlik sorunlar nedeniyle online ürün satn almadklar
bulgusuna ulaúmútr. Online alúveriú esnasnda güvenli ortam sa÷lanamamas, bu
iúletmelerin uzun vadede baúarl olabilmelerini de engelleyebilecektir (Kraeuter, 2002:43).
Belanger vd. (2002) ve Kelly (2000), iúletmelerin müúteri bilgilerinin iyi korunmas ve
ödeme úekilleri konusunda güvenli olmasnn, e-ticaret hacmini arttraca÷n savunmuútur.
Ancak internet ortamnn fikir ve ürünlerin kolaylkla pazarlanabildi÷i serbest bir pazar
konumunda olmas ve do÷as gere÷i yasal açdan birçok boúluk bulunmas, kimileri için
önemli bir frsat olarak de÷erlendirilmektedir (Maury ve Kleiner, 2002:22). Bu düúünceyle
hareket eden kiúi ve kuruluúlarn ksa dönemli agresif hareketleri, internet ortamnda
yaúanan etik sorunlar artrmaktadr (Gauzente ve Ranchhod, 2002:6).
Citera vd. (2005)’de online alúveriú esnasnda etik bir sorunla karúlaúma ihtimalinin, yüz
yüze alúveriúlerden daha fazla oldu÷unu vurgulamútr. Freestone ve Mitchell (2004)
internet ortamnda ortaya çkan etik dú uygulamalara iliúkin adil bir ceza sisteminin
oluúturulamamasnn, bu tür olaylarla karúlaúma riskini artraca÷n savunmuútur.
Etik ba÷lamda online satn almlara iliúkin yaplan önceki çalúmalarn ço÷u, (Stead ve
Gilbert, 2001; Yoo ve Douth, 2001; Vijayan, 2005; Meinert vd., 2006) müúteri güvenli÷i ve
mahremiyeti konularna yo÷unlaúmú ancak bu yeni medyann etik açdan içinde bulundu÷u
duruma yeterince önem verilmemiútir (Bush vd., 2000:237). Bu noktada Romans (2007) ve
Babin vd. (2004) tüketicilerin online ürün satn alrken karúlaútklar di÷er etik sorunlar da
ölçmek üzere ölçek geliútirmiúlerdir.
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Tasarm ve Yöntem
Bu çalúma kapsamnda Romans (2007) tarafndan geliútirilen bu ölçek yardmyla, (øzmir,
Manisa ve Mersin) illerinde online ürün satn alan tüketicilerin, etik konusuna iliúkin
alglarnn belirlenmesi ve bu iller arasndaki farkllklarn ortaya konulmas amaçlanmútr.
Araútrmann ana kitlesini øzmir, Manisa ve Mersin illerinde yaúayan, ve online ürün satn
almú, 18 yaúndan büyük tüketicilerden oluúturmaktadr. Her bir ilin, nüfus büyüklükleri
çerçevesinde örnekleme dahil edilebilmeleri açsndan, kotal örnekleme yöntemi,
örnekleme girecek kiúilerin seçiminde de kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiútir.
Ayrca bu kiúilerle yüz yüze anket yaplmak suretiyle, veriler toplanmútr. Ankete katlan
tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiútir.
Tablo 1: Tüketicilerin Sosyo-Demografik Özellikleri
1. Cinsiyet (Frekans - %)
Erkek (236) (%47)
Kadn (264) (%53)
2. % Yaú (Frekans - %)
51-60
41-50
31-40
21-30
20- <
(4)
(18)
(27)
(281)
(161)
(%8)
(%4)
(%5)
(%57)
(%32)
3. % E÷itim Durumu (Frekans - %)
Yüksek Lisans
Lisans
Lise
ølk Ö÷renim
(20)
(149)
(126)
(65)
(%13)
(%44)
(%38)
(%4)
4. % Meslek (Frekans - % )
Ö÷renci
øúsiz
K. Sektörü
Ö. Sektör
S. Meslek
(350)
(30)
(49)
(22)
(12)
(%70)
(%6)
(%10)
(%4)
(%3)
5. % Aylk Gelir (TL) (Frekans - %)
10012001-2500
1501-2000
501-1000
500-<
1500
(16)
(38)
(135)
(244)
(46)
(%3)
(%8)
(%27)
(%49)
(%9)

60->
(5)
(%1)
Doktora
(12)
(%1)
Di÷er
(26)
(%7)
2500->
(21)
(%1)

Bu ön bilgilerin ardndan online perakendecilere iliúkin tüketicilerin etik alglamalarn
belirlemek üzere üç ilde yaplan anket sonucu elde edilen veri setine faktör analizi ve tek
yönlü Anova testi uygulanmú, Bu kapsamda aúa÷daki hipotezler oluúturulmuú ve bu
hipotezler tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) yardmyla test edilmiútir.
Hipotez 1: Online perakendecilerin yeterli güvenlik önlemlerine sahip olduklarna iliúkin
tüketici alglamalar farkllk göstermektedir.
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Hipotez 2: Online perakendecilerin müúteri mahremiyetini korumalarna iliúkin tüketici
alglamalar farkllk göstermektedir.
Hipotez 3: Online perakendecilerin sunular konusunda dürüst olup olmamalarna iliúkin
tüketici alglamalar farkllk göstermektedir.
Hipotez 4: Online perakendecilerin güvenilirliklerinin yüksek oldu÷una iliúkin tüketici
alglamalar farkllk göstermektedir.
Tablo 6: Varyans Analizi Tablosu
Kareler
Ortalama
Toplam Df
Kare
F
Sig.
Gruplar Aras
Güvenlik
3,451
2
1,725
3,399
,034
Grup øçi
252,267 497
,508
Toplam
255,718 499
Mahremiyet Gruplar Aras
,275
2
,138
,253
,777
Grup øçi
270,731 497
,545
Toplam
271,006 499
Aldatmama Gruplar Aras
18,283
2
9,141
15,898
,000
Grup øçi
285,765 497
,575
Toplam
304,048 499
Güvenilirlik Gruplar Aras
12,667
2
6,333
10,450
,000
Grup øçi
301,200 497
,606
Toplam
313,866 499
Tablo 6 incelendi÷inde p de÷eri (sig) 0,05’ten büyük olan H2 dúndaki hipotezler
reddedilmiútir. O halde farkl illerdeki tüketicilerin ‘mahremiyet’ ilkesini alglamalarnda
farkllk olmad÷n söyleyebiliriz. Hangi gruplar arasnda farkllk oldu÷unu tespit etmek
için Tukey testi yaplmú. ølgili testin sonuçlar da aúa÷daki Tablo 7’de verilmiútir.
Tablo 7 her bir faktörün (güvenlik, mahremiyet, aldatmama, güvenilirlik) %5 anlamllk
düzeyinde iller arasndaki tüm ikili etkileúimlerin ortalamalarnn farklar, analiz edilerek bu
farklar ortaya konulmuútur.
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Tablo 7: Çoklu Karúlaútrma Tablosu
Ba÷ml
De÷iúken

(I)
ùehri
Izmir

Güvenlik

Manisa
Mersin
Izmir

Mahremiy
et

Manisa
Mersin
Izmir

Aldatmam
a

Manisa
Mersin
Izmir

Güvenilirli
k

Manisa
Mersin

(J)
ùehri

Ortalama
fark
(I-J)

Std.
Hata

Sig.

Manisa
Mersin
Izmir
Mersin
Izmir
Manisa
Manisa
Mersin
Izmir
Mersin
Izmir
Manisa
Manisa
Mersin
Izmir
Mersin
Izmir
Manisa
Manisa
Mersin
Izmir
Mersin
Izmir
Manisa

,04028
-,18284
-,04028
-,22312
,18284
,22312
,05506
-,00726
-,05506
-,06232
,00726
,06232
-,06119
,43413(*)
,06119
,49532(*)
-,43413(*)
-,49532(*)
,06964
-,35365(*)
-,06964
-,42329(*)
,35365(*)
,42329(*)

,08153
,07891
,08153
,09617
,07891
,09617
,08446
,08175
,08446
,09962
,08175
,09962
,08677
,08398
,08677
,10235
,08398
,10235
,08909
,08622
,08909
,10508
,08622
,10508

,874
,054
,874
,054
,054
,054
,791
,996
,791
,806
,996
,806
,761
,000
,761
,000
,000
,000
,714
,000
,714
,000
,000
,000

95% Güven
Aral÷
Alt
Üst
Snr
Snr
-,1514
,2319
-,3683
,0027
-,2319
,1514
-,4492
,0029
-,0027
,3683
-,0029
,4492
-,1435
,2536
-,1994
,1849
-,2536
,1435
-,2965
,1719
-,1849
,1994
-,1719
,2965
-,2652
,1428
,2367
,6316
-,1428
,2652
,2547
,7359
-,2367
-,6316
-,7359
-,2547
-,1398
,2791
-,5563
-,1510
-,2791
,1398
-,6703
-,1763
,5563
,1510
,1763
,6703

Sonuçta, Hipotez 1 ve Hipotez 2 açsndan; mahremiyet ve güvenlik ba÷ml de÷iúkenlerinin
tüm ikili karúlaútrmalar birbirinden farkldr. Di÷er bir ifadeyle ilgili hipotezler açsndan
%95 güven aral÷nda iller arasnda farkll÷n olmad÷n ifade edemeyiz. Bu durumun
aksine Hipotez 3 ve Hipotez 4 için iller açsndan anlaml bir farkllk olmad÷
görülmektedir. ‘Aldatmama’ ba÷ml de÷iúkeni için her iki yönde de bu iller
karúlaútrld÷nda önemli bir farkllk yoktur.
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Sonuç ve Öneriler
Bu çalúma kapsamnda, ön plana çkan faktörlere (güvenlik, güvenilirlik, mahremiyet ve
aldatmama) online perakendecilik yapan iúletmelerin ve bu perakendeciler için web sitesi
dizayn eden içerik yöneticisi kuruluúlarn gereken önemi vermesi ve eski web sitelerinin bu
ilkeler do÷rultusunda yeniden gözden geçirilmesi, yararl olabilecektir.
Yaplan analizler sonucu ön plana çkan ‘güven’ faktörüyle ilgili olarak iúletmeler,
müúterilerinin güvene iliúkin beklentilerini karúlayabilmek adna çeúitli sertifika
kuruluúlarndan yararlanabilirler. Bu konuda tüm dünyada hizmet veren “trustedshops”,
online alúveriúlerde sorun olmas durumunda para iade garantisi veren bir sigorta úirketi
gibi çalúmaktadr.
Bu tür etik sorunlar, tüketicilerle birlikte o alanda faaliyet gösteren iúletmelere de zarar
vermektedir. Örne÷in kimi ülkelerde, iúletmelerin %78’i web sitelerine yaplan
saldrlardan úikayetçi olmakta ve herhangi bir web sitesine yaplan her bir saldrnn
ortalama maliyeti 30.000 Pound olarak hesaplanmaktadr (Freestone ve Mitchell,
2004:121).
‘Güvenilirlik’ ve ‘mahremiyet’ faktörleriyle ilgili olarak online perakendecilik yapan
iúletmelerin; müúterilerin izni olmakszn kiúisel bilgileri depolamamas, müúterilerin izni
dâhilinde toplad÷ bilgileri satmak yerine web sitelerini kiúiselleútirmek için kullanmas ve
koruma önlemleri konusunda, müúterilerini bilgilendirmesi gerekmektedir.
Çeúitli kstllklar nedeniyle uygulamann, 3 il ile snrl tutulmas, sonuçlarn
genellenebilmesini mümkün klmamaktadr. Benzer nitelikteki çalúmalarn farkl illerde de
yaplmas, detayl ve genellenebilir nitelikte sonuçlarn elde edilmesine yardmc olacaktr.
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Özet
Farkl kültürlerde geliútirilmiú ölçeklerin baúka bir kültüre uyarlanmasnda baz sorunlarla
karúlaúlmaktadr. Bu çalúmada anlk satnalma amacyla geliútirilen üç farkl ölçe÷in Türk
tüketicisi için uyarlanmasnda geçerlilik ve güvenilirlik problemleri ortaya konulmaya
çalúlmútr. Araútrmann, farkl alanlarda ölçek geliútirme ve uyarlama konusunda çalúma
yapacak araútrmaclara yol göstermesi beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Anlk satnalma, ölçek uyarlama, kültürel farkllk
AN ATTEMPT TOWARDS THE ADAPTATION OF IMPULSE BUYING SCALES
FOR TURKISH CONSUMERS
Abstract
In adapting the scales developed in different cultures into another culture, some problems
are encountered. The present study put forward the adaptation of validation and reliability
problems of three different scales for Turkish consumers which developed for impulse
buying. It is expected to lead researchers which will study on scale development and
adaptation at different areas.
Keywords: Impulse buying, scale adaptation, cultural differences
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1.

Giriú

Günümüzde belli bir kültür için hazrlanmú ölçme arac farkl kültür ve dillere çevrilerek de
kullanlmaktadr. Bir ölçe÷in baúka bir dile çevrilip kullanlmas yerine o ölçekle ilgili
geçerlik ve güvenirlik iúlemlerinin yaplmas süreci ölçe÷in baúka dil ve kültürlere
uyarlanmas olarak ifade edilmektedir (Deniz, 2007). Küreselleúme ile birlikte ürün ve
bireylerin hareketliliklerinin artmas, uluslararas pazarlama faaliyetlerinin etkisi ve bilgi
iletiúimi teknolojilerinin de yaygnlk kazanmas kültürleraras etkileúimin artmas sonucunu
beraberinde getirmiútir. Farkl kültürlerde geliútirilen ölçekler di÷er bir kültürde kullanld÷
durumlarda kültürel yapnn çeúitlilik göstermesi nedeniyle ölçüm sorunlaryla
karúlaúlabilmektedir.
Tüketici davranúlarn etkileyen bir faktör olarak kültür, toplumun çeúitli kesimlerindeki
tüketici davranúlarn analiz etmeye yardm eden ö÷retilmiú davranúlarn, de÷erlerin,
inanúlarn ve geleneklerin toplamdr. Kültür ayn zamanda toplumun üyesi olan bireylere
problemlerini çözmek için emirler, direktifler ve rehberlik yapan öneriler de sunmaktadr
(Schiffman ve Kanuk, 1983: 421). Kotler ve Armstrong (1997: 144) kültürel faktörlerin
tüketicinin satn alma davranún derinden ve geniú bir biçimde etkiledi÷ini
belirtmektedirler.
Tüketimin fonksiyonel boyutu yannda sembolik yönünün giderek daha a÷r bast÷ tüketici
davranúlar yaznnda ortaya konmaktadr. Tüketici, aslnda bir úeye sahip olmaktan çok,
onu elde etme sürecindeki heyecann tutkunu olmuútur. Ürünlerin, kullanm de÷erlerinden
ya da iúlevselli÷inden çok düúsel, imgesel ö÷eleri ön plana çkmaktadr (Torlak, 2007, s.
153). Bu yönde öne çkan kavramlar arasnda hazc (hedonik) tüketim, gösteriúçi
(conspicuous) tüketim, anlk (impulse) satnalma, vb. saylabilir (Odabaú, 2004).
Anlk satnalma, belli bir sebep ya da beklenen yarar olmakszn gerçekleútirilen plansz
satn almalar olarak tanmlanabilir. Anlk satnalma, psikolojik boyutu yannda davranúsal
boyutu da içermektedir. Satnalma davranúnn önemli bir parçasn oluúturan anlk
satnalma süpermarket alúveriúlerinin %62’sini ve baz ürün kategorilerinde tüm satúlarn
%80’ini oluúturmaktadr (Luo, 2005).
Pazarlama literatüründen önce a÷rlkl olarak psikoloji literatüründe yer alan anlk ya da
plansz davranú, davranúsal boyutu nedeniyle pazarlama ve sosyoloji literatüründe yer
almaya baúlamútr. Bu ba÷lamda anlk satnalma konusunda ölçek geliútirme çalúmalar
1990’l yllardan itibaren yo÷unlaúmútr.
Ölçeklerin geliútirildikleri kültürlerden farkl kültürlere uyarlanmalarnda, kültürler aras
farkllklar ve de÷er de÷iúimi nedeniyle ölçme geçerlili÷i ve ölçme sorunlar konular
sklkla karúlaúlan problemler olarak gündeme gelmektedir. Bu çalúma, anlk satnalma
konusu özelinde, geliútirilen farkl ölçeklerin Türk tüketicisi için uyarlanmas ve geçerlilik
sorunlarnn ortaya konabilmesi amacyla gerçekleútirilmektedir.
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2.

Kavramsal Çerçeve

Son yllarda anlk satnalma üzerine yaplan çalúmalarda bir artú yaúanmakta ve
pazarlamaclar konunun önemi üzerinde uzun yllardan beri durmaktadrlar (Niu ve Wang,
2009; Rook ve Fisher, 1995; Rook ve Gardner, 1993). Bunun nedenleri arasnda anlk satn
almann karmaúkl÷nn yannda ürün kategorilerinin geniú bir yelpazede yaygnlk
kazanmasnn artú gösterilmektedir (Sharma vd., 2009). Perakendeciler anlk satn almay
artrabilmek amacyla ürün teúhiri, ma÷aza ve ambalaj tasarm ve düzenli olarak
pazarlamayla ilgili yenilikler üzerinde çalúmaktadrlar (Jones vd., 2003). Yakn bir
zamanda televizyon üzerinden satn alma kanallar, ürün ve hizmetleri satn almada
kolaylklar sa÷layan elektronik ticaret ve yeni teknolojilerin artú göstermesi (tek tklamayla
satn alma) anlk satn almay artrmaktadr (Kacen ve Lee, 2002; Werth, Strack ve Deutsch,
2006).
Rook ve Hoch (1985) anlk alúveriúi ihtiyaç ve elde edilen bir yarar olmad÷ halde yaplan
plansz satn almlar olarak tanmlamaktadrlar. Bu yönüyle tüketicilerin anlk satn
almlarnda biliúsel ve duygusal tepkilerin güdüleyici etkisi üzerinde durmuúlardr. Rook
(1987) tarafndan yaplan bir baúka çalúmada, anlk satn almann tüketicinin aniden ve
sklkla, güçlü ve aralksz bir satnalma iste÷inin belirmesiyle ortaya çkt÷na vurgu
yaplmaktadr. Birdenbire ortaya çkan bu satn alma iste÷i bireyde zihinsel karmaúa ve
duygusal bir çatúmaya yol açmaktadr.
Piron (1991) anlk satn almay planszca, bir uyarc sonucu meydana gelen bununla birlikte
satn alma kararnn ürünün görüldü÷ü yerde ve anda verildi÷i satn almlar olarak
tanmlamútr. Satn alma sonucunda tüketicilerde duygusal veya biliúsel tepkilerin ortaya
çkt÷n ifade etmektedir.
Beatty ve Ferrell (1998) anlk satnalma e÷iliminin tüketicinin ürünü gördü÷ü anda satn
almaya neden olan ve kendili÷inden meydana gelen dürtüyü hissetme ve tam anlamyla
bilinçli bir úekilde de÷erlendirme yapmadan hissedilen ve kendili÷inden meydana gelen
dürtüye göre hareket etme olarak tanmlamaktadrlar.
Rook ve Fisher (1995) anlk satnalma e÷ilimi yüksek olan tüketicilerin anlk uyaranlara
karú oldukça hassas, alúveriú listelerinin açk uçlu ve yenilikçi düúüncelere açk ayn
zamanda satn almaya dönük fikirlerle dolu olduklarn belirtmektedirler. Anlk satn almada
bulunan tüketicilerin davranúlarn uyarclara karú tepkide bulunarak gerçekleútirdiklerini
ve davranúlarnn kontrol edilmesinin güçleúti÷ini belirtmektedirler.
Anlk satnalma davranúnda iki önemli unsurun yer ald÷ söylenebilir. Bunlarn ilki satn
alma davranúnn önceden planlanmamasdr. Di÷eri ise duygusal tepkilerdir. Duygusal
tepkiler satn alma davranúndan önce, davranúla beraber eú zamanl olarak ya da satn
alma davranúndan sonra ortaya çkmaktadr (Verplanken ve Herabadi, 2001).
Türkiye’de yaplan bir çalúmada (Gödelek ve Akaln, 2008), kredi kartna sahip
tüketicilerin anlk alúveriú e÷ilimleri kredi kartna sahip olmayan tüketicilere göre yüksek
olmaktadr. Kredi kartna sahip olan tüketicilerin düúünmeden satn alma davranúnda
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bulunma e÷ilimlerini arttrd÷ ifade edilmektedir. Baz demografik de÷iúkenler (yaú, gelir,
e÷itim) yönünden araútrmaya katlanlar arasnda anlaml farkllklar bulunmuútur. Ayn
çalúmada Rook ve Fisher (1995) tarafndan geliútirilen “Anlk Satnalma Ölçe÷inin”
geçerlik ve güvenirli÷i analiz edilmiú ve kullanlan ölçe÷in geçerli ve güvenilir oldu÷u ifade
edilmiútir (Gödelek ve Akaln, 2008).
Altunúk ve Çall (2004), tarafndan Türkiye’de yaplan bir di÷er araútrmada anlk
satnalma yapanlarn bilgi kullanma ve satnalma sürecinde bilgi kullanma konusunda ilgisiz
veya yetersiz oldu÷u ifade edilmektedir. Araútrmaya katlan deneklerin belirgin bir úekilde
alúveriúte pazarlk yapmad÷, moday takip etmedi÷i, alúveriú öncesi araútrma amaçl
ma÷aza gezmedikleri, satnalma kararlarnda fazla düúünmedikleri, nakit yerine kredi
kartyla alúveriú yapmay tercih ettikleri, daha çok bilinen markalar satn almay, satn
alrken fiyattan ziyade marka ve imaja baktklar ve yabanc markal ürünleri tercih ettikleri
ortaya çkmútr. Tüketicilerin satn alma kararlarnda enformasyon, araútrma ve bilgi
kullanm açsndan anlk satnalma yapanlarn rasyonel olmaktan uzak, dúsal faktörlerin
etkisi altnda ve ço÷unlukla kendili÷inden karar almakta olduklarna iúaret edilmektedir.
Ural (2008), tarafndan yaplan bir çalúmada Türk tüketicilerinin kendilerini küresel tüketici
kültürüne sahip bireyler olarak tanmlamadklar ifade edilmektedir. Araútrma sonuçlar
küresel tüketici kültür düzeyinin düúük oldu÷unu göstermektedir. Öte yandan, tüketici
davranú araútrmalarnda kullanlan ölçeklerde yer alan tutum ifadelerinin kültürel
de÷erlerle iliúkisi, tüketiciler tarafndan alglanmas ve tercüme problemleri de sk
karúlaúlan durumlardr. Bir kültürde geliútirilmiú olan bir ölçe÷in farkl bir kültürde
kullanlmasn söz konusu oldu÷unda ölçme ve geçerlilik problemleri oluúabilir. Bu
kapsamda, küresel tüketici ve küresel tüketici davranú söylemlerine ra÷men kültürler aras
ölçek kullanm ve uyarlamalarnda ölçme ve geçerlilik konusunun önemli bir konu olarak
irdelenmesi gerekti÷i açktr.
3.

Çalúmann Amac

Bu çalúmann amac, anlk satn almay ölçmek amacyla geliútirilmiú olan üç farkl ölçe÷in
Türk tüketicisi ba÷lamnda uyarlanmasna yönelik bir denemedir. Baúka bir deyiúle bu üç
farkl ölçe÷in geçerlilik ve güvenilirlikleri ba÷lamnda hangisi ya da hangilerinin Türk
tüketicisi açsndan daha uygun ve kullanlabilir oldu÷unun ortaya çkarlmas bu çalúmann
asl amacn oluúturmaktadr. Daha genel bir ifadeyle, bu çalúmann amac, anlk satnalma
konusu özelinde geliútirilen farkl ölçeklerin geliútirildikleri kültürlerden farkl kültürlerde
kullanldklarnda ölçme ve geçerlilik sorunlarnn ortaya konabilmesidir.
4.

Yöntem

Bu amaçla alt farkl üniversitede ö÷renim görmekte olan ö÷rencilerden kolayda örneklem
yöntemiyle veriler toplanmútr. Veri toplamada kullanlan anket formunda üç farkl ölçek
yer almútr. Anlk satnalma ölçümünde kullanlan Rook ve Fisher (1995); Puri (1996);
Weun vd. (1997) olmak üzere üç farkl ölçek tercih edilmiútir. Bu ölçeklerin seçim nedeni,
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ölçeklerin ifade yaplandrlma biçimlerinin farkll÷ ve ifade saylarnn azl÷ ve
çoklu÷unun karúlaútrlabilir olmasdr. Böylece, ifade says, ifade biçimi ve ölçek
boyutlarnn farkllklar ba÷lamnda geçerlilik ve güvenilirlik açsndan ne tür problemlerin
oluúabilece÷i de ortaya konabilecektir.
5.

Ölçeklerin Tantlmas

Araútrmada kullanlan üç farkl anlk satnalma ölçe÷i birbirine yakn tarihlerde geliútirilmiú
ölçeklerdir. Bu ölçeklerden ilk ikisi yap itibariyle birbirine benzemekle birlikte, ifade says
ile ifade biçimi bakmndan birbirinden farkldr. Üçüncü ölçek ise hem ifade yaps hem de
cevap seçenekleri bakmndan ilk iki ölçekten daha farkldr. Üçüncü ölçek kendi içinde iki
alt boyut içermesi bakmndan da ilk iki ölçekten farkldr. Aúa÷da bu ölçekler srasyla
araútrmada kullanlan son çevirileri ile verilmiútir.
5.1.

Anlk Satnalma Davranú Ölçe÷i (Rook ve Fisher, 1995)

øfadeler *
Sk sk anlk olarak bir úeyler satn alrm
“Harekete geç” ifadesi, bir úeyleri satnalma tarzm tanmlar
Sk sk düúünmeksizin bir úeyler satn alrm
“Gördü÷ünü satn al” ifadesi, beni tanmlar
“ùimdi satn al, sonra düúün” ifadesi, beni tanmlar
Bazen durup dururken bir úeyler satn almaktan hoúlanrm
O an kendimi nasl hissediyorsam ona göre bir úeyler satn alrm
Satn almalarmn büyük bir ksmn dikkatle planlarm **
Bazen satn aldklarm konusunda bir parça umursamaz olurum
* (5) kesinlikle katlyorum, …….. , (1) kesinlikle katlmyorum
** Analiz öncesi ters kodlanmútr
Bu ölçek ABD’nde lisans ö÷rencilerinden oluúan birinci örneklemden alnan sonuçlara ba÷l
olarak yine ABD’nde ö÷renci olmayan ikinci örnekleme dayal olarak geliútirilmiútir. Rook
ve Fisher (1995) ölçe÷inde dokuz ifade yer almakta olup, bu ifadelerden üç tanesinin trnak
içi deyimsel tarzda tanmlamalar içerdi÷i görülmekte olup, di÷er ifadelerin önemli ölçüde
davranúlara dayal oldu÷u, bir adet ifadenin di÷erlerine göre olumsuz tasarland÷
görülmektedir. Bu ba÷lamda, ölçe÷in kiúisel ve davranúsal tanmlamalar içeren ifadelerden
oluútu÷u söylenebilir.
5.2.

Tüketici Planszlk Ölçe÷i (Consumer Impulsiveness Scale – CIS, Puri, 1996)

øfadeler *
1. Güdüleriyle hareket eden ***
2. Dikkatsiz ***
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3. Kendini kontrol edebilen **
4. Savurgan ***
5. Uza÷ iyi görebilen **
6. Sorumlu **
7. Ölçülü **
8. Geniú mizaçl ***
9. Aklc **
10. Düzenli **
11. Harcamaktan zevk alan ***
12. Planc **
* (7) genellikle beni tanmlar, …………., (1) nadiren beni tanmlar
** Bu ifadeler temkinli (prudent) alt boyutunu oluúturmakta olup, analiz öncesi ters
kodlanmútr
*** Bu ifadeler hedonik alt boyutunu oluúturmaktadr
Puri (1996) ölçe÷i, ikisi ABD’li lisansüstü ö÷renciler ve birisi de Hindistan’daki lisansüstü
ö÷renciler olmak üzere üç aúamal olarak geliútirilmiú olup, bu çalúmada kültürler aras
karúlaútrma yerine, anlk satn almann iki alt faktörü olan hedonik ve temkinli satn alma
açsndan fayda ve maliyet ile fiyat alglamasna iliúkin de÷iúimler yoluyla ölçekteki
farkllaúmalar gözlenmeye çalúlmútr. Puri (1996) ölçe÷indeki ifadelerin sfatlardan
oluútu÷u görülmektedir. On iki ifade ya da sfat ile ifade says bakmndan en fazla sayya
sahip bu ölçekte, di÷er iki ölçekten farkl olarak, hedonik ve temkinli satnalma baúlkl iki
alt faktör ya da boyut yer almakta olup, temkinli boyut altnda yer alan yedi adet sfat ters
kodlamay gerektirmektedir. Puri (1996) ölçe÷inin di÷er ölçeklerden di÷er bir fark ise,
katlyorum ya da katlmyorum yerine, genellikle beni tanmlar ile nadiren beni tanmlar
úeklindeki seçeneklerden oluúuyor olmasdr.
5.3.

Anlk Satnalma E÷ilimi Ölçe÷i (Weun, Jones ve Beatty, 1997)

øfadeler *
Alúveriúe çkt÷mda almaya niyetim olmayan baz úeyleri satn alrm
Plansz satn almalar yapan biriyimdir
Gerçekten ilginç bir úey gördü÷ümde sonuçlarn düúünmeksizin onu satn alrm
Sebepsiz olarak satn almak e÷lencelidir
Alúveriú listemde olmayan úeyleri satn almaktan kaçnrm **
* (5) kesinlikle katlyorum, …….. , (1) kesinlikle katlmyorum
** Analiz öncesi ters kodlanmútr
Bu ölçek, ikisi üniversite ö÷rencileri ve biri de ö÷renci olmayan örneklem olmak üzere üç
farkl çalúma ile ABD’nde geliútirilmiútir. Weun vd. (1997) ölçe÷i üç ölçek arasnda ifade
says en az olan ölçektir. Beú ifadeden üç tanesi davranú a÷rlkl iken, biri anlk satn
almayla ilgili genel bir tanmlama içermekte di÷eri ise di÷er dört ifadeye göre olumsuz
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tasarlanmútr. Yazarlar, bu ölçe÷in Rook ve Fisher (1995) ölçe÷ine göre anlk satn almay
ölçme performansnn daha iyi oldu÷unu öne sürmektedir.
Üç ölçe÷in birebir çevirileri yapldktan sonra, ölçeklerde yer alan ifadeler uzman görüúleri
de alnmak suretiyle, yerel kültürel de÷erlere ve dile uyumlaútrlmaya çalúlmútr.
Ölçeklerin geçerliliklerinin artrlmas bakmndan, tercüme-yeniden tercüme yöntemleri ile
uzman görüúleri alnmútr. Daha sonra pilot uygulama ile ölçek ifadelerine son hali verilmiú
ve veriler yüzyüze uygulama biçiminde toplanmútr.
6.

Örneklem

Araútrma örneklemi üniversite ö÷rencilerinden oluúmakta olup, kolayda örneklem yöntemi
kullanlmútr. Örneklemin bu úekilde seçilmesinde en önemli sebep, örnekleme ulaúma
kolayl÷ ile örneklemin ö÷renim düzeyi ve yaú bakmndan homojenli÷e dikkat edilmesi
olmuútur. Bununla birlikte, bu durumun araútrma sonuçlarnn genellenebilirli÷i açsndan
araútrmann önemli bir kstn oluúturdu÷u da açktr. Eskiúehir, Sakarya, Afyonkarahisar,
Kütahya, Bilecik ve Çankr olmak üzere alt farkl ildeki üniversite ö÷rencilerinden
toplanan veriler gözen geçirilmiú ve uygulanan 650 adet anket formundan eksik ve hatal
olanlar elendikten sonra 636 anket üzerinden analizler yaplmútr.
Ölçek karúlaútrmasna yönelik araútrmalarda, farkl örneklemlerin kullanld÷ çalúmalar
bulunmakla birlikte (Oczkowski ve Farrell, 1998), ölçeklere iliúkin ölçme ve geçerlilik
sorunlarnn daha iyi anlaúlabilmesi ve farkllklarn ortaya konabilmesi bakmndan, tek bir
örneklemin kullanld÷ çalúmalar ço÷unluktadr (Chelariu ve Dadzie, 2002; Foxall ve
Pallister, 1998; Balabanis vd. 1997). Örneklemin homojen olmas durumunda ölçeklerdeki
ölçme ve geçerlilik sorunlarnn daha iyi anlaúlabilmesine yönelik olarak bu çalúmada da
tek bir örneklem üzerinden analizler yaplmas yoluna gidilmiú ve ayn örnekleme üç farkl
ölçek sorulmuútur.
Ölçek güvenilirliklerinin daha kapsaml ölçümü bakmndan ayrca örneklem rasgele üçe
bölünmek suretiyle (n1 = 212; n2 = 208; n3 = 216) analizler tekrarlanmútr. Bu çerçevede
yaplan analizlerin sonuçlar da ilgili tablolara yanstlmútr.
7.

Ölçeklerin Güvenilirlikleri

Ölçe÷in güvenilirli÷inin test edilmesinde, ölçe÷i oluúturan maddelerin test içindeki ortalama
korelasyonlarnn hesaplanmas yoluyla, ölçümün içsel tutarll÷n gösteren alfa katsays
(Cronbach Alpha) kullanlmútr. Alfa katsays 0 ile 1 arasnda de÷erler almaktadr.
Güvenilirlik analizi sonucunda ölçe÷in güvenilir oldu÷unun söylenebilmesi için alfa
katsaysnn ald÷ de÷erin 0,60’dan yüksek olmas beklenmektedir (Hair, Robert ve David,
2000: 391). Ölçeklere iliúkin özet bilgiler ile Cronbach Alpha katsaylar Tablo 1’deki
gibidir.
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Tablo 1. Ölçeklere øliúkin Özet Bilgiler ve Cronbach Alpha Katsaylar
Ölçek
Rook ve
Fisher
(1995)
Puri
(1996)
Weun vd.
(1997)

Cronbach Alpha
Örneklem Örneklem
1
2

øfade
Says

Ölçek
Türü ve
Aral÷

Tüm
Örneklem

9

Likert 5

.817

.753

.840

.835

12

Aralk 7

.681

.718

.712

.596

5

Likert 5

.792

.771

.815

.789

Örneklem
3

Tablo 1’den görülebilece÷i gibi, Rook ve Fisher (1995) ölçe÷i en yüksek güvenilirli÷e
sahipken, Puri (1996) ölçe÷inin güvenilirlik düzeyi en düúük çkmútr. Rastgele oluúturulan
üç alt örnekleme iliúkin veriler de tüm örneklem sonuçlaryla paralellik göstermekte olup,
sonuçta ölçeklerin güvenilirlikleri açsndan Rook ve Fisher (1995) ölçe÷i ile Weun vd.
(1997) ölçe÷inin birbirine oldukça yakn ölçüde güvenilir ve ayrca her iki ölçe÷in de Puri
(1996) ölçe÷ine göre daha güvenilir oldu÷u anlaúlmútr. Bu verileri desteklemek üzere
ayrca ifade bütün korelasyonlarna da baklmútr (Tablo 2 - 4). øfade bütün korelasyonu
analizleri, ölçekte yer alan ifadelerin benzer davranúlar ne düzeyde ölçtü÷ünü belirlemek
ve test maddelerinden alnan puanlar ile testin toplam puan arasndaki iliúkiyi açklamak
amacna yönelik olarak, alnan puanlar ile ölçe÷in toplam puan arasndaki iliúki
hesaplanarak yaplmútr (Field, 2005).
Tablo 2. Rook ve Fisher (1995) Ölçe÷inin øfade Bütün Korelasyonlar

Ölçek øfadeleri *
Sk sk anlk olarak bir úeyler satn
alrm
“Harekete geç” ifadesi, bir úeyleri
satnalma tarzm tanmlar
Sk sk düúünmeksizin bir úeyler
satn alrm
“Gördü÷ünü satn al” ifadesi, beni
tanmlar
“ùimdi satn al, sonra düúün”
ifadesi, beni tanmlar
Bazen durup dururken bir úeyler
satn almaktan hoúlanrm
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Tüm
Örneklem

øfade Bütün Korelasyonlar
Örneklem Örneklem Örneklem
1
2
3

.569

.433

.648

.592

.490

.443

.546

.467

.672

.608

.716

.674

.566

.553

.584

.559

.559

.505

.538

.620

.616

.582

.645

.618

O an kendimi nasl hissediyorsam
.409
.364
.394
ona göre bir úeyler satn alrm
Satn almalarmn büyük bir
.365
.192
.456
ksmn dikkatle planlarm **
Bazen satn aldklarm konusunda
.398
.217
.446
bir parça umursamaz olurum
* (5) kesinlikle katlyorum, …………., (1) kesinlikle katlmyorum.
** Analiz öncesi ters kodlama yaplmútr.

.463
.405
.495

Tablo 3. Puri (1996) Ölçe÷inin øfade Bütün Korelasyonlar
øfade Bütün Korelasyonlar
Tüm
Örneklem Örneklem Örneklem
Ölçek øfadeleri *
Örneklem
1
2
3
Güdüleriyle hareket eden
.086
.053
.196
.012
Dikkatsiz
.355
.433
.412
.238
Kendini kontrol edebilen **
.367
.425
.297
.393
Savurgan
.472
.563
.497
.357
Uza÷ iyi görebilen **
.210
.263
.281
.087
Sorumlu **
.540
.528
.592
.498
Ölçülü **
.521
.487
.607
.461
Geniú mizaçl
- .247
- .163
- .247
- .336
Aklc **
.378
.398
.365
.366
Düzenli **
.460
.504
.450
.421
Harcamaktan zevk alan
.305
.359
.305
.256
Planc **
.497
.491
.517
.488
* (7) genellikle beni tanmlar, …………., (1) nadiren beni tanmlar.
** Analiz öncesi ters kodlama yaplmútr.
Tablo 4. Weun vd. (1997) Ölçe÷inin øfade Bütün Korelasyonlar
øfade Bütün Korelasyonlar
Tüm
Örneklem Örneklem Örneklem
Ölçek øfadeleri *
Örneklem
1
2
3
Alúveriúe çkt÷mda almaya
niyetim olmayan baz úeyleri satn
.566
.622
.553
.541
alrm
Plansz satn almalar yapan
.630
.579
.646
.656
biriyimdir
Gerçekten ilginç bir úey
gördü÷ümde sonuçlarn
.581
.593
.626
.531
düúünmeksizin onu satn alrm
Sebepsiz olarak satn almak
.581
.539
.613
.597
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e÷lencelidir
Alúveriú listemde olmayan úeyleri
.500
.385
.583
satn almaktan kaçnrm **
* (5) kesinlikle katlyorum, …………., (1) kesinlikle katlmyorum.
** Analiz öncesi ters kodlama yaplmútr.

.515

Tablo 2 ile 4’deki sonuçlara birlikte bakld÷nda, ifade bütün korelasyonlar açsndan Weun
vd. (1997) ölçe÷inin di÷er iki ölçe÷e göre içsel tutarllk açsndan daha yüksek bir uyuma
sahip oldu÷u, Rook ve Fisher (1995) ölçe÷inin de uyum açsndan nispeten iyi oldu÷u,
ancak Puri (1996) ölçe÷inin içsel tutarllk açsndan zayflklar gösterdi÷i söylenebilir.
Örneklemin tamam ile rasgele oluúturulmuú üç örnekleme iliúkin sonuçlarn birbiriyle
oldukça tutarl ve aradaki farkllklarn göz ard edilebilir oldu÷u dikkate alnd÷nda,
örnekleme ba÷l olmakszn ölçek güvenilirliklerinin örneklemin tümü ya da rasgele
oluúturulmuú alt örneklemler bakmndan benzer sonuçlar verdi÷i anlaúlmaktadr.
8.

Ölçeklerin Geçerlilikleri

Bu çalúmada ölçek geçerlilikleri açsndan yap geçerlili÷ine baklmútr. Yap geçerlili÷i,
geçerlilik ve güvenilirli÷i test edilmiú ölçeklerin farkl zaman ve farkl örneklemler için yap
ve boyutlarn benzer olup olmad÷n gösterir. Yap geçerlili÷i ile bir yandan varsa ölçekteki
alt boyut ya da ölçekler aras ayrt edicilik test edilirken, bir yandan da ayn boyut ya da alt
ölçekteki tutarllk ölçülebilir. Yap geçerlili÷i ölçümünde kullanlan önemli analizlerden
biri olarak açklayc faktör analizi uygulanmútr.
Rook ve Fisher (1995) ölçe÷i için gerçekleútirilen açklayc faktör analiz sonuçlar Tablo
5’de yer almaktadr.
Tablo 5. Rook ve Fisher (1995) Ölçe÷i øçin Açklayc Faktör Analizi Sonuçlar
Faktörler ve øfadeler
Faktör 1: Tanmlama olarak anlk satnalma
“Gördü÷ünü satn al” ifadesi, beni tanmlar
“ùimdi satn al, sonra düúün” ifadesi, beni tanmlar
Sk sk düúünmeksizin bir úeyler satn alrm
“Harekete geç” ifadesi, bir úeyleri satnalma tarzm
tanmlar
Satn almalarmn büyük bir ksmn dikkatle
planlarm *
Faktör 2: Eylem olarak anlk satnalma
O an kendimi nasl hissediyorsam ona göre bir
úeyler satn alrm
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Faktör
Yükleri
.78
.75
.74

Açklanan
Varyans
30,30

Cronbach
Alpha
.76

22,50

.69

.63
.47
.85

Bazen durup dururken bir úeyler satn almaktan
hoúlanrm
Sk sk anlk olarak bir úeyler satn alrm
Bazen satn aldklarm konusunda bir parça
umursamaz olurum
Açklanan Toplam Varyans
KMO = 0,854
Bartlett’s Küresellik Testi: Ki Kare = 1560,610
sd. = 36
p = .000
* Analiz öncesi ters kodlama yaplmútr.

.73
.54
.52
52,80

Tablo 5’den görülece÷i üzere, Rook ve Fisher (1995) ölçe÷i için gerçekleútirilen açklayc
faktör analiz sonuçlarna göre iki alt boyut ya da faktör oluúmuútur. Orijinal ölçekte tek
faktörlü yapnn bu çalúmann örneklemi için uyuúmad÷ ve dolaysyla yapsal geçerlilik
açsndan uyum olmad÷ söylenebilir. Rook ve Fisher (1995) ölçe÷inin Türkiye’de
gerçekleútirilen bir baúka çalúmada (Gödelek ve Akaln, 2008) uygulanan faktör analizinde
orijinal ölçe÷e uygun olarak tek boyutun çkmú olmas, örneklem farkll÷ndan
kaynaklanabilece÷i gibi, faktör analiz sonuçlarnn yapsal geçerlilik kant olarak sunma
biçimlerinden biri olan tek boyutlulu÷un kantlanma iddiasndan (ùencan, 2005: 777-778)
da kaynaklanmú olabilir. Daha sonra ölçekte yer alan ifadelerin tamam açsndan içsel
tutarll÷n görülebilmesi amacyla korelasyon analizleri uygulanmútr. Bu korelasyonlarn
yüksek olmas içsel tutarll÷n ve dolaysyla bir yap ya da boyut altndaki ifadelerin ayn
úeyi ölçme güçlerinin iyi oldu÷unun bir göstergesidir.
Tablo 6. Rook ve Fisher (1995) Ölçe÷indeki øfadelerin øçsel Tutarll÷n Ölçen
Korelasyon Analiz Sonuçlar
Ölçek
øfadeleri

øfade
1

øfade
2

øfade
3

øfade 1
øfade 2
,388**
øfade 3
,509** ,470**
øfade 4
,310** ,419** ,525**
øfade 5
,353** ,319** ,471**
øfade 6
,431** ,333** ,459**
øfade 7
,348** ,185** ,273**
øfade 8 *
,278** ,182** ,366**
øfade 9
,268** ,249** ,302**
* Analiz öncesi ters kodlama yaplmútr.
** p < .01

Ölçek øfadeleri
øfade
øfade
øfade
4
5
6

øfade
7

øfade
8*

,572**
,363**
,225**
,216**
,266**

,146**
,240**

,151**

,398**
,209**
,297**
,258**

,483**
,285**
,347**

øfade
9
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Tablo 6’da yer alan sonuçlar ölçe÷in tamam açsndan incelendi÷inde içsel tutarll÷n orta
düzeyde, ancak baz ifadeler aras korelasyonlarn zayf oldu÷u da görülmektedir. Araútrma
örneklemi ba÷lamnda bakld÷nda ise, özellikle ikinci faktör altnda yer alan ifadeler aras
korelasyonlarn düúük oldu÷u gözlenmektedir. Bu ba÷lamda, Rook ve Fisher (1995)
ölçe÷inin, yap geçerlili÷i ile içsel tutarllk açsndan çok fazla uyum göstermedi÷i
söylenebilir.
Puri (1996) ölçe÷i için gerçekleútirilen açklayc faktör analiz sonuçlar Tablo 7’de
özetlenmiútir.
Tablo 7. Puri (1996) Ölçe÷i øçin Açklayc Faktör Analizi Sonuçlar
Faktörler ve øfadeler
Faktör 1: Temkinli Satnalma
Sorumlu
Aklc
Ölçülü
Planc
Uza÷ iyi görebilen
Kendini kotrol edebilen
Düzenli
Faktör 2: Hedonik Satnalma
Savurgan
Harcamaktan zevk alan
Güdüleriyle hareket eden
Dikkatsiz
Geniú mizaçl
Açklanan Toplam Varyans
KMO = 0,837
Bartlett’s Küresellik Testi: Ki Kare = 1563,101
sd. = 66
p = .000
* Analiz öncesi ters kodlama yaplmútr.

Faktör
Yükleri
.74
.73
.68
.60
.59
.55
.53
.71
.70
.55
.49
.22

Açklanan
Varyans
27,47

Cronbach
Alpha
.77

16,31

.48

43,78

Tablo 7’ye bakld÷nda, orijinal ölçekteki yapya benzer bir yap oluútu÷u, ancak hedonik
satn almay içeren ikinci faktörün güvenilirlik katsaysnn düúük olmas ve bu faktörde yer
alan bir ifadenin faktör yükünün kabul edilebilir snrlar içinde yer almamú olmas Puri
(1996) ölçe÷inin yap geçerlili÷i açsndan uyum problemi oluúturmaktadr. Ölçek için
gerçekleútirilmiú olan ve Tablo 3’de yer alan ifade bütün korelasyon katsaylar da bu
sonuçlar destekler niteliktedir. Bu noktada ölçekten baz ifadelerin çkarlmas ve
analizlerin tekrar edilmesi gerekebilir. Bu çalúmann konusuyla iliúki olmad÷ için bu
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aúamada bu tür analizler yaplmamútr. Öte yandan, faktör yükü oldukça düúük çkmú olan
ve Tablo 3’deki ifade bütün korelasyonlar da negatif gözüken “geniú mizaçl” ifadesinin
tercümedeki dikkate ve uzman görüú deste÷ine ra÷men, kültürel anlam karmaúasna yol
açabilecek bir ifade olmas ve bu yüzden sonuçlara etki etmiú olmas mümkün
gözükmektedir.
Tablo 8’de Puri (1996) ölçe÷i için içsel tutarll÷n ne düzeyde oldu÷unu görebilmek
bakmndan gerçekleútirilen ölçekte yer alan ifadeler aras çoklu korelasyon analiz sonuçlar
yer almaktadr.
Tablo 8. Puri (1996) Ölçe÷indeki øfadelerin øçsel Tutarll÷n Ölçen Korelasyon Analiz
Sonuçlar
øfade
1

øfade
2

øfade
3*

øfade
4

øfade
5*

øfade
6*

øfade
7*

øfade
8

øfade
9*

øfade
10*

øfade
11

øfade
12*

øfade
1
øfade
2

,183**

øfade
3*

-,014

,180**

øfade
4

,149**

,279** ,212**

øfade
5*

,102**

,120** ,179**

øfade
6*

-,073

,202** ,379** ,324** ,336**

øfade
7*

,013

,200** ,398** ,299** ,265** ,527**

øfade
,094***
8

-,071

,249**

,006

-,033

,250** ,261** ,255**

øfade
,133** ,296** ,177** ,364** ,423** ,415**
9 * ,088***

,361**

øfade
10 *

,095***

,015

,196** ,225** ,274** ,148** ,437** ,340**

,317**

417

øfade
11

,204**

,163**

,126**

,430**

-,031

,128**

,168**

,030

,025

,131**

øfade
12 *

-,023

,247**

,267**

,260**

,236**

,421**

,379**

,144**

,367**

,450**

,162**

* Analiz öncesi ters kodlama yaplmútr.
** p < .01
*** p < .05
Tablo 8’deki sonuçlara bakld÷nda, hem genel olarak hem de iki alt boyut (faktör) altnda
yer alan ifadeler arasndaki korelasyon katsaylarnn bazlar hariç ço÷unlukla zayf oldu÷u
anlaúlmaktadr. Tablo 3’deki ifade bütün korelasyon katsaylar ile birlikte
de÷erlendirildi÷inde de benzer sonuçlar ortaya çkmaktadr. Faktör analizi ve çoklu
korelasyon analiz sonuçlar bütün halinde alnd÷nda, araútrma konusu üç ölçek içerisinde
geçerlilik açsndan en az uyumlu ölçe÷in Puri (1996) ölçe÷i oldu÷u söylenebilir.
Tablo 9’da Weun vd. (1997) ölçe÷i için gerçekleútirilen açklayc faktör analizi sonuçlar ve
Tablo 10’da de ayn ölçek için gerçekleútirilen ifadeler aras korelasyon analizi sonuçlar yer
almaktadr.
Tablo 9. Weun vd. (1997) Ölçe÷i øçin Açklayc Faktör Analizi Sonuçlar
Faktörler ve øfadeler
Faktör 1: Anlk Satnalma
Plansz satn almalar yapan biriyimdir
Sebepsiz olarak satn almak e÷lencelidir
Gerçekten ilginç bir úey gördü÷ümde sonuçlarn
düúünmeksizin onu satn alrm
Alúveriúe çkt÷mda almaya niyetim olmayan baz
úeyleri satn alrm
Alúveriú listemde olmayan úeyleri satn almaktan
kaçnrm *
Açklanan Toplam Varyans
KMO = 0,831
Bartlett’s Küresellik Testi: Ki Kare = 824,295
sd. = 10
p = .000
* Analiz öncesi ters kodlama yaplmútr.
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Faktör
Yükleri
.79
.75

Açklanan
Varyans
54,68

.75
.74
.67
54,68

Cronbach
Alpha
.76

Tablo 10. Weun vd. (1997) Ölçe÷indeki øfadelerin øçsel Tutarll÷n Ölçen Korelasyon
Analiz Sonuçlar
Ölçek øfadeleri

øfade 1

øfade 1
øfade 2
,487**
øfade 3
,421**
øfade 4
,420**
øfade 5 *
,388**
* Analiz öncesi ters kodlama yaplmútr.
** p < .01

øfade 2
,475**
,480**
,435**

Ölçek øfadeleri
øfade 3
øfade 4

,494**
,363**

øfade 5 *

,358**

Tablo 9’daki açklayc faktör analiz sonuçlar ile Tablo 10’daki çoklu korelasyon analiz
sonuçlar birlikte de÷erlendirildi÷inde Weun vd. (1997) ölçe÷inin bir önceki ölçe÷e oranla
geçerlili÷i daha yüksek bir ölçek oldu÷unu söylemek mümkündür. øfadeler tek bir faktör
altnda toplanmú olup, faktör yüklerinin tamam 0,60’n üzerindedir. Bu durumda yap
geçerlili÷i uyumu söz konusu iken, ayn zamanda ifadeler aras korelasyonlar da orta
düzeyde olup içsel tutarll÷n oldu÷unu göstermektedir. Tablo 4’te yer alan ifade bütün
korelasyon sonuçlar ile birlikte dikkate alnd÷nda, Weun vd. (1997) ölçe÷inin bir önceki
ölçe÷e göre araútrma örneklemi açsndan daha geçerli bir ölçek oldu÷u sonucuna
varlabilir.
9.

Genel De÷erlendirme, Sonuç ve Öneriler

Üç ölçekte yer alan ifadeler aras korelasyonlara bakld÷nda, yap geçerlili÷i ve içsel
tutarllk açsndan Weun vd. (1997) ölçe÷inin di÷er iki ölçe÷e oranla Türk tüketicisi için
daha uygun, Rook ve Fisher (1995) ölçe÷inin de içsel tutarllk açsndan kabul snrlar
içinde oldu÷u anlaúlmútr.
Bu çalúmann sonuçlarndan hareketle Türkiye örnekleminin de içinde bulundu÷u
kültürleraras karúlaútrmalarn yapld÷ çalúmalarda anlk satnalma konusunda en uygun
ölçe÷in hangisi olabilece÷i hakknda araútrmaclara baz ipuçlar sunulmaktadr.
Farkl örneklem gruplarnda ayn ölçeklerin test edilmesi ayn sonuçlara ulaúlp
ulaúlamayaca÷ bakmndan önem taúmaktadr. Nitekim Gödelek ve Akaln (2008)
tarafndan yaplan çalúmada Rook ve Fisher (1995) ölçe÷inin Türk tüketicisi için
kullanlabilir bir ölçek oldu÷u ifade edilmiútir. Bu çalúmann örneklemi ba÷lamnda Rook
ve Fisher ölçe÷inin Türk tüketicisi açsndan kullanúl fakat Weun vd. (1997) tarafndan
geliútirilen ölçe÷in uyumunun daha yüksek oldu÷u söylenebilir.
Çalúma sonuçlarndan hareketle;
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•

Sfatlarla ölçümde sfatlarn farkl kültür ve dile uyarlanmasnda ortaya çkabilecek
yanlú anlama ve de÷er problemlerinin ölçek geçerlili÷ini zayflatabilece÷i,

•

øfadelerin kurgulanmasnda deyimsel üslup ve tarzlarn yine benzer úekilde uyum
problemleri nedeniyle geçerlilik ve ölçüm zorlu÷u çkarabilece÷i,

•

øfade says arttkça geçerlilik ve güvenilirlik problemlerinin artabilece÷i,

•

Ölçek uyarlamalarnda ölçüm konusu itibariyle uyarlanan kültürdeki tutum, alg ve
davranú kalplarnn dikkate alnmas suretiyle tercümelerin yaplmasnn geçerlilik
ve güvenilirli÷i artraca÷

söylenebilir.
Anlk satnalmann gün geçtikçe yaygnlk kazand÷ farkl araútrmalarda da ortaya
konmuútur. Bu ba÷lamda farkl bir kültürde pazara ürünlerini sunmaya çalúan úirketlerin o
kültürün ürüne karú nasl tepki verebilece÷ini önceden kestirebilmek amacyla do÷ru
ölçümlerin yaplmú olmas úarttr. Bunu yapmann yollarndan biri de farkl kültürler için
geliútirilmiú ölçeklerin yeni bir kültüre olan uyumunun sa÷lanmas gereklili÷idir. Bu olgu
yalnzca anlk satnalma konusunda ve pazarlama bilimi ile snrlandrlmamaldr. Bir ölçek
dahilinde yaplan tüm araútrmalarda bu konunun dikkate alnmas önem taúmaktadr.
Çalúmann en önemli kstnn tek bir ö÷renci örneklemi ile çalúlmú olmas hususu
dikkate alnd÷nda, ölçek uyarlama çalúmalarnda ayrca, örneklemin farkllaútrlmas ve
ölçek ifadelerinin kültürler aras uyarlanmalar bakmndan tercüme problemlerini mümkün
oldu÷unca azaltacak ön çalúmalara a÷rlk verilmesi gere÷i de unutulmamaldr.
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ÖZET
Tutum ölçeklerinde optimum cevap alternatifi saysn tespit edilmesi amaçlanan bu
çalúma, üç farkl zamanda ayn ölçek maddeleri kullanlarak 5, 7 ve 9 cevap alternatifi
kullanlarak elde edilen verilerin ilk analizlerini içermektedir. Çalúmann anakütlesini
Pamukkale Üniversitesi 2009-2010 ö÷retim yl øøBF øúletme Bölümü son snf ö÷rencileri
oluúturmaktadr. Bulgular cevap alternatifi says arttkça uç ve orta nokta tercihinin,
yuvarlama hatasnn ve varyanslarn azald÷n göstermiútir. Güvenilirli÷i ölçmek için
yaygn úekilde kullanlan Cronbach Alpha katsays ise en yüksek noktasna 9 cevap
alternatifinde ulaúmútr. Sonuçta, baúlangç aúamasnda yaplan analizler ideal cevap
alternatifi saysnn 9 oldu÷unu göstermektedir.
Anahtar kelimeler : Tutum ölçe÷i, cevap alternatifi says,
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GøRøù
Tutum ölçeklerinde ideal cevap alternatifi says konusundaki tartúmalar uzunca bir süredir
devam etmektedir. Ancak problem net bir úekilde açkl÷a kavuúturulamad÷ için bu
konuda ilgili literatürde konuyla ilgili farkl bakú açlar ve bulgulara rastlamak
mümkündür. Ancak ülkemizde konuyla ilgili ampirik çalúmalarn olmayú, araútrmaclar
ölçekteki cevap alternatifi konusunda hiçbir bulguya dayanmayan öneriler geliútirmeye (örn
.Köklü, s.90) itmiútir ki kanaatimizce bunun bir nedeni de 5 cevap alternatifi dúnda
etiketleme problemi ortaya çkyor olmasdr.
Cevap alternatifi saysnn arttrlmas sayesinde kendi nesnel durumunu ölçe÷e daha iyi
yanstma olana÷ bulacak olan cevaplaycdan, bilgi kaybedilmeyece÷i için, daha güvenilir
bilgi alnabilecektir. Bu gerçe÷e ba÷l olarak, epistemoloji literatüründe cevap alternatifi
says ile güvenilirlik arasnda do÷ru orant kurulmaktadr. Ancak bu beklentiyi araútran
çalúmalar çeliúkili sonuçlar ortaya çkarmútr. Birtakm çalúmalar bu iki de÷iúken arasnda
bir iliúkiye rastlamaz iken, (+) ve (-) yönlü iliúkiler ortaya çkaran çalúmalar da vardr.
METODOLOJø ve BULGULAR
øfadeleri ayn olan 7 maddelik bir anket 5, 7 ve 9 cevap alternatifi kullanlarak, ayn
deneklere üç farkl zamanda uygulanmútr. Anket sorularnn snav ka÷tlarnn ekine
yerleútirilmesi sayesinde her bir cevaplaycnn farkl zamanlardaki vermiú olduklar cevap
farkllklarn de izlemek de mümkün olmuútur. Çalúmann anakütlesini 2009-2010 ö÷retim
ylnda Pamukkale Üniversitesi øøBF øúletme bölümü son snfta bulunan ö÷renciler
oluúturmaktadr. Örnekleme, son snf zorunlu derslerinden Pazarlama Araútrmalar ve
Uluslararas Pazarlama derslerini alan ö÷rencilerin tamam dahil edilmiútir. Bu haliyle
örneklem, kolayda örneklemdir. Her üç aúamada da araútrmaya eksiksiz katlan ö÷renci
says 132’dir. Önemli kstlardan birisi ö÷renciler kendilerine verilen süre içinde hem snav
sorularn hem de anket sorularn cevaplamasndan dolay; snav heyecan ile ankete
gereken önemin verilmemiú olmas olasl÷dr.
Cevap Alternatifi Says ile Yuvarlama Hatas øliúkisi
Lehmann ve Hulbert’in (1972) açklamalarna göre cevap alternatifi saysnn arttrlmas
yuvarlama hatas olasl÷n azaltmaktadr. ùekil 1’den de görülece÷i gibi cevap alternatifi
saysnn artmasnn, yuvarlama hatasn azaltc bir etki oluúturmas beklenir.
ùekil 1. Orta ve Uç Noktalardan Yan Seçeneklere Yönelme

1
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Uç nokta tercihine benzer úeklide; cevap alternatif says arttkça orta (nötr) ve uç noktalar
tercihinde de azalma tespit edilmiútir. Bu bulgu, cevap alternatifi says arttkça sadece uç
nokta ile orta nokta arasndaki seçeneklerin tercihinde de÷iúiklik olmad÷, ayn zamanda bu
artún uç nokta ve orta nokta seçimini de etkiledi÷ini iúaret etmektedir (Tablo 1). Bu
noktada cevap alternatifi saysndaki artún yuvarlama hatas olasl÷n azaltt÷
söylenebilir.
Tablo 1.a. 5X7 Cevap Alternatifi Says Çapraz Tablosu
1
2
3
4
5
6
7
1
17
9
10
17
8
17
16
2
5
14
25
32
28
17
12
3
7
8
25
55
47
58
34
4
4
13
22
34
68
64
61
5
5
5
9
17
37
40
84
Top. 38
49
91
155
188
196
207
%
4,11 5,30 9,85 16,77
20,35 21,21 22,40
Tablo 1.b. 5X9 Cevap Alternatifi Says Çapraz Tablosu
1
2
3
4
5
6
7
8
1
21 9
9
9
12
7
8
8
2
6
17
17
13
30
17
17
6
3
2
10
28
36
55
40
42
8
4
2
8
17
27
31
45
68
35
5
2
7
4
4
18
21
36
29
Top. 33 51
75
89
146 130 171 86
%
5,52 8,12 9,63 15,80 14,07 18,51 9,31 15,48
Tablo 1.c. 7X9 Cevap Alternatifi Says Çapraz Tablosu
1
2
3
4
5
6
7
8
1
6
3
6
3
6
2
3
3
2
8
1
11
0
12
3
7
2
3
3
13
10
10
17
13
17
5
4
4
10
15
25
35
26
21
8
5
3
10
10
18
32
34
39
18
6
5
5
17
20
28
24
51
23
7
4
9
6
13
16
28
33
27
Top. 33
51
75
89
146 130 171 86
%
3,57 5,52 8,12 9,63 15,80 14,07 18,51 9,31

Toplam
94
133
234
266
197
924
100,00

9
11
10
13
33
76
143
14,07
9
6
5
3
11
24
23
71
143
15,48

Toplam
94
133
234
266
197
924
100,00

%
10,17
14,39
25,32
28,79
21,32
100,00

%
10,17
14,39
25,32
28,79
21,32
100,00

Top. %
38
4,11
49
5,30
91
9,85
155
16,77
188
20,35
196
21,21
207
22,40
924
100,00
100,00

Bu ba÷lamda aslnda uç noktalara ve orta noktaya e÷ilimleri görmek için KCT, KOCT ECT
ve ONC (Bardakc ve di÷., 2010) kullanlabilir. Tablo 2’den görülece÷i üzere cevap
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alternatifi says arttkça deneklerin katlmc ve katlmc olmayan uçlara ve orta noktaya
yönelme tarzlarnda azalmalar tespit edilmiútir.
Tablo 2. Cevaplama Tarzlar
Cevaplama Tarz
KCT
Katlmc Cevaplama Tarz
KOCT
Katlmc Olmayan
Cevaplama Tarz
ONC
Orta Nokta Cevaplaycl÷
ECT
Ekstrem Cevaplama Tarz

Cevap
alternatifi
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9

Arit. Ort.
(%)
21,32
22,40
15,48
10,17
4,11
3,57
25,32
16,77
15,80
31,49
26,52
19,05

% 95 güven aral÷
Alt(%)
Üst(%)
18,18
24,46
18,73
26,08
12,10
18,85
7,31
13,03
2,64
5,59
1,46
5,69
22,19
28,46
14,51
19,04
13,15
18,45
27,52
35,46
22,48
30,55
15,01
23,09

Cevap Alternatifi Says ile Varyans øliúkisi
5, 7 ve 9 cevap alternatifi kullanlarak elde edilen gözlemlerin varyanslarn
karúlaútrabilmek için birtakm dönüúümlerin gere÷i açktr. Bu dönüúümün
gerçekleútirilebilmesi için ilk aúamada her bir cevaplaycnn 5 ve 9 cevap alternatifli ankete
verdi÷i cevap Bardakc ve Haúlo÷lu (2007)’nun gösterdi÷i yöntem kullanlarak 7 cevap
alternatifindeki teorik karúl÷na dönüútürülmüútür. Sonrasnda her bir cevaplaycnn
varyans yeniden hesaplanarak bunlarn ortalamalar bulunmuútur. Bu dönüúüm öncesi ve
sonrasnda hesaplanan varyanslar Tablo 3’te sunulmuútur.
Tablo 3. Dönüúüm Sonras Varyanslar
Cevap alternatifi #
5
7
9

Dönüúüm öncesi
varyanslarn ortalamas

Dönüúüm sonras varyanslarn
ortalamas

1,3853
2,4769
4,1923

3,1574
2,4769
2,3581

Cevap Alternatifi Says øle Güvenilirlik øliúkisi
Cevap alternatiflerinin saysn arttrmak cevaplaycya kendi nesnel durumunu daha iyi
yanstma olana÷ sunaca÷ için epistemoloji literatürünün cevap alternatifi saysnn
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arttrlmasnn güvenilirli÷i arttraca÷n söylemektedir. Çok sayda cevap alternatiflerinin
bulundu÷unda bilgi kaybedilmeyecek ve daha güvenilir bilgi alnabilecektir. Konu ile ilgili
bulgularmzn yer ald÷ Tablo 4’ün en alt satrda Alpha’larna bakld÷nda güvenilirlik 9
cevap alternatifinde en yüksek, 7 cevap alternatifinde ise en düúük de÷erinde oldu÷u
görülecektir. Bu halde, aslnda 5 ve 7 cevap alternatifleri arasnda bu açdan bir fark
olmad÷ fakat 9 cevap alternatifinde güvenilirli÷in en yükse÷e çkt÷ bulunmuútur.
Tablo 4. Ölçek Maddesi Yok Edilirse Oluúacak Alpha
Yarg
1
2
3
4
5
6
7
Ölçek

Cevap alternatifi #
5
7
9
0,4746
0,4867
0,5621
0,4926
0,5471
0,5522
0,4789
0,4153
0,5620
0,4674
0,3365
0,5814
0,4089
0,3933
0,5655
0,4592
0,5094
0,5347
0,4830
0,4376
0,5948
0,5055
0,4903
0,6027

0,65

0,6

0,55

0,5

5li
7li
9li

0,45

0,4

0,35

0,3
1_

2_

3_

4_

5_

6_

7_

SONUÇ
Araútrmada elde edilen ilk bulgu cevap alternatifi says arttkça uç ve orta noktalara
e÷ilimin azald÷ yönündedir. Bu bulguya göre özellikle 9 cevap alternatifli ölçekte uç ve
orta noktalar dúndaki cevap alternatiflerinin kullanm artmaktadr. Baúka bir ifade ile
cevaplayclar kategoriler arasndaki fark gerçekten alglayabiliyorlarsa, cevap alternatifi
saysndaki artún bilgiyi arttrma kapasitesinde bir artú meydana getirebilece÷i ve
yuvarlama hatasnda azalma olabilece÷i úeklindeki yaygn kany güçlendirmektedir. Bir
di÷er bulgumuzda ise cevap alternatifi says arttkça her bir cevaplaycnn cevaplarnn
varyanslarn azald÷ tespit edilmiútir. Bu durumda cevap alternatifi saysnn artú sistemli
olarak araútrmacy kararszlk bölgesinden uzaklaútrarak elde edilecek yeni gözlemlerin
hangi yöne gidece÷i konusunda çok úey bildi÷imiz anlamna gelecektir. Bu durumda yine 9
cevap alternatifli ölçeklerde cevaplayclarn kararszlk bölgesinden uzaklaút÷ sonucuna
ulaúlmútr. Son bulgu güvenirlikle ilgilidir. 5, 7 ve 9 cevap alternatifli ölçekler için
Cronbach Alpha 5 ve 7 cevap alternatiflerinde pek fazla de÷iúmemekte iken en yüksek
de÷erine 9 cevap alternatifinde ulaúmútr. Sonuç olarak bu çalúma ço÷unlukla 9 cevap
alternatifi kullanmn iúaret etmektedir. Ancak buradaki çözümlemelerin baúlangç
aúamasnda oldu÷u, ve araútrmann kstlar hatrdan çkarlmadan bulgulara dikkatli
yaklaúlmas gerekmektedir.
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Özet
Benzetim, karmaúk sistemlerin tasarm ve analizinde kullanlan en güçlü analiz
araçlarndan birisi olarak de÷erlendirilmektedir. Genel anlamda benzetim, zaman içinde
sistemin iúleyiúinin taklididir. Benzetim, modelleme yardmyla sistemin operasyon
karakterini tanmlamaya ve sistemin performansn ölçmeye yarayan bir araç olarak
kullanlmaktadr. Günümüzde, birçok karmaúk araútrma sürecinde etkin olarak kullanlan
benzetim yönteminin, Türkiye’deki pazarlama araútrmalarnda çok az düzeyde kullanld÷
tespit edilmiútir.
Bu çalúma, benzetim yönteminin pazarlama araútrmalarnda ne düzeyde kullanld÷n
ortaya koymakta ve ayn zamanda pazarlama araútrmalarnda nasl kullanlabilece÷ini de
aç÷a çkarmay amaçlamaktadr.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Benzetim, Modelleme, Pazarlama araútrmas
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USE OF SIMULATION METHODS IN MARKETING RESEARCHES
Abstract
Simulation is evaluated as one of the most powerful tools used in analysis and design of
complex systems. In general, simulation is the act or process of simulating. Simulation is
used as a tool to measure performance of the system and define the character of the system's
operation by modeling.
Although many sophisticated simulation techniques are used effectively in the complex
research processes, this technique is used very rarely in Turkey. This study reveals what
level of simulation methods used in marketing research, but especially how to use these
methods in marketing research.
Keywords: Marketing, Simulation, Modeling, Marketing Research
Giriú
Benzetim yöntemi, gerçek sistemlerin yazlmlar yardmyla modellenmesi ile sistemin
operasyon karakterini tanmlamaya ve sistemin performansn ölçmeye yarayan bir araçtr
(Kelton ve Law, 2003:7). Benzetim modelleri ile bir sistemin iúleyiúini incelemek ve/veya
farkl operasyonel alternatifleri de÷erlendirilmek amacyla bilgisayarda modeller
yaratlmakta ve sistemi optimize etmek için alternatifler ortaya konulmaktadr. Bu anlamda
benzetim yöntemi sistemin taklididir.
Özellikle karmaúk sistemlerin tasarm ve analizinde kullanlan benzetim yöntemi, genel
anlamda sistem iúleyiúinin taklidinden oluúur. Üretim sektöründe genellikle performans
ölçümünde kullanlan benzetim yöntemi, hizmet sektöründe daha çok karar destek sistemi
olarak karar vericilere, verilen kararlarn verimlilik ve etkinli÷ini ölçmede hizmet
etmektedir.
Gerçek sistem basitse ve gerçek sistem üzerinde problem çözülebiliyorsa, sistemin bir
formülü veya analitik bir modeli varsa, projenin uygulanmas için yeterli para, donanm,
yazlm ve insan yoksa, projenin maliyeti elde edilecek gelirden yüksekse, yeterli uzunlukta
zaman ve gerekli veriler yoksa benzetim yöntemi kullanmaya gerek duyulmaz.
Benzetim yönteminin, pazarlama yönetimi kapsamnda uluslararas yaynlarda yo÷unlukla
kullanld÷ gözlenmektedir. Ancak, ulusal literatür ve ulusal pazarlama kongreleri bildiri
kitaplar tarand÷nda, Türk araútrmaclar tarafndan bu yöntemin pek de kabul görmedi÷i
tespit edilmiútir. Bu çalúma, öncelikle uluslararas pazarlama literatüründe ne tür
çalúmalar kapsamnda benzetim yönteminin kullanld÷n ortaya koymaktadr. Daha
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sonraki bölümlerde ise, benzetim yöntemin
kullanlabilece÷ine dair öneriler ortaya konulacaktr.

pazarlama

araútrmalarnda

nasl

Geçmiú Çalúmalar: Benzetim Yönteminin Pazarlama Araútrmalarnda Kullanm
Benzetim yöntemi hem teorik hem de uygulamada geniú bir alanda kullanlmaktadr.
Pazarlama açsndan bakld÷nda benzetim yönteminin yönetim bilgi sistemlerinin
tasarmnda ve de÷erlendirilmesinde, talep tahminlerinde, yatrm analizlerinde,
fiyatlandrmada, hizmet organizasyonlarnn tasarmnda, depo, iúletme ve fabrika yeri
seçimi de dahil fiziksel da÷tmn tasarmnda, alternatif pazar stratejilerinin
de÷erlendirilmesinde ve uygulamasnda ve e÷itim amaçl pazarlama oyunlarnda kullanld÷
görülmektedir. Pazarlamada benzetim yönteminin kullanm hakknda literatür Tablo 1’de
yer almaktadr.
Tablo 1: Pazarlamada Benzetim Kullanm Üzerine Literatür
Yazar(lar)
Schenk, Oliver B. (1960)
Shycon, Harvey N. ve
Richard B. Maffaei, (1960)
Forrester, J. W. (1961)
Kuehn, Alfred A. ve
Hamburger, M. J. (1963)
Weiss, Doyle L. (1964)
Pessemier, Edgar A. (1964)
Mayer, Charles S. (1964)
Ballou, Ronald H. (1965)
Kotler, Philip. (1965)
Wells, William D. ve
Jack M. Chinsky (1965)
Weitz, Harold (1967)
Pollay, Richard W. ve
Robert L. Swinth (1969)
Gensch, Dennis H. (1969)
King, William R. (1970)
Grashof, John F. (1970)
Michael, George C (1971)
Bowersox, Donald J.
(1972)
Starr, Martn K. ve
Rubinson, Joel R. (1978)

Benzetim Modeli Kapsam
Pazar stratejileri
Pazarlamada fiziksel da÷tm
Pazarlamada fiziksel da÷tm
Pazarlamada fiziksel da÷tm
Pazarlamada karar alma
Marka performans tahmini
Örneklem tasarm
Pazarlamada fiziksel da÷tm
Bir yönetim arac olarak benzetim oyunu geliútirilmesi
Talep tahminleri, müúteri beklentileri ve seçimi
Pazarlamada benzetim yönteminin önemi
Acente müúteri iliúkileri hakknda davranúsal model
Reklam zamanlamas/program seçimi
øú tanmlamas metodolojik benzetim kullanm
Ürün karmas karar ölçütleri
Katalog satú için talep tahmini
Fiziksel da÷tm operasyonlarnn planlanmas
Satn alma davranú ve pazar bölümlendirme
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Wiley, James B. ve Low,
James T. (1983)
Acito, Franklin ve
Anderson, Ronald D.
(1984)
Fornell, Claes ve Larcker,
David F. (1984)
Tablo 1 devam.
Yazar(lar)
Acito, Franklin ve
Anderson, Ronald D.
(1986)
Mullet, Gary M. ve Karson,
Marvin J. (1986)
Lee, Hanjoon vd. (1987)
Andrews, Rick L. ve Ajay
K. Manrai (1989)
Perry, Chad ve Euler, Terry
(1993)
Dumphy, Steven ve
Simmons Bruce. F. (2001)
Wollin, Drew ve Perry,
Chad (2004)
Terui, Nobuhiko (2004)
Franses, Philip Hans (2005)

Yapsal model araútrmas
Yapsal denge modelleri

Benzetim Modeli Kapsam
Faktör puan belirsizli÷inde benzetimi kullanm
Olaslk da÷lm benzetimi
Pazarlama araútrmalar
Nicel seçim modelleri ve performans ölçümü
Pazarlama benzetimlerinin gelece÷i
E÷itimde benzetim kullanm
Pazarlama yönetimi
Fiyatlandrma kararlarnn yaratt÷ etkilerin ölçümü
Pazarlama politikalar için ekonometrik modeller

Bronnenberg, Bart J.,
Rossi, Peter E., ve
Vilcassim, Naufel J. (2005)

Pazarlamada en uygun (optimal) politikalarn kullanm

Pall, John vd. (2005)

Web tabanl perakende pazarlama benzetiminin
tasarm
Zihinsel benzetimler ile pazarlamada tercih tutarll÷
ölçümü
Endüstriyel pazarlarda talep tahmini

Min Zhao vd. (2007)
Lackman, Conway L.
(2007)
Castaño, R. vd. (2008)
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Veri toplama

Yeni ürünlerin sunumunda müúteri belirsizli÷inin
yönetilmesi

1960’l yllardan günümüze yo÷un bir úekilde kullanlan benzetim yöntemi Tablo 1’de
görüldü÷ü çok geniú bir kapsamda kullanlmaktadr. Ancak bilimsel yaynlarda benzetim
yöntemi kullanmnn en yo÷un oldu÷u dönemler 1960 ile 1980’li yllar arasndadr. Bu
dönemde yaplan çalúmalarn kapsam ço÷unlukla nicel yöntemlerin uygulanmas için
uygun bir yapya sahip olan “fiziksel da÷tm” ve “talep tahminlerinden” oluúmaktadr.
Bundan baúka özellikle 80’li yllardan sonra bilgisayar teknolojilerindeki geliúim sonucunda
“pazarlama benzetim oyunlar” ön plana çkmútr. 60 ve 70’li yllarda yaplan çalúmalar
bir anlamda bu oyunlar için hazrlk devresi olmuútur.
Pazarlamada Benzetim Yöntemi Kullanm øçin Öneriler
Bu bölüm, pazarlamada benzetim yöntemi kullanm için öneriler içermektedir. Pazarlama
konusunda benzetim kullanm özellikle 90’l yllardan sonra yeni bir dönemece girmiútir.
60’l yllarda pazarlama araútrmalarnda yo÷un bir úekilde kullanlan benzetim yöntemi
yerini a÷rlkl olarak benzetim oyunlarna brakmútr. Bundan baúka pazarlamada talep
tahminleri ve pazarlama karmas yer fonksiyonuna iliúkin fiziksel da÷tm benzetim
modelleri yukarda da belirtildi÷i gibi ço÷unlukla alnan konular olmuútur. Buradan
hareketle pazarlama konusunda ulusal düzeyde araútrma yapan araútrmaclara öneri olarak
sunulmak üzere pazarlama araútrmalar kapsamnda de÷erlendirilebilecek benzetim
modelleri üzerine öneriler geliútirilmiútir.
E÷itim Amaçl Benzetim Kullanm: Rekabetçi Oyun Modelleri
Benzetim yönteminin e÷itsel (pedagojik) olarak pazarlamada kullanlmas yeni de÷ildir.
Pazarlamada benzetim yöntemi 1960’ladarn bu yana kullanlmaktadr (Burns ve Gantry,
1992). Pazarlama oyunlarnn baúlangcndan bu yana çok hzl bir úekilde büyüdü÷ü
söylenebilir. Faria (1998)’a göre Amerika’da 1733 iúletme okulunda 8600’den fazla
profesör, 200’ün üzerinde iúletme benzetimi oyunlarn e÷itsel olarak kullanmútr. Birçok
iúletme ise çalúanlarn e÷itmek için iúletme benzetim oyunlarn kullanmaktadr (Solomon,
2002; Chapman ve Sorge, 1999).
Bahsedilen benzetim oyunlarnn geliúimi teknolojinin geliúmesine paralel olarak 3 nesilde
açklanabilir (Cook ve Cook, 3: 2010). Bilgisayar teknoloji seviyesinin geliúmesiyle
benzetimler hem karmaúklaúmú hem de yaygnlaúmútr (Doyle ve Brown, 2000; Faria,
1998).
Birinci tür benzetim oyunlar daha çok pazarlamann ana çerçevesini vermektedir. Veri
giriúinin ve kullanc ara yüzünün çok zaman kaybettirdi÷i bu nesil yerini ksa zamanda
ikinci nesil benzetim oyunlarna brakmútr. Kiúisel bilgisayarlarn geliúmesi ile
disketlerden e÷iticinin kiúisel bilgisayarna kurulan bu oyunlar ile e÷itim sadece bu
bilgisayar üzerinden yaplmaktadr. Genellikle ö÷renciler kararlarn bir kâ÷da yazmakta,
e÷itici ise bu kararlar oyuna girerek benzetimi çalútrmakta, sonuçlar elde etmektedir.
DOS tabanl olan bu oyunlarda girdi verilerinin hazrlanmas ve çktlarn elde edilmesi
sürecinde çok zaman kayb olmaktadr. Zamanla DOS tabanndan WINDOWS tabanna
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geçen oyunlarn kullanc ara yüzleri daha kullanúl hale gelmiú ve bu oyunlarn oynanmas
daha kolaylaúmútr.
Pazarlama benzetim oyunlarnn son evrimi ise internetin yaygnlaúmas ile gerçekleúmiútir.
Bu benzetim oyunlarna hem e÷itici hem de ö÷renci herhangi bir yerde internet üzerinden
do÷rudan eriúebilmektedir. Günümüzde pazar yeri benzetimi (marketplace simulation) ve
MARS (Satú ve pazarlama yönetimi benzetimi) gibi pazarlamay sanal ortamlarda ö÷reten
geniú çapl internet tabanl benzetim oyunlar bulunmaktadr. Bu benzetimlerin pedagojik
yönü baskndr. Ö÷renciler, bir yönlendirici tarafndan tasarmlanan senaryolar ile
pazarlamann temel konular hakkndaki kurgular ile sanal ortamda karúlaúmakta ve
uygulamal olarak iúletme sorunlarna çözüm üretmeye çalúmaktadr. Ö÷renciler pazarlama
yöneticisi rolünde pazarlama planlamas, uygulamas ve kontrolünden sorumlu olmaktadr.
Hatta rakip takmlar oluúturularak bu takmlarn satúlar, pazar pay ve kurumun karll÷na
katklar konusunda birbirileriyle rekabet etmesi sa÷lanmaktadr.
Benzetim oyunlarnn genel olarak faydalar aúa÷daki gibi özetlenebilir (Cook ve Cook, 34: 2010):
• Benzetim oyunlar yaúattklar tecrübeler ile ö÷renme sürecini zenginleútirmektedir.
Ö÷renciler snflarda pasif bir úekilde oturmak yerine benzetim oyunlar ile hem pazarlama
ile ilgili teorileri ö÷renmekte hem de problem çözme, karar alma, analitik düúünme gibi üst
seviye yetenekleri ö÷renmektedir.
• Benzetim oyunlar grup yönetim yeteneklerini geliútirmektedir. Ö÷renciler küçük
gruplar verimli bir úekilde nasl organize edeceklerini ö÷renmektedir. Küçük grup
dinamiklerinin yönetimi, liderlik ve ikna edici iletiúim yetenekleri bu oyunlar sayesinde
geliúmektedir.
• ønternet tabanl 3. nesil benzetim oyunlar gerçek dünya çevresini önemli ölçüde
kullancya sunmaktadr. Çok az sayda lisans ö÷rencisi gerçek anlamda satú ve pazarlama
yöneticisi deneyimini yaúayabilmektedir. Benzetim sayesinde ö÷renciler bu tecrübeleri sanal
ortamdaki iúletme çevresinde ve müúteri ile iúletme arasnda yaúanabilecek do÷al risklerden
uzakta edinebilmektedir. Bir anlamda ö÷renci gerçek dünyaya benzetim sayesinde
hazrlanmaktadr.
• Ö÷renciler yönetimle ilgili karar de÷iúkenlerini interaktif bir úekilde uygulayabilmekte,
sonuçlarn de÷erlendirebilmektedir. Bu anlamda benzetim oyunlar aktif ö÷renme
koúullarn ö÷renciye sunmaktadr. Ö÷renciler snflarda pasif bir úekilde oturmaktansa
do÷rudan bu sanal dünyaya dâhil olmaktadr.
• Benzetim oyunlar rekabetçi bir yapya sahiptir. Oyunlarda her zaman bir kazanan ve
kaybeden vardr. Bu durum gerçek dünyann rekabetçi yapsn ö÷renciye anlatmak için
ideal bir yoldur.
Benzetim oyunlarnda genel olarak pazar planlama stratejileri, pazar pay, müúteri
memnuniyeti, müúteriyi elde tutma, kanal çatúmalar, pazar bölümlenmesi, pazar
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araútrmas, müúteri satn alma davranúlar, fiyatlandrma stratejileri, karllk gibi konular
ele alnmaktadr.
Talep Tahminlerinde Benzetim Kullanm
Talep tahmini belirli bir ürünün, belirli bir gelecek zaman içindeki satúlarnn tahminidir.
Talep tahminleri için birçok yöntem mevcuttur. Genel olarak nicel ve nitel yöntemler olarak
iki ana gruba ayrabilece÷imiz bu yöntemlerin birden fazla olmasnn temel nedenleri
üretilen mal ve hizmetlerin çok çeúitli oluúu, tüketim mallar, ara mallar, sermaye mallar
taleplerinin birbirinden farkl úekilde meydana geliúi, elde edilebilen istatistiklerin ço÷u
zaman snrl ve güvenilirlik derecelerinin çok farkl oluúundan kaynaklanmaktadr.
øúletme satú ve gelirlerin tahmin edilmesinde ve pazarlama planlarnn geliútirilmesinde
benzetim kullanm sayesinde düúük hata paylar ile tahminler yaplabilmektedir (Lackman,
2007:228).
Pazarlama yönetiminde benzetim modelleri, belirli koúullar altnda pazarlama karmasn göz
önüne alarak talep ve gelir tahmini yapmasndan dolay faydal bir planlama aracdr
(Sanders ve Manrodt, 1994).
Satú ve pazarlama yöneticilerinin en önemli konularndan biri olan talep tahminlerinde
nicel yöntemler tercih edildi÷inde, benzetim yöntemi dolayl olarak kullanlabilmektedir.
Özellikle iki temel nicel yöntem olan zaman serileri ve nedensel tekniklerin (regresyon
analizi) ihtiyaç duydu÷u veriler benzetim yöntemi ile elde edilebilmektedir.
Fiziksel Da÷tmda Benzetim Kullanm
Fiziksel da÷tm; ulaútrma, envanter yönetimi, depolama ve sipariú iúleme gibi unsurlar
bünyesinde barndran fakat genellikle hz ve maliyet gibi az sayda performans göstergeleri
üzerinden de÷erlendirilen bütünleúik bir yapya sahiptir. Fiziksel da÷tm performansnn
ölçümünde müúteri hizmet düzeyi ve toplam maliyet arasndaki iliúki en önemli göstergedir.
Fiziksel da÷tm performans ölçümü nicel araútrmalar için uygun bir sahadr. Çünkü
fiziksel da÷tm ürün, zaman, mesafe, envanter seviyesi gibi ölçülebilen unsurlardan
oluúmaktadr. Örne÷in ürün akú say, a÷rlk, metre küp gibi standartlara ölçülebilmektedir.
Baúka bir örnek sipariú döngü süresi olarak verilebilir, çünkü sipariú döngü süresi
ölçümünün temel unsurlar olan sipariú zaman, sipariú iúleme zaman, ulaútrma zaman ve
toplam bekleme zamanlar yine hesaplanabilmektedir.
øúletme yeri seçiminde ve fiziksel da÷tm sistemi planlamasnda literatürde birçok benzetim
modeli örne÷i bulunmaktadr (Tablo 1). Bu noktada özellikle performans ölçmeye yönelik
olarak benzetim yöntemi kullanlabilece÷i söylenebilir.
Ürünün üretim noktasndan nihai müúteriye teslimine kadar olan kapsamdaki tüm fiziksel
da÷tm faaliyetlerinin benzetim yöntemi ile ölçümü için ùekil 1’deki model geliútirilmiútir.
Bu modelde temel nokta, fiziksel da÷tm sürecini girdileri, çktlar ve süreçleri olan, mikro
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ve makro çevre etkenleri olan açk bir sistem olarak düúünmek, bir anlamda “sistem
yaklaúm” ile konuyu ele almaktr.
ùekil 1: Fiziksel Da÷tm Benzetim Modeli Önerisi
øúletme Çevresi

• øúletme
varlklar
• Çalúanlar
• Müúteriler
• Sipariúler
• Ürün/Hizmetler
• Mesafeler
• Depolama
süreleri
• Taúma süreleri
• Araç hzlar

Süreçleri
•
•
•
•
•

Sipariú øúleme
Depolama
Taúma
Ambalajlama

Çktlar

• Performans
Göstergeleri
øúletme Çevresi

øúletme Çevresi

Girdileri

Bir fiziksel da÷tm modelinin çktlar genellikle müúteri memnuniyeti yaratan hz, süre,
maliyet ve kalite gibi performans göstergeleri olacaktr
Benzetim Modeli

øúletme Çevresi
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Sonuçlar ve De÷erlendirmeler
Benzetim yöntemi, bir sistemi etkileyen de÷iúkenlerinin çok fazla oldu÷u karmaúk yaplarn
tasarm ve analizinde kullanlan en güçlü analiz araçlarndan birisidir. Benzetim yönteminin
pazarlama araútrmalarnda çok fazla kullanld÷ yaplan literatür araútrmas sonucunda
tespit edilmiútir. Ancak yine yaplan araútrmalar göstermiútir ki Türkiye’de benzetim
yöntemi pazarlama araútrmalarnda tercih edilmemektedir.
Son yllarda bilgisayar teknolojisinin hzl geliúimi pazarlama benzetim modellerini çok
daha ileri boyutlara taúmútr. Üçüncü nesil iúletme yönetimi benzetim modelleri olarak da
adlandrlan bu modeller, gerçek pazar úartlarndan beslenerek oluúturulan senaryolar ile,
ö÷rencilerden oluúan takmlar birbirleri ile rekabet edecek úekilde internet tabanl olarak
sanal ortamda karúlaútrmakta ve bu úekilde e÷itim amaçl kullanlmaktadr. Bu rekabetçi
oyun modelleri pazarlama yönetimi benzetim modellerinin geldi÷i son noktadr.
Benzetim modelleri pazarlama araútrmalarnn farkl alanlarnda da kullanlabilir. Bu
alanlardan birisi özellikle nicel yöntemlerin a÷rlkl olarak kullanld÷ talep tahminleri
konusudur. Benzetim yöntemi talep tahminlerinde kullanlan regresyon analizi ve zaman
serisi gibi yöntemler için gerekli olan ve belirli bir olaslk da÷lmna uygun olmas
beklenen verilerin türetilmesinde önemli bir destek sa÷layabilmektedir.
Di÷er yandan fiziksel da÷tm ile ilgili süreçlerin büyük oranda saysallaútrlabilmesi yine
benzetim yönteminin bu alanda kullanm için uygun bir zemin oluúturmaktadr. Fiziksel
da÷tmn tüm süreçlerini kapsayabilecek içerikte olan ve bu çalúma kapsamnda geliútirilen
araútrma modeli ise bir öneri olarak sunulmuútur.
Bu araútrma benzetim yönteminin pazarlama alannda uluslararas düzeyde ne derece
kullanld÷n ortaya koyan ve ayn zamanda Türkiye’deki pazarlama araútrmalarnda nasl
kullanlabilece÷ine öneriler geliútiren keúifsel ve baúlangç düzeyinde bir çalúmadr. Bu
nedenle araútrma daha çok literatür çalúmas gibi görünse de aslnda önerilen modellerin
sonraki yaynlarda gerçekleútirilmesi için zemin hazrlanmútr.
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Özet
Bu çalúmann amac, üniversiteli gençlerin satn alma davranúlarnda entosentrizmin
etkileme düzeyini araútrmaktr. Bu amaçla, bir vakf üniversitesinin çeúitli bölümlerinde
okuyan 652 ö÷renci ile anket yaplmú ve ö÷rencilerin etnosentrizm düzeyleri ile giyim,
ayakkab ve kozmetik ürünleri kapsamnda yerli ürün tercihleri arasndaki iliúkinin
belirlenmesine çalúlmútr. Araútrma sonuçlar, etnosentrizm olgusunun özellikle alt gelir
grubunda yer alan genç tüketicilerin yerli ürün tercihinde etkili bir unsur oldu÷unu ortaya
koymaktadr.
Anahtar kelimeler: Tüketici etnosentrizmi, satn alma karar, etnosentrizm, tüketici
e÷ilimi.

441

THE ROLE AND IMPORTANCE OF ETHNOCENTRICISM IN THE BUYING
BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS
Abstract
The purpose of this study is to find out the level of effectiveness of ethnocentricism in the
buying behavior of university students and to this end conduct a test on a sample. For this
research, 652 surveys have been conducted with students from different faculties of a
private foundation university in order to find out the effect of ethnocentricism in their
consumption tendencies and to find out the relationship between the level of
ethnocentricism displayed by students and their domestic product preference in buying
clothes, shoes and cosmetics.The result of the research has shown that the ethnocentricism
phenomenon is especially effective in the buying behavior of domestic products of students
in the low income group.
Keywords: Consumer ethncoocentricism, buying decision, ethnocentricism, consumer
tendency.
1. GøRøù
Tüketicilerin yabanc ürünlere karú tutum ve düúünceleri uzun yllar boyunca hem tüketici
davranúnn hem uluslararas pazarlamann ilgilendi÷i konulardan biri olmuútur. Sosyoloji,
antropoloji ve sosyal psikoloji açsndan çok önemli bir kavram olan ve pek çok
araútrmann konusunu oluúturan "etnosentrizm" kavramnn tüketici davranúyla çok
yakndan iliúkisinin bulunmasna ra÷men konunun pazarlamayla olan iliúkisine dikkatlerin
çekilmesi Terence A. Shimp (1984) tarafndan gerçekleútirilmiútir. Shimp, bu iliúkiyi
"Tüketici Etnosentrizmi" kavramyla özdeúleútirmiú ve pazarlama yaznna bu kavram dahil
etmiútir (Martinez, Zapata ve Garcia, 2000:1355).
Etnosentrizm kavram, genel olarak kiúinin içinde bulundu÷u etnik grubu evrenin merkezi
gibi görmesi, di÷er sosyal gruplar kendi grubunun bakú açsndan de÷erlendirmesi ve
kültürel olarak kendine benzer kiúileri körü körüne kabullenerek, farkl etnik gruplardaki
kiúileri reddetmesi úeklinde tanmlanmaktadr (Yu ve Albaum, 2002:891). Etnosentrizmin
tüketici boyutundaki "tüketici etnosentrizmi" ise tüketicilerin satn alma davranúndan çok
tüketim e÷ilimlerini ya da hislerini yanstan bir kavramdr (Ar, 2007:23).
Tüketici etnosentrizminin temelini; tüketicilerin kendi ülkelerinin ürünlerinin
mükemmelli÷ine inanmalar düúüncesi oluúturmaktadr. Bunu temel alarak etnosentrizm
e÷ilimli tüketiciler yerli ürünlerin alnmasn desteklemekte, yabanc menúeli ürünleri
almann do÷rulu÷unu sorgulamaktadrlar. Bu sorgulamann iki farkl nedeni bulunmaktadr.
Bu nedenlerin ilkini ekonomik, ikincisini ise ahlaki faktörler oluúturmaktadr (Shimp,
1984:285).
Ekonomik açdan etnosentrizm e÷ilimli tüketiciler yabanc menúeli ürünleri almann yanlú
oldu÷unu düúünmektedirler, çünkü bu durum yerli ekonomiye ve iúgücüne zarar verecek,
iúsizli÷e neden olabilecektir. Ahlaki faktörler açsndan ise bu tüketiciler, yabanc ürünler
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almann milliyetçilik duygusuna ters düútü÷ünü, ülkesini ve milletini seven kiúilerin en iyi
olan yerli ürünleri almalar gerekti÷ini düúünmektedirler (Moon ve Jain, 2002:135). Bunun
sonucu olarak tüketici etnosentrizminin, yabanc ülkelere ve bu ülkelerin ürünlerine karú
tüketicilerin alglarn ve tutumlarn olumsuz yönde etkiledi÷i görülmektedir.
2. LøTERATÜR TARAMASI
Tüketici etnosentrizminin pazarlama yaznna giriúiyle birlikte konu ile ilgili olarak yaplan
araútrmalarda genel olarak, tüketici etnosentrizminin hangi faktörlerden etkilendi÷i, neye
göre etkisinin de÷iúti÷i, tüketici etnosentrizminden en çok etkilenen tüketici ve ülke profili
gibi konular araútrlmútr. Tüketicilerde yerli ürün alma e÷ilimi sebeplerinden biri olarak
gösterilen tüketici etnosentrizminin bu etkisi, ço÷u araútrmada kantlanmútr (Balabanis ve
Diamantopoulos, 2004:91; Shimp, 1984:287; Haizhong ve Gangming, 2003:157).
Tüketiciler yerli ve yabanc menúeli ürünleri tüketici etnosentrizmlerinin derecesine göre
farkl úekillerde de÷erlendirmektedirler (Martinez, Zapata ve Garcia, 2000:1356). Buna göre
tüketici etnosentrizminin derecesi arttkça tüketicilerin yerli ürünleri yabanc ürünlere tercih
etme e÷ilimleri de artmaktadr.
Tüketici etnosentrizminin bu etkisi, hem tutumlar hem de davranúlar üzerinde
görülmektedir. Ancak Ray (1971:91)'e göre tüketici etnosentrizminin tutumlar ve
davranúlar üzerindeki etkisi daha çok tutumlar üzerinde kendisini göstermektedir. Baúka bir
ifade ile, tüketiciler yerli ürünler almann gerekti÷ine, yabanc ürünleri almann do÷ru
olmad÷na ve ülke ekonomisine zarar verdi÷ine inanyor olsalar da, alúveriú srasnda bu
düúünceleri satn alma davranúlar üzerinde çok büyük bir etki yaratmamaktadr. Good ve
Huddleston (1995:45)'a göre tüketicilerin etnosentrik duygu ve düúüncelerinin satn alma
kararlarna ve niyetlerine etkisi çok kuvvetli olmamaktadr.
Buna karún Koreli tüketiciler üzerinde yaplan araútrmada tüketicilerin tutumlarnn çok
net úekilde yerli ve yabanc ürünlerin satn alnmas hakkndaki davranúlarn etkiledi÷i
sonucuna varlmútr (Chung ve Pysarchik, 2000:288). Ayrca, yüz yüze anket yoluyla
yaplan araútrmalarda tüketiciler tüketici etnosentrizmi üzerinde çok büyük etkisi olan
milliyetçilik duygularn saklamak isteyebilmektedirler (Aysuna, 2006:104).
Tüketiciler yerli ve yabanc pazarlarda üretilen ürünleri tüketici etnosentrizmlerinin
derecesine göre farkl úekillerde de÷erlendirmektedirler (Martinez, Zapata ve Garcia,
2000:1356). Tüketici etnosentrizminin derecesi arttkça tüketicilerin yerli ürünleri yabanc
ürünlere tercih etme e÷ilimleri de artacaktr. Shoham ve Brencic (2003) øsrail’li
tüketicilerin yerli üretim ve ithal edilen ürünlerin birbirine uyumunu gelir, tüketici
etnosentrizmi ve genel ürün nitelikleriyle tahmin etmeye çalúmú, Good ve Huddleston
(1995:47) Polonya ve Rus tüketicilerinin etnosentrik e÷ilim gösterip göstermediklerini ve bu
e÷ilimlerinin ülkelerine, demografik özelliklerine göre de÷iúip de÷iúmedi÷ini ve
etnosentrizm derecesinin ülke orijini ile iliúki kurulan ürün seçim kararlar üzerinde etkili
olup olmad÷n incelemiú ve Polonya ve Rus tüketicileri arasnda etnosentrizm skorlar
arasnda iliúki olmad÷n ortaya koymuúlardr.
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Araútrmalarda tüketici etnosentrizminin tüketicilerin yerli ve yabanc ürünleri kalite
açsndan de÷erlendirmeleri üzerinde etki sahibi oldu÷u da belirlenmiútir. Huddleston, Good
ve Stoel (2001:242)'in Polonyal tüketiciler üzerinde yaptklar araútrmalarnda, yüksek
tüketici etnosentrizmi e÷ilimi gösteren tüketicilerin yerli menúeli ürünleri her ürün
kategorisinde en yüksek kaliteli olarak de÷erlendirdikleri sonucuna ulaúmúlardr. Tüketici
etnosentrizminden etkilenmeyen tüketiciler ise her ürün kategorisinde baúka bir ülkenin
ürününü en kaliteli olarak belirlemiúlerdir.
Etnosentrizm e÷ilimi, tüketicilerin ait olduklar gruba herhangi bir tehdit olmas durumunda
artú göstermekte ve yabanc ülke menúeli ürünlere karú olumsuz tavr taknmaktadrlar.
Ayn olgu, ülkenin ekonomik ve sosyolojik refahna tehdit olmas durumunda da ortaya
çkmaktadr. Özellikle ulusal güvenlik ya da ekonomik kriz dönemlerinde etnosentrik
e÷ilimlerin ve yerel ürünlere olan talebin artt÷ belirtilmektedir (Gülmez ve Ylmaz,
2009:280).
Varinli ve Babayi÷it (2000) tarafndan yaplan bir araútrmada özellikle lüks ürünlerde,
geliúmiú ülke kaynakl markalarn genelde daha kaliteli olarak algland÷ saptanmútr.
Etnosentrik e÷ilimler ile yerli ve yabanc markal ürünlerin alglanmasnda da anlaml
iliúkiler oldu÷u anlaúlmaktadr (Uzkurt ve Özmen, 2004:262). Örne÷in Varma (1998),
Hintli tüketicilerin yabanc mallara aúr talep gösterdiklerini tespit etmiú ve bunun
sebeplerini statü sembolü arayú, aúa÷lk kompleksi, batyla iliúkilerin artmas, tüketici
gelirinin artmas, beklentilerin de÷iúmesi ve tüketicilerin kültürel açdan markalara açk
olmalar úeklinde sralamútr. Buna karún Bawa (2004:46). Hintli tüketicilerde yüksek
ölçüde yerli ürün tüketme e÷ilimi saptamútr.
Geliúmekte olan bir ülke olarak Türkiye'de ise, tüketiciler yabanc ürün satn almay do÷ru
bulmadklarn, bunun ekonomiye zarar verdi÷ini belirtmiúlerdir (Küçükemiro÷lu,
1999:475). Uzkurt ve Özmen de çalúmalarnda, Türk tüketicisinde yüksek etnosentrik
e÷ilim gözlemiú, ancak fiyat konusunda yüksek ve düúük etnosentrik tüketiciler arasnda
anlaml bir farkll÷n olmad÷n tespit etmiúlerdir (2004:271). Altntaú ve Tokol (2007)
Avrupa orijinli ürünlere Türk tüketicilerinin tutumlarna iliúkin tüketici etnosentrizminin
öncüleri olarak yabanc düúmanl÷, yabanclara karú negatif tutumlar ve muhafazakarlk
olarak belirledikleri üç yapy incelemiúlerdir. Yabanc düúmanl÷nn Türk tüketiciler
içerisinde tüketici etnosentrizminde en büyük etkiye sahip oldu÷u, muhafazakarl÷n ise
ikinci en etkili unsur oldu÷u ortaya konulmuútur.
Buna göre menúe ülke etkisi, bireylerin alglarnda önyarg oluúturarak peúin hüküm
vermelerine neden olabilecek bir faktördür. Geliúmiú ülkelerde üretilmekte olan ürünlerin,
yüksek kaliteli olarak alglanmas ve satn alma kararlarnda etkin rol oynamas, bu ülkelerin
tüketicilerinin de kendi ülkelerinin ürünlerini tercih etmelerini sa÷lamaktadr. Tüketici
etnosentrizminin menúe ülke etkisi üzerindeki basks de÷iúken olsa da, çalúmalar yüksek
etnosentrizm e÷ilimli tüketicilerin yerli menúeli ürünleri tercih ettiklerini ortaya
koymaktadr (Gülmez ve Ylmaz 2009:201).
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Wang ve Chen (2004) tüketici etnosentrizminin negatif etkisinin geliúmiú ülkelerden ithal
edilen ürünleri satn alma gönülllülü÷ü üzerinde ithalatn marka imajnn pozitif etkisiyle
birbirini etkileyece÷ine inanmúlardr. Baúka bir deyiúle tüketicilerin ithal edilen ürünlerden
bekledi÷i fonksiyonel (alglanan ürün kalitesi) ve sembolik yararlar etnosentrizmin etkisini
etkisizleútirecek ve önleyecektir (Wang ve Chen, 2004:392).
3. ARAùTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE KISITLARI
Bu çalúmann amac, etnosentrizm kavramn tüketici boyutunda incelemek ve
etnosentrizmin tüketicilerin satnalma kararn etkileme düzeyini araútrmaktr. Bu amaçla
østanbul Ticaret Üniversitesi'nin farkl snf ve fakültelerinde okuyan ö÷rencilerin, içinde
bulundu÷umuz kriz döneminde tüketim e÷ilimlerinde etnosentrizmin ne derece etkili
oldu÷unu saptamak ve bunun nedenlerini ortaya çkarmak üzere 652 ö÷renci ile yüz yüze
anket yaplmútr. Her araútrmada oldu÷u gibi bu araútrmada da bir takm snrlamalar
bulunmaktadr. Araútrmann en önemli snrlamalar, seçilen örnek kütle ve araútrmann
kapsamyla ilgilidir. Zaman ve maliyet kstlarndan dolay araútrma kapsam sadece bir
üniversiteden tüketicilerin seçilmesiyle snrlandrlmútr. Farkl illerdeki üniversite
ö÷rencilerinin katlm ile daha büyük bir örnek kütle üzerinde yaplacak araútrma,
sonuçlarn genelleútirilebilmesi açsndan daha verimli olacaktr.
4. ARAùTIRMANIN HøPOTEZLERø VE YÖNTEMø
Tüketici etnosentrizmi de÷iúkenleri açsndan karúlaútrmal bir analiz gerçekleútirmek
üzere Üniversite ö÷rencilerinin etnosentrizm düzeyleri ile giyim, ayakkab ve kozmetik
ürünleri kapsamnda yerli ürün tercih etme düzeyleri arasndaki iliúkiyi belirlemeyi
amaçlayan bu araútrmada test edilmek üzere aúa÷daki hipotezler geliútirilmiútir;
Hipotezler
H1: Gençlerin etnosentrizm düzeyi (a) cinsiyetlerine (b) yaúlarna (c) gelir düzeylerine göre
farkllk göstermektedir.
H2: Gençlerin ülke menúei algs (a) cinsiyetlerine (b) yaúlarna (c) gelir düzeylerine göre
farkllk göstermektedir.
H3: Gençlerin etnosentrizm düzeyi (a) giyim (b) ayakkab (c) kozmetik ürünlerinde yerli
ürün satn alma e÷ilimi üzerinde etkilidir.
H4: Gençlerin ülke menúei algs (a) giyim (b) ayakkab (c) kozmetik ürünlerinde yerli ürün
satn alma e÷ilimi üzerinde etkilidir.
Araútrmann örneklemini bir vakf üniversitesinin farkl fakültelerindeki birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü snf ö÷rencileri oluúturmaktadr. Araútrma kolayda örnekleme
yöntemi ile seçilmiú toplam 652 kiúi üzerinde Nisan-Mays 2010 aylarnda
gerçekleútirilmiútir. Anket formu, 3 ksmdan oluúmaktadr. ølk ksm cevaplayclarn
demografik özelliklerine iliúkin sorular kapsamaktadr. økinci ksm, ö÷rencilerin
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etnosentrizm e÷ilimlerini belirlemek üzere CETSCALE ölçe÷inde yer alan 17 sorudan
oluúmaktadr. Üçüncü ksmda ise ö÷rencilerin belirli ürün gruplarnda yerli ürün tercih
etme düzeyini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiútir. Ö÷rencilerin etnosentrizm
düzeylerini de÷erlendirmek amacyla kullanlan Etnosentrik E÷ilim Ölçe÷inde
(CETSCALE) (Shimp ve Sharma, 1987) yer alan tüm ifadeler 5’li Likert tipi ölçek úeklinde
düzenlenmiútir. Buna göre elde edilen puann yüksekli÷i ö÷rencinin etnosentrik tutum ve
yaklaúmlara sahip oldu÷unu, düúük puan ise tam tersi bir durumu ifade etmektedir.
Ö÷rencilerin giyim, ayakkab ve kozmetik ürünlerinde yerli ürün tercih etme düzeyini
de÷erlendirmek amacyla 3 ifadeden oluúan bir ölçek kullanlmútr. øfade 5’li Likert tipi
ölçe÷inde düzenlenmiútir. Buna göre elde edilen puann yüksekli÷i ö÷rencinin ilgili ürün
grubunda yerli ürünleri tercih etti÷ini, düúük puan ise tam tersi bir durumu ifade etmektedir.
5. VERøLERøN ANALøZø
CETSCALE ölçe÷i için gerçekleútirilen faktör analizi, (Tablo 1) ölçe÷in tek bir boyut
içerdi÷ini do÷rulamaktadr (KMO=0,94 Barlett's Test=5094,94 p<0,01). Ölçekteki tüm
ifadelerin faktör yükleri 0,50'den yukardr. Ölçek için hesaplanan Cronbach's Alfa de÷eri
(0,93) ölçe÷in iç tutarll÷a sahip oldu÷unu göstermektedir (�>0,60).
Tablo 1. Etnosentrizm Ölçe÷ine øliúkin Faktör Analizi
øfadeler
s8: Baúka ülkelerin bize mal satarak zengin olmasna izin vermek
yerine Türkiye’de üretilen ürünleri satn almalyz.
s9: Her zaman en do÷rusu Türkiye’de üretilen ürünleri satn almaktr.
s7: Gerçek bir Türk her zaman Türkiye’de üretilen ürünleri satn
almaldr.
s11: Türkler yabanc ürünler satn almamaldr; çünkü bu Türk
ekonomisine zarar verir ve iúsizli÷e neden olur.
s10: Çok gerekli olmadkça di÷er ülkelerden pek az ürün satn
alnmaldr.
s17: Di÷er ülkelerde üretilen ürünleri satn alan Türk tüketiciler, di÷er
Türklerin iúsiz kalmalarndan sorumludur.
s12: Yabanc ürünler ithaline engeller konulmaldr.
s6: Yabanc ürünler satn almak do÷ru de÷ildir, çünkü bu Türklerin
iúsiz kalmasna yol açar.
s13: Uzun vadede bana maliyeti daha fazla olsa da Türkiye’de
üretilen mallar satn almay tercih ederim.
S14: Yabanclarn ürünlerini bizim pazarmzda satmalarna izin
vermemelidir.
s1: Türkiye, yabanc ürünler yerine Türkiye’de üretilen ürünleri tercih
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Faktör 1
0,76
0,76
0,74
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0.69
0,69

øfadeler

Faktör 1

etmelidirler.
s16: Sadece kendi ülkemizde üretemedi÷imiz ürünleri yabanc
ülkelerden satn almalyz.
s4: Bence her zaman Türkiye’de üretilen ürünler önce gelir.
s15: Türkiye’ye giriúlerini azaltmak için yabanc ürünlerin vergi yükü
artrlmaldr.
s5: Yabanc ürünleri satn almak Türklü÷e yakúmaz.
s2: Sadece Türkiye’de üretilmeyen ürünler ithal edilmelidir.
s3: Türkiye’de üretilen ürünleri satn aln, Türk sanayisinin
geliúmesini sa÷layn.
Cronbach’s α

0,68
0,67
0,66
0,64
0,57
0,54
0,93

KMO=0,94 Bartlett’s Test p=<0,05
Ö÷rencilerin giyim, ayakkab ve kozmetik ürünlerinde yerli ürün tercih etme düzeyini
belirlemek amacyla kullanlan ölçek için (her bir ürün grubu için ayr ayr) gerçekleútirilen
faktör analizi sonucu (Tablo 2) ölçe÷in tek bir boyut içerdi÷ini do÷rulamaktadr (KMO
de÷erleri 0,60 ile 0,67 arasnda de÷iúmektedir; tüm ürün gruplar için Barlett’s Test
anlamldr, p<0,01). Ölçek için hesaplanan Cronbach’s Alfa de÷erleri (0,61 ile 0,67 arasnda
de÷iúmektedir) ölçe÷in iç tutarll÷a sahip oldu÷unu göstermektedir (α>0,60).

Kozmetik

Giyim/ayakkab/kozmetik ürünlerinde Türk markalar
yabanc markalardan daha iyidir.
Giyim/ayakkab/kozmetik ürünlerinde ayn kalitede iki
markadan Türk markasn di÷erine tercih ederim.
Giyim/ayakkab/kozmetik ürünlerinde yerli ürünler yerine
yabanc olanlar satn almak Türk ekonomisine zarar verir.
Cronbach α

Ayakkab

øfadeler

Giyim

Tablo 2. Yerli Ürün Satn Alma Ölçe÷ine øliúkin Faktör Analizi

0,74

0,74

0,74

0,77

0,81

0,77

0,64

0,57

0,58

0,63

0,61

0,67

KMO de÷erleri Giyim =0,60, Ayakkab=0,65, Kozmetik=0,67
Bartlett’s Test p=<0,01
Araútrmada ö÷rencilerin satn alma kararlarnda ülke menúei etkisini de÷erlendirmek
amacyla toplam 3 ifadelik bir ölçek kullanlmútr. Ölçekte yer alan tüm ifadeler 5’li Likert
ölçe÷inde düzenlenmiútir. Buna göre elde edilen puann yüksekli÷i ö÷rencinin ürün satn
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alrken hangi ülkede üretildi÷ine dikkat etti÷ini, düúük puan ise tam tersi bir durumu ifade
etmektedir. Ölçek için gerçekleútirilen faktör analizi sonucu (Tablo 3) ölçe÷in tek bir boyut
içerdi÷ini do÷rulamaktadr (KMO=0,61 Barlett’s Test=91,58 p<0,01). Ölçek için
hesaplanan Cronbach’s Alfa de÷eri (0,74) ölçe÷in iç tutarll÷a sahip oldu÷unu
göstermektedir (α>0,60
Tablo 3. Ülke Menúei Ölçe÷ine øliúkin Faktör Analizi
øfadeler

Faktör 1

Bir ürünü satn alrken nerede üretildi÷ine dikkat ederim.
Bir markann ait oldu÷u ülke, kalitesi hakknda fikir verir.
Az geliúmiú ülkelerde üretilen ürünler düúük kalitelidir.
Cronbach’s α

0,69
0,76
0,72
0,87

KMO=0,61 Bartlett’s Test p<0,01
Araútrmada kullanlan ölçeklerden elde edilen sonuçlar ortalama ve standart sapma
de÷erleri ile sunulmuú; de÷erlerin katlmclarn çeúitli özelliklerine göre farkllk gösterip
göstermedi÷i iki kategorili (cinsiyet) de÷iúkenlerde z testi ve ikiden fazla kategorili (gelir
düzeyi, snf) de÷iúkenlerde ANOVA analizi ile analiz edilmiútir. ANOVA analizi
sonrasnda farkll÷n hangi kategorilerde ortaya çkt÷n belirlemek amacyla post hoc
testlerden Tukey HSD testi kullanlmútr. Etnosentrizmin ö÷rencilerin yerli ürün tercihleri
ile iliúkisini belirlemek amacyla korelasyon analizi kullanlmú; etnosentrizmin ö÷rencilerin
yerli ürün tercihleri üzerindeki etkisini belirlemek amacyla ise çoklu regresyon analizinden
yararlanlmútr.
6. ARAùTIRMANIN BULGULARI VE DEöERLENDøRøLMESø
6.1. Ö÷rencilerin Yerli Ürün Tercihleri
Araútrmaya katlan ö÷rencilerin %50’si kzlardan oluúmaktadr. Ö÷rencilerin %9’unun
ailesi 1000 TL’den daha az bir gelire sahiptir. Ö÷rencilerin %47’sinin ailesi 1000-4000 TL
arasnda gelire sahipken, %44’ü 4000 TL ve üzeri gelir düzeyine sahiptir.
Tablo 4. Ö÷rencilerin Yerli Ürün Tercihleri
Giyim Ürünlerinde Yerli Marka
Tercih Etme E÷ilimi
Ayakkab Ürünlerinde Yerli Marka
Tercih Etme E÷ilimi
Kozmetik Ürünlerinde Yerli Marka
Tercih Etme E÷ilimi
**p<0,01
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n

O

SS

650

3,29

0,83

650

3,10

0,85

649

2,90

0,83

F

p

35,09

0,00**

Araútrmaya katlan ö÷rencilerin giyim ürünlerinde yerli ürün tercih etme düzeylerinin
cinsiyet, yaú ve gelir düzeyine göre farkllk gösterip göstermedi÷i analiz edildi÷inde
ö÷rencilerin giyim ürünlerindeki yerli ürün tercihlerinin sadece cinsiyetlerine göre anlaml
düzeyde farkllk gösterdi÷i ortaya çkmaktadr. Buna göre erkek ö÷rencilerin giyim
ürünlerinde yerli ürünleri tercih etme düzeyleri kz ö÷rencilerin yerli ürünleri tercih etme
düzeylerinden daha yüksektir.
Ayakkab ürünlerinde ö÷rencilerin yerli ürün tercih etme düzeylerinin cinsiyet, yaú ve gelir
düzeyine göre farkllk gösterip göstermedi÷i analiz edildi÷inde, ö÷rencilerin bu
özelliklerine göre anlaml düzeyde farkllk göstermedi÷i ortaya çkmaktadr.
Araútrmaya katlan ö÷rencilerin kozmetik ürünlerinde yerli ürün tercih etme düzeylerinin
cinsiyet, yaú ve gelir düzeyine göre farkllk gösterip göstermedi÷i analiz edildi÷inde
ö÷rencilerin kozmetik ürünlerindeki yerli ürün tercihlerinin cinsiyetlerine ve gelir
düzeylerine göre anlaml farkllk gösterdi÷i ortaya çkmaktadr. Buna göre erkek
ö÷rencilerin kozmetik ürünlerinde yerli ürünleri tercih etme düzeyleri kz ö÷rencilerin yerli
ürünleri tercih etme düzeylerinden daha yüksektir. Gelir düzeyi düúük olan ö÷rencilerin
yerli ürünleri tercih etme düzeylerinin, gelir düzeyi yüksek olan ö÷rencilerden daha yüksek
oldu÷u ortaya çkmaktadr. Gelir düzeyi arttkça gençlerin yerli ürün tercih düzeylerinin
azald÷ dikkat çekmektedir.
6.2. Ö÷rencilerin Etnosentrizm Seviyeleri
Araútrma kapsamndaki ö÷rencilerin etnosentrizm düzeyleri incelendi÷inde (Tablo 5)
ö÷rencilerin ksmen etnosentrik yaklaúma sahip oldu÷u görülmektedir.
Tablo 5. Ö÷rencilerin Etnosentrizm Seviyeleri
Etnosentrizm

n
648

O
2,80

SS
0,80

Ö÷rencilerin etnosentrizm düzeylerinin snf ve gelir düzeylerine göre anlaml farkllk
gösterdi÷i (Tablo 6) ortaya çkmaktadr (Hipotez 1b, 1c Kabul; Hipotez 1a Red). Buna göre
gelir düzeyi düúük ö÷rencilerin etnosentrizm düzeylerinin, gelir düzeyi yüksek ö÷rencilere
göre daha yüksek oldu÷u görülmektedir. Gelir düzeyi yükseldikçe ö÷rencilerin etnosentrizm
düzeyleri azalmaktadr.
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Tablo 6. Etnosentrizm Ölçe÷inden Alnan Puanlarn Farkllklar
Cinsiyet
Yaú

Gelir

O
2,76
2,84
2,86
2,84
2,85
2,37
3,03
2,93
2,88
2,82
2,68
2,65

Kz
Erkek
18-19
20
21
22
1000 TL ve alt
1000-1500 TL
1500-2500 TL
2500-4000 TL
4000-5000 TL
5000 TL ve üstü

SS
0,79
0,80
0,77
0,80
0,82
0,66
0,71
0,72
0,83
0,75
0,80
0,86

z/F
-1,31

p
0,19

7,08

0,00**

3,09

0,01*

*p<0,05 **p<0,01
6.3. Ö÷rencilerin Ülke Menúei Tercihleri
Araútrma kapsamndaki ö÷rencilerin ülke menúei alglar incelendi÷inde (Tablo 7)
gençlerin ksmen ürün satn alrken ürünün nerede üretildi÷ine dikkat ettikleri ortaya
çkmaktadr.
Tablo 7. Ö÷rencilerin Ülke Menúei Tercih Seviyeleri
n
649

Ülke menúei

O
3,07

SS
0,78

Ö÷rencilerin ülke menúei alglamalarnn sadece gelir düzeylerine göre anlaml farkllk
gösterdi÷i (Tablo 8) ortaya çkmaktadr (Hipotez 1c Kabul; Hipotez 1a ve 1b Red). Buna
göre gelir düzeyi 1000 ile 1500 TL arasnda olan ö÷rencilerin daha düúük ve daha yüksek
gelir düzeyine sahip ö÷rencilere göre ülke menúeine göreceli olarak daha az dikkat ettikleri
görülmektedir.
Tablo 8. Ülke Menúei Ölçe÷inden Alnan Puanlarn Farkllklar

Cinsiyet
Yaú
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Kz
Erkek
18-19
20

O
3,05
3,09
2,98
3,11

SS
0,81
0,76
0,76
0,77

z/F
-0,58

p
0,56

1,29

0,28

Gelir

21
22
1000 TL ve alt
1000-1500 TL
1500-2500 TL
2500-4000 TL
4000-5000 TL
5000 TL ve üstü

3,13
3,04
3,32
2,84
3,05
3,08
3,04
3,14

0,86
0,74
0,83
0,80
0,70
0,74
0,75
0,82

2,71

0,02*

*p<0,05
6.4. Yerli Ürün Tercihlerinin Etnosentrizm ve Ülke Menúei ile øliúkisi
Araútrmada de÷iúkenlerin birbirleriyle iliúkisi korelasyon analizi ile incelenmiútir. Elde
edilen sonuçlara göre (Tablo 9) gö÷rencilerin etnosentrizm düzeyleri ile giyim, ayakkab ve
kozmetik ürünlerinde yerli ürün tercih etme düzeyleri arasnda anlaml seviyede iliúki
oldu÷u ortaya çkmútr. Etnosentrizmin giyim, ayakkab ve kozmetik ürünlerinde yerli ürün
tercih etme düzeyi ile iliúkisi pozitif yönde ve orta düzeydedir (0,40<r<0,70). Öte yandan
ö÷rencilerin ülke menúei alglamalarnn giyim, ayakkab ve kozmetik ürünlerinde yerli ürün
tercih etme düzeyi ile pozitif yönde ancak düúük (r<0,40) bir korelasyona sahiptir. Ülke
menúei ve etnosentrizm arasnda da yine pozitif yönde ve düúük bir iliúki bulundu÷u
görülmektedir. Buna göre ö÷rencilerin daha çok etnosentrizm düzeyleri artú gösterdikçe
giyim, ayakkab ve kozmetik ürünlerinde yerli ürünleri tercih etme e÷ilimlerinin artú
gösterdi÷i söylenebilir. Ülke menúei de÷iúkeninin yerli ürün tercihinde rolü olmakla birlikte
düúüktür.
Tablo 9. Korelasyon Matrisi
(1) Giyim Ürünlerinde Yerli
Marka Tercih Etme E÷ilimi
(2) Ayakkab Ürünlerinde Yerli
Marka Tercih Etme E÷ilimi
(3) Kozmetik Ürünlerinde Yerli
Marka Tercih Etme E÷ilimi
(4) Etnosentrizm
(5) Ülke Menúei

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1,00
0,20**

1,00

1,00
0,69**

1,00

0,60**

0,66**

1,00

0,51**
0,16**

0,50**
0,16**

0,50**
0,14**

**p<0,01
6.5. Etnosentrizm ve Ülke Menúeinin Yerli Ürün Tercihi Üzerindeki Etkisi
Ö÷rencilerin etnosentrizm ve ürün tercihinde ülke menúeini dikkate alma düzeylerinin
giyim, ayakkab ve kozmetik ürünlerinde yerli ürün tercih etme düzeyleri üzerindeki etkisini
belirlemek amacyla her bir ürün grubu için ayr olacak úekilde çoklu regresyon analizi
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gerçekleútirilmiútir. Analizlerde ba÷ml de÷iúken srasyla giyim, ayakkab ve kozmetik
ürünlerinde yerli ürün tercih etme düzeyi; ba÷msz de÷iúkenler ise etnosentrizm ile ülke
menúei olmuútur. Her bir analiz sonucunda (Tablo 10) elde edilen regresyon modeli
istatistik olarak anlamldr. Her iki de÷iúkenin ö÷rencilerin giyim ve ayakkab ürünlerinde
yerli marka tercih etme düzeyinin %26’sn, kozmetik ürünlerinde ise yerli marka tercihinin
%25’ini açklama gücüne sahip oldu÷u ortaya çkmaktadr.
Bununla birlikte her bir ürün grubunda sadece etnosentrizmin yerli marka tercihi üzerinde
anlaml düzeyde etkili oldu÷u, ülke menúei de÷iúkenin etkisinin ise istatistik olarak anlaml
olmad÷ ortaya çkmaktadr (Hipotez 3a, 3b, 3c Kabul; Hipotez 4a, 4b, 4c Red).
Etnosentrizm ölçe÷inden alnan puandaki bir standart sapmalk artú, her bir ürün grubunda
yerli ürün tercih etme düzeyinde 0,49 standart sapmalk artúa neden olmaktadr Buna göre
ö÷rencilerin etnosentrik tutum ve yaklaúmlar ne kadar yüksek ise giyim, ayakkab ve
kozmetik ürünlerinde yerli marka tercih etme düzeyi artú göstermektedir.
Tablo10. Etnosentrizm ve Ulke Menúei De÷iúkenlerinin Giyim, Ayakkab ve Kozmetik
Ürünlerinde Yerli Ürün Tercihi Üzerindeki Etkisine øliúkin Regresyon Analizi Sonuçlar
Giyim Ürünleri
Beta
St.Error
(Sabit)
1,65
0,13
Etnosentrizm
0,51
0,03
Ülke menúei
0,06
0,03
R=0,510; R2=0,260; F=112,78, p=0,00<0,01 **p<0,01
Ayakkab Ürünleri
Beta
St.Error
(Sabit)
1,40
0,14
Etnosentrizm
0,52
0,03
Ülke menúei
0,07
0,03
R=0,507; R2=0,257; F=111,14, p=0,00<0,01 **p<0,01
Kozmetik Ürünleri
Beta
St.Error
(Sabit)
1,33
0,13
Etnosentrizm
0,51
0,03
Ülke menúei
0,04
0,03
R=0,499; R2=0,249; F=213,70, p<0,01 **p<0,01
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St.Beta
0,49
0,06
St.Beta
0,49
0,07
St.Beta
0,49
0,04

t
12,00
14,23
1,83

p
0,00**
0,00**
0,07

t
9,87
14,09
1,91

p
0,00**
0,00**
0,06

t
9,59
14,06
1,20

p
0,00**
0,00**
0,22

SONUÇ
Araútrma sonuçlar, etnosentrizm olgusunun üniversite ö÷rencilerinin yerli ürün tercihinde
etkili bir unsur oldu÷unu ortaya koymaktadr. Yerli marka tercihi, ürün gruplarnda farkllk
göstermekle birlikte etnosentrizm araútrma kapsamndaki her bir ürün grubu için benzer bir
etki katsays ile ö÷rencilerin yerli ürün tercihi üzerinde etkili olmuútur. Buna göre satn
alma kararna konu olan ürün ne olursa olsun bireyin etnosentrik yaklaúmlara sahip olma
düzeyi arttkça yerli ürün tercih etme olasl÷nn artaca÷n söylemek mümkündür.
Özellikle alt gelir seviyesine sahip genç tüketicilerde bu etkinin daha açk oldu÷u
söylenebilir.
Ö÷renciler, orta derecede etnosentrik e÷ilime sahiptirler ve yabanc ürünler satn almann,
yerel ekonomiye zarar vermesi ve iúsizli÷e neden olmas gibi durumlarda daha fazla
etnosentrik e÷ilimde görünmektedirler. Yerli ürün satn almann Türklükle özdeúleútirilmesi
önermelerinde ise daha az etnosentrik e÷ilimde olduklar anlaúlmaktadr. Bununla beraber,
yabanc ürünlerin pazarlanmasn ve satún engelleyici ya da snrlandrc önlemlerin
alnmasn mantkl bulmamaktadrlar.
Ülke menúei algsnn, etnosentrizm ile birlikte ele alnd÷nda ö÷rencilerin yerli ürün tercihi
üzerinde etkili olmad÷ görülmektedir. Elde edilen sonuçlar ö÷rencilerin etnosentrik
yaklaúmlara sahip olmas durumunda, geliúmiú ülkelerde üretilen ürünlerin daha kaliteli
oldu÷una dair bir inanca sahip olsa bile, satn alma kararn yerli ürün lehine yapaca÷n
göstermektedir. Tüketici etnosentrizmi, tüketicilerin tutum, düúünce ve davranúlarn
etkileyen çok önemli bir kavramdr. Özellikle yabanc menúeli ürünlerin olumsuz
etkilerinden korunmak açsndan, yurtiçi pazardaki tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimlerinin
ö÷renilmesi önemlidir. Ancak, bu çalúma, sadece belirli bir üniversite ö÷rencilerini
kapsamas nedeniyle, farkl illerde yaúayan üniversite ö÷rencileri için genellenemez.
Bununla beraber, özellikle yabanc markal ürünlerin yerli pazardaki baúarlarndan dolay
pazar paylarnn azalmasndan yaknan KOBø yöneticilerine pazarlama karmas ve
stratejilerinin oluúturulmasnda yol göstermesi beklenebilir.
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ÖZET
Çalúmada, etkinliklere katlan tüketici davranú ele alnmútr. Çalúmann amac,
etkinliklere katlanlarn motivasyonlarn belirlemektir. Bu amaçla Gelibolu Yarmadas
Tarihi Milli Park’nda her yl düzenli olarak yaplan “ùafak Ayini” tercih edilmiútir.
Çalúmann örnek kütlesini, törene katlan ANZAK’larn torunlar oluúturmaktadr. Veriler
719 kiúiyle yüz yüze anket yöntemiyle toplanmútr. Çalúmada faktör analizi kullanlmútr.
Analiz sonuçlarna göre alt motivasyon tespit edilmiútir. Bunlar haclk, milliyetçilik,
sosyalleúme, tarihe ilgi, aile ba÷lar ve turistik gezidir.
Anahtar Kelimeler, Etkinlik, Motivasyon, Gelibolu Yarmadas
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PARTICIPANT MOTIVATIONS TO EVENTS
-A RESEARCH ON YOUNG ANZAC’S

ABSTRACT
This study dealt with customer behavior in events. The main purpose of study is to
determine motivations of event participants. For this purpose, “Dawn Service Ritual” which
is holding in Gallipoli Peninsula Historical National Park every year, was preferred. The
sample frame for this study consists of tourists who are called young ANZAC’s. Data was
collected through implementing questionnaires face to face to 719 visitors. Factor analysis
was used to analyze data. The statistical results prove that there are six major motivations.
These are pilgrimage, nationalism, socialization, interest in history, family relations and
touristic trip.
Keywords:, Event, Motivations, Gallipoli Peninsula.
GøRøù
Etkinlikler, katlmda bulunan kiúi üzerinde bir etki yaratan, dikkatli ve hünerli biçimde
ortaya konulan bir deneyim olarak tanmlanabilece÷i gibi hedef kitleye bir mesajn
iletilece÷i
veya
tutumlarn
etkilenip
davranún
gerçekleútirilece÷i
bir
toplantnn/organizasyonun belirli bir yerde ve gerçekleútirildi÷i faaliyetlerin tümü olarak da
ifade edilebilir (Argan, 2007: 445). Bu tanmdan anlaúlaca÷ gibi etkinlikler, deneyimsel
pazarlama içinde bir iletiúim arac olarak ele alnmaktadr. Bununla birlikte etkinlikler,
turizm pazarlamasnda destinasyonlarn çekicilik unsuru olarak kullanlmaktadrlar (Getz,
2008: 404). Çünkü turist yaúad÷ yerden belirli bir etkinli÷e katlmak amacyla seyahate
çkarak etkinli÷in yapld÷ yerde geçici olarak konaklamakta ve etkinli÷in sonunda yaúad÷
yere geri dönmektedir. Bu süreçte, di÷er turistlerle sosyal ve ekonomik iliúkiler içine
girmektedir. Bu nedenle turizm endüstrisinde etkinli÷e katlanlar önemli bir pazar olarak ele
alnmaktadr (Crowther, 2010: 229). Ayrca etkinliklerden elde edilen ekonomik kazanmlar,
turizm endüstrisi ve etkinli÷in yapld÷ bölge açsndan da önemlidir.
Birbirinden oldukça farkl etkinli÷in olmas ve her etkinli÷in farkl özellikler taúmas
etkinlikleri snflandrarak incelemenin daha do÷ru olaca÷n göstermektedir. Etkinlikler,
ölçe÷ine göre yerel, büyük, hallmark (özellikli) ve mega (devasa), ilgili olduklar alanlara
göre fuarlar ve festivaller, sportif etkinlikler, kültürel etkinlikler, iú ve iúletme etkinlikleri,
temal parklar, e÷lence parklar, ödül törenleri ve di÷er etkinlikler olarak snflandrlmútr
(Argan, 2007: 447-463). Daha farkl bir snflandrma ise ùekil 1’de yer almaktadr. Buna
göre etkinlikler, kültürel kutlamalar, politik ve kamusal etkinlikler, sanat ve e÷lence
etkinlikleri, iúletme ve iú dünyas ile ilgili etkinlikler, e÷itim ve bilimsel etkinlikler, spor
etkinleri ve özel etkinlikler olarak snflandrlmútr (Getz, 2008: 404).
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ùekil 1. Etkinlik Türleri
KÜLTÜREL
KUTLAMALAR

SPOR
MÜSABAKALARI

- Festivaller

øùLETME ve øù
DÜNYASI

-Amatör/profesyonel

- Karnavallar

- Toplantlar

- øzleyici/Katlmc

- Anma Törenleri

- Kongreler

REKREASYONEL

- Dinsel Etkinlikler

- øú fuarlar

POLøTøK VE
KAMUSAL

-Rekreasyonel
Sporlar

- Ticaret Gösterileri

- Politik Toplantlar

- Fuarlar

- Zirveler

-Oyunlar

- Kraliyet Devir-teslimi

EöøTøM ve
BøLøMSEL

ÖZEL
ETKøNLøKLER

- VIP ziyaretleri

- Konferanslar

- Dü÷ünler

SANAT ve
EöLENCE

- Seminerler

- Partiler

- Çalútaylar

- Kilise Buluúmalar

- Ödül Törenleri
- Konserler

-Çözüm Toplantlar

Kaynak: D. Getz (2008), Event Tourism: Definition, Evolution and Research. Tourism
Management, 29, s. 404.
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ÇALIùMANIN AMACI
Bu çalúmada, etkinliklere katlan tüketicilerin davranúlar incelenmiútir. Çalúmada,
etkinliklere katlan tüketicilerin etkinli÷e katlma nedenleri baúka bir ifadeyle
motivasyonlar belirlenmeye çalúlmútr. Motivasyon, davranú anlamada çok önemli bir
süreç olarak de÷erlendirildi÷inde gözle görülmeyen varsaymsal bir olgudur. Davranú
amaca do÷ru harekete geçiren, yönelten bir iç durum olarak tanmlanmaktadr (Baysal ve
Tekarslan, 1996: 101). Bu ba÷lamda etkinli÷e katlanlarn neden etkinli÷e katld÷n
ö÷renmek etkinli÷i düzenleyenler, etkinli÷e katlan ve destek veren büyük veya küçük tüm
iúletmeler, etkinli÷in yapld÷ bölge halk, bölgedeki kurum ve kuruluúlar göz önüne
alnd÷nda makro ve mikro tüm çevreler tarafndan önemlidir.
Çalúmada seçilen etkinlik, Gelibolu Yarmadas Tarihi Milli Park’nda her yl 24 Nisan 25
Nisana ba÷layan gece ùafak Koyu’ndaki “ùafak Ayini” olarak belirlenmiútir. Bu tören
Getz’in snflandrmasnda kültürel kutlamalar içinde yer alan anma törenlerine bir örnektir.
Bununla birlikte bu törene katlan ANZAK torunlarnn ayn etnik kökenden gelmesi bu
etkinli÷i di÷erlerine göre farkl klmaktadr.
Aslnda törenlerdeki eylemler sosyal olarak standart biçime dönüúür ve daha önce
tekrarlanmú eylemleri içerir (Odabaú, 1999: 51). Bu törende de ayn genelleme söz
konusudur. Bu durumda araútrmada, dünyann di÷er ucundan gelen katlmclarn bu törene
gelme nedenleri nelerdir? Maddi ürünle ba÷lant kurduran eylemlerin sembolik sralamas
nedir? sorularna cevap bulmak hedeflenmektedir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Tkaczynski ve Thiele (2010: 1-9), etkinliklere katlan katlmclarn etkinliklere sadece tek
nedenle katldklarn belirlemiúlerdir. Petrick (2006), etkinlik motivasyonlarnn yenilik
arayú ve kaçú motivasyonlar ile alakal oldu÷unu saptamútr. Severt vd. (2007: 398-409),
fuar ya da toplantlara katlanlarn seyahat motivasyonlarnn e÷itimsel amaçlar,
sunumlardaki e÷itimsel bilgi düzeyi, bölgenin uzakl÷, alanndaki uzman kiúilerle bir araya
gelme iste÷i, iú ba÷lants kurma ve kongrelerdeki alúveriú olanaklar oldu÷unu ortaya
çkarmúlardr. Crompton ve McKay (1997: 425-439), festival türündeki etkinlere
katlanlarn kültürel keúif, yenilik arayú, kendini yenileme, bilinen-grup sosyalizasyonu,
sosyalleúme ve topluluk halinde bulunma nedenlerinden dolay katlmda bulunduklarn
tespit etmiúlerdir. Benzer úekilde Lee vd. (2004: 61-70), festivallere katlan ziyaretçi
motivasyonlarn kültürel keúif, aile ile birlikte olma, yenilik, kaçú/yenilenme, özel olayn
çekicili÷i ve sosyalleúme olarak ifade etmiúlerdir. Nicholson ve Pearce (2001), dört farkl
festivale katlanlarn ziyaret nedenlerinin sosyalleúme, festivalin orijinalli÷i, kaçú, aile ile
birliktelik, e÷lence ve festivalin konusu oldu÷unu belirlemiúlerdir. McKellor (2009)
Avustralya’da Elvis Presley’i anma etkinli÷ine katlanlar dört gruba ayrmútr: sosyaller,
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hevesliler, hayranlar ve fanatikler. Yuan, Cai ve Linton (2004), A.B.D’nin Indiana
Eyaleti’nde úarap festivaline katlma nedenlerinin, festivalin kendisi/konusu, günlük
hayattan kaçú, úarap, sosyalleúme ve aileyle birliktelik úeklinde oldu÷unu tespit etmiúlerdir.
YÖNTEM
Bu araútrmann örnek kütlesini, 2010 ylnda Gelibolu Yarmadas Tarihi Milli Park ùafak
Koyu’ndaki ùafak Ayini’ne katlmak amacyla gelen Avustralyal ve Yeni Zelandallar
oluúturmaktadr. Araútrmada etkinli÷e katlmak için gelenlerin yo÷un olarak geldikleri iki
gün dikkate alnarak kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiútir. Özellikle törene
geleceklerin listesinin olmamas bu yöntemin seçilmesini zorunlu hale getirmiútir.
Bu etkinli÷e katlmak için gelenler 22 Nisan ve 23 Nisan tarihlerinde østanbul’a gelerek
genellikle tur otobüsleriyle 24 Nisan tarihinde Gelibolu Yarmadasna geçmektedirler.
Turistler Çanakkale merkezde zaman geçirmemektedirler. Bu nedenle örnek kütleye
ulaúmak amacyla belirlenen merkezler, østanbul’daki havaalanlar, Kapalçarú, Eminönü ve
Çanakkale’den Gelibolu’ya geçiúte kullanlan feribotlar olarak belirlenmiútir. Tüketicinin
satn alma süreci incelendi÷inde, grup etkisinin yo÷un olarak bilgi toplama sürecinde etkili
oldu÷u söylenebilir (Çakc ve Aksu, 2007: 165). Bu nedenle verilerin toplanmasnda
etkinlik an yerine etkinli÷in öncesi tercih edilmiútir.
Örnek says belirlenirken geçmiú yllardaki turist says baz alnmútr. 2010 ylnda
144.431 turistin Yarmaday ziyaret etmesi beklenmektedir. Bu turistlerin % 20’sinin
yabanc oldu÷u varsaym altnda 2010 ylnda 28.886, yabanc turistin gelece÷i tahmin
edilmektedir. Bu turistlerin % 5’ine ulaúmak hedeflenmiútir1.
Veriler, yüz yüze anket yöntemiyle toplanmútr. Bu amaçla on iki anketörle çalúlmútr.
Anket formunda iki farkl soru grubu yer almaktadr. ølk grup soru, etkinli÷e katlm
motivasyonlar ile alakaldr. Katlm motivasyonlarn belirlemek üzere 43 ifade
oluúturulmuútur. Bu ifadeler oluúturulurken Scates (2002) ve Hede ve Hall’un (2006)
çalúmalar dikkate alnmútr. Cevaplayclarn bu ifadeleri beú dereceli (1- Hiç önemli
de÷il, 5- Çok Önemli) ölçek ile de÷erlendirmeleri istenmiútir. økinci grup soru, demografik
özelliklerle ilgilidir. Toplam 733 anket formu doldurulmuútur. Yaplan kontroller sonucunda
14 anket formu eksik ve yanlú dolduruldu÷u için iptal edilmiútir. 719 kullanlabilir anket
formundan araútrma ile ilgili veriler toplanmútr. Elde edilen verilerin analizinde faktör
analizi kullanlmútr.

1

2010 ylnda Anzak Koyundaki anma törenlerine yaklaúk olarak toplam 9.000 Avustralyal ve Yeni Zelandal
katld÷ belirtilmektedir (Avusturalya’nn Çanakkale Konsoloslu÷u ile kiúisel görüúme, 28.04.2010)
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BULGULAR
Ankete cevap verenlerin % 38.5’inin 25 yaú ve altnda; % 44.6’snn lisans mezunu; %
50,5’snn erkek; % 46,8’inin aylk gelirinin 1501 ila 4000 Amerikan dolar oldu÷u tespit
edilmiútir. Yine ankete katlanlarn % 76.6’snn Avustralyal ve % 23.4’ünün Yeni
Zelandal’dr.
Etkinli÷e katlan tüketicilerin motivasyonlarn belirlemek amacyla anket formunda yer
alan 43 ifadeye faktör analizi yaplmútr. Yaplan faktör analizi sonucunda ifadeler alt
faktörde toplamútr (Ek 1).
Birinci faktör, varyansn % 16’sn açklamaktadr ve “Haclk” olarak adlandrlmútr. Bu
çalúma ile bu konuda yaplan çalúmalar paralellik göstermektedir. Hede ve Hall (2006:
419-425), ùafak Ayini’ne katlan Avustralyal ve Yeni Zelandallarn haclk nedeniyle
törene gittiklerini saptamúlardr. Bu haclk, dini bir ritüelden ziyade ulusal önem taúyan,
ulusun ortak hafzann yaúatld÷ bir yere yaplan uzun seyahati ifade etmektedirler (Hede
ve Hall, 2006: 419). Benzer úekilde Scates (2002: 1-21) ve West (2005: 258-269),
katlmclarn bu bölgede olmay haclk olarak de÷erlendirdiklerini bulmuúlardr. Yine ayn
bölgede çalúma yapan Kaya (2006), turistlerin temel ziyaret motivasyonlarnn ölüme
duyulan ilgi ya da ölümle yüzleúme arzusundan ziyade miras ve kültür unsurlarnn oldu÷u
sonucuna varmútr.
økinci faktör, “Milliyetçilik” olarak adlandrlmú ve toplam varyansn %12’sini
açklamaktadr. Üçüncü faktör alt maddeden oluúmaktadr. Toplam varyansn %10’nu
açklayan bu faktör “Sosyalleúme/Arkadaúlk” olarak adlandrlmútr. Dördüncü faktör
“Tarihe ølgi” olarak ifade edilmiútir. Toplam varyansn % 9’unu açklamaktadr. Beúinci
faktör, “Aile Ba÷lar” olarak isimlendirilmiútir Bu faktör, varyansn % 8’ini açklamútr.
Altnc faktör ve yedinci faktör birleútirilmiútir. øki faktörün toplam, varyansn % 9’unu
açklamaktadr. Bu faktör “Turistlik gezi” úeklinde adlandrlmútr.
SONUÇ
Etkinlikler, dünya turizm pazarnda önemli bir pazar bölümü haline gelmektedirler. Bu
nedenle etkinli÷e katlanlarn davranún ö÷renmek hem teorik hem uygulamada alannda
çalúanlar açsndan önemlidir. Bu çalúmada, düzenli ve sürekli olarak her yl düzenlenen
bir etkinlik ele alnmútr. Bu etkinli÷in en önemli özelli÷i, ayn etnik kökene sahip
olduklarn ifade ederek kendilerine bir tarih oluúturmaya çalúan tüketicilerin katld÷ bir
tören olmasdr. Aslnda bu etkinlikte atalarnn yer ald÷ bir tarihi savaú -yenilmiú
olmalarna ra÷men- kendi milli bilinçlerini oluúturmak için törene çeviren ayn kökendeki
tüketicilerin davranú incelenmiútir. Bu tüketicilerin bu etkinli÷e katlma motivasyonlar
haclk, milliyetçilik, sosyalleúme/arkadaúlk, tarihe ilgi, aile ba÷lar ve turistik gezi olarak
ortaya çkmútr. Etkinli÷e katlanlarn kendilerini hac olarak ifade etmesi bu etkinli÷e
katlmann asl nedeni olarak gözükmektedir. Bu sonuç, turizm sektöründe kutsal yer
hacl÷na daha fazla yer verilmesi gerekti÷ini ortaya çkarmaktadr. Bu “Etkinliklere
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eklenen ayrc özelliklerin tüketicilerin etkinli÷e daha fazla ilgi göstermesine neden
olabilir” düúüncesini gündeme getirmektedir. Çalúma yaplan etkinlik açsndan haclk
ayrc bir özellik olarak ortaya çkmaktadr.
Turizm sektörü ele alnd÷nda deniz, güneú gibi yaygn motivasyonlar dúnda ülkemizin
sahip oldu÷u kültürel ve yerel özelliklerin ön plana çkartlaca÷ motivasyonlara yönelmenin
sektöre yeni ivmeler sa÷layaca÷ düúünülmektedir. Bunlardan biri olan “kutsal yer hacl÷”
sektör tarafndan üzerinde durulmas gereken bir faktördür. Yakn zamana kadar hem özel
hem de devlet tarafndan çok dikkate alnmayan bu faktörün desteklenerek bölge açsndan
de÷erlendirilmesi önerilmektedir.
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Özet
Çalúmada, etnik pazarlamaya dikkat çekilerek, satn alma davranúlar üzerinde etnik
kimli÷in etkisi Düzce ilinde 08.Temmuz 2010-10.A÷ustos 2010 tarihleri arasnda, 11 etnik
grup düzeyinde derinlemesine görüúme ve yine 11 etnik grup düzeyinde odak grup
görüúmeleri úeklinde gerçekleútirilmiútir. Araútrmada kartopu örnekleme yöntemi
kullanlmú, bulgular betimsel analiz yaklaúmyla yorumlanmútr. Elde edilen sonuçlarda
Düzce’de farkl etnik kimliklerin, yüzyllardr barú içinde yaúamalarn sa÷layan itici
gücün, ekonomik dengeler oldu÷u ve etnik kimlikler düzeyinde satn alma davranúlarnn
da farkllaút÷ ortaya konulmuútur.
Anahtar kelimeler: Etnik kimlik, etnik pazarlama, nitel araútrma
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A QUALITATIVE RESEARCH BASED ON PURCHASING BEHAVIOR OF
CONSUMERS ACCORDING TO ETHNIC IDENTITY
Abstract
This study examines the impact of ethnic identity on purchasing behavior, take attention to
the ethnic marketing. The depth interviews with 11 participants and the focus group
interviews with
11 participants, around 08 July 2010- 10 August 2010, in
Düzce were conducted. Snowball sampling was executed and findings were constructed
through descriptive analysis. According to the findings of research, the impulsive force of
different ethnic identities living in peace atmosphere for centuries in Düzce, was found as
economic equality and behind this, this study also examines that, through ethnic identities
purchasing behaviours were changed.
Keywords: Ethnic identity, ethnic marketing, qualitative research
Giriú ve çalúmann amac: Türkiye’de uzun yllardr konuúulmayan “etnik kimlik ve
“etnik pazarlama” konusu, 6.Uyum Paketi’ne iliúkin Yasa Tasars’nn; “Türk
vatandaúlarnn günlük yaúamlarnda kullandklar, farkl dil ve lehçelerde, kamu ve özel
radyo ve televizyon kurumlarnca yayn yapabilme” maddesi ile gündemimize oturmuútur.
Literatürde etnik kimliklerin tanmlanmas ve etnik kimlikler düzeyinde satn alma
davranúlarnn de÷iúim gösterdi÷ine iliúkin çeúitli çalúmalar [Lamont ve Molnàr (2001);
Lindridge ve Dibb (2002); Mangan vd.(2008)] mevcut olmasna karún çok farkl kültürel
kimlikleri bir arada bulunduran ve ça÷daú ulus devletlerden biri olan Türkiye’de bu yönde
yaplmú çalúmalarn yetersiz olmas, araútrmann baúlangç noktasn oluúturmaktadr.
Çalúma kapsamnda araútrma sorular literatüre dayal olarak úu úekilde belirlenmiútir: 1.
Farkl etnik grup üyelerinin kendilerini tanmlama úekilleri nasldr? 2. Farkl etnik kimli÷e
sahip tüketicilerin satn alma davranúlar de÷iúiklik göstermekte midir? 3. Etnik kimlikler
düzeyinde satn alma davranún etkileyen ö÷eler nelerdir?
4. Tüketicilerin etnik
kimliklerini yanstt÷n düúündü÷ü ürünler var mdr? 5. Di÷er etnik gruplarn kültürel
ürünlerine karú yaklaúmlar nasldr? Çalúmann öncelikli amac, Türkiye’de “etnik grup”
tartúmalarnn, sadece siyasi milliyetçilik görünümlü bir hareket úekli gibi alglanmasnn
yanlúl÷na dikkat çekmek ve satn alma davranúlar üzerinde etnik kimli÷in etkisini
ortaya koyarak bütünleútirici bir anlayún ürünü olan etnik pazarlamaya temel
oluúturacak mevcut durumu belirlemektir.
Kavramsal ve kuramsal çerçeve: Yunanca “ethnos” kelimesinden türetilmiú olan etnik
kavram, ortak köken, do÷um yeri, kabile, kavimler veya bu insanlarn yaúadklar bölgeyi,
kültürel veya biyolojik özelliklerin paylaúld÷, birlikte uyum içinde yaúayan halk
tanmlamak için kullanlmaktadr (Sa÷r ve Akll, 2004:2). Bu çerçevede de÷iúmesi zor
olan bir grup bilinci olarak da tanmlanan etnik kimli÷i (Ylmaz, 2010:1) Jamal, (2003),
Zmud ve Arce, (1992) ve Venkatesh (1995) kiúinin kendini nasl hissetti÷i ve nasl
tanmlad÷ ile Chattaraman ve Lennon, (2008) ise bir grubun üyesi bireylerin tarihi
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geçmiúi, soyu, ulusal, dini motifler ve konuúulan dil gibi özellikleri ile di÷er gruplardan
ayrlmas úeklinde açklamaktadr. Etnik kimlik tanmnda asl olan, grubun kendini nasl
tanmlad÷n esas alan emik bakútr (Önder, 2007:5) ve etnik kimli÷in tespiti kiúinin
kendi açklamasyla belirlenmektedir (O’Guinn ve Faber, 1986:138). Etnik kimliklerin bir
uzants olarak ortaya çkan etnik pazarlama, baz yazarlar tarafndan özel kültürel
davranúlaryla etnik gruplar ele alan bölümlendirilmiú pazarlama (Kulinna,2008:3) olarak
ele alnsa da genel olarak bir ülkede kültürü ve özellikle de dili farkl olan ve kendisine
farkl úekilde hitap edildi÷inde memnun kalan alt kültürlere yönelik pazarlama çabalar
olarak tanmlanmaktadr (Nurtanú Velio÷lu, 2005:100-101). Etnik pazarlama
stratejilerinin geliútirilmesinde pazarlamaclarn öncelikle cevaplamalar gereken 1.Etnik
aznlklarn ihtiyaçlar ve ürün tercihleri benzer mi?
2. Kullanlan medyaya ve
reklâma verilen tepkiler etnik gruplar da ayn m? úeklinde iki temel soru bulunmakta
(Guion ve Kent,2010:2)ve Ogden vd. (2004) de etnik gruplar temelinde satn alma
davranúlarnda farkllk yaratan olas ö÷eleri bir model kapsamnda tanmlamaktadr
(Ogden vd., 2004:7-9).
Yöntem: Çalúmaya, Osmanl-Rus savaúlar (1877-1878) srasnda büyük göç alan, çok
sayda etnik grubun birlikte yaúad÷, halk arasnda “Kentimizde 71 millet yaúar” denilen,
tanúld÷nda genellikle ilk sorunun “hangi millettensin?” oldu÷u ve hiç yadrganmad÷,
adeta Türkiye haritasnn görüldü÷ü Düzce ilinde yüzyllardr barú içinde yaúayan ve
Düzce’de 2007 ylnda tamamlanan TÜBøTAK projesine (Kümbeto÷lu vd., 2007:347-350)
dayal 11 etnik grup (Abhazlar, Arnavutlar, Boúnaklar, Çerkezler, Gürcüler, Kürtler,
Lazlar, Manavlar, Muhacirler, Romanlar ve Tatarlar) ana kütle olarak belirlenerek
baúlanmútr. Araútrma, Düzce ilinde 08.Temmuz 2010-10.A÷ustos 2010 tarihleri arasnda
iki farkl veri toplama yöntemiyle ve üç araútrmac tarafndan yürütülmüútür. ølk veri
toplama aúamas, 11 etnik grubu temsil özelli÷i oldu÷u varsaylan erkek üyelerle
derinlemesine görüúmeler (DG), ikinci veri toplama aúamas ise yine 11 etnik grubun
özelliklerini taúd÷ varsaylan 6-10 aras kadn görüúmeci ile odak grup görüúmeleri
(OGG) úeklinde gerçekleútirilmiútir. Çalúmada amaçl örnekleme yöntemlerinden kartopu
örnekleme yöntemi kullanlmútr (Yldrm ve ùimúek, 2003:64-73). Çeúitlemeyi
güçlendirmek adna her bir etnik grubun ev/iúyeri mekânna özgü çekilen foto÷raflar ve
yazl izlenim notlarndan yararlanlmútr. Veri analizinde betimleyici analiz yöntemi
kullanlmútr.
Bulgular ve tartúma: Araútrma sorularna dayal gerçekleútirilen çalúma sonucunda úu
bulgular ortaya konulmuútur: 1. Farkl Etnik Grup Üyelerinin Kendilerini Tanmlama
ùekilleri: Araútrma kapsamnda yöneltilen “hangi etnik grup üyesisiniz?” ya da “hangi
millettensiniz?” sorusuna tereddütsüz tüm katlmclar net bir úekilde etnik kimliklerini
ortaya koyan yantlar vermiúlerdir. Örne÷in; (DG)’de Çerkez katlmc kimli÷ini
“Övünerek söylüyorum Çerkezim. 2. Farkl Etnik Kimli÷e Sahip Tüketicilerin Satn
Alma Davranúlar: Çalúmada hem (OGG) hem de (DG)’nin ortalama yüzde 65’i
Çerkezlerin daha çok dú görünüúlerine önem veren davranúlar gösterdiklerine vurgu
yapmúlardr. Ayrca çalúmada, etnik kimliklerin satn alma davranúlarnda alm
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miktarlar düzeyinde bir farkllk yaratt÷ ortaya konulmuútur. 3. Etnik Kimlikler
Düzeyinde Satn Alma Davranún Etkileyen Ö÷eler: ølgili soruya, (DG)’lerde yer alan
11 etnik grup üyesi endüstriyel pazar temelli yantlar verirken, (OGG)’nde yine 11 etnik
grubun üyeleri tüketim ürünleri odakl yantlar vermiúlerdir. Ancak tüm katlmclar, satn
alma kararnn verilmesinde öncelikle satan iúletmenin “Düzce’li olmas” durumunu
aramaktadrlar 4. Tüketicilerin Etnik Kimliklerini Yanstan Ürünler: Tüketicilerin
etnik kimliklerini yanstt÷ düúünülen ürünlere iliúkin soruya Çerkez grup dúnda tüm
katlmclar, gda sektörüne yönelik örnekler çerçevesinde de÷erlendirmiúlerdir. 5. Etnik
Gruplarn Karúlkl Kültürel Ürünlere Karú Davranú: ølgili soruya sadece
Çerkezler, etnik kültür ürünü temelinde giyim kuúam merkeze alarak farkl etnik gruplarn
ürünlerini be÷enmediklerini dile getirmiúlerdir. Araútrma bulgularna bakld÷nda Düzce
ilinde yaúayan 11 etnik grubun tümünün açk, net ve ço÷u zaman da gururla etnik
kimliklerini kendilerini nasl hissettiklerine ba÷l olarak tanmlamalar, Jamal (2003),
Zmud ve Arce (1992) ve Venkatesh (1995)’i destekler niteliktedir. Cui (1997)’nin
çalúmasnda ortaya koydu÷u modele dayanarak araútrma bulgular, etnik gruplarda satn
alma davranú yönünde çalúan erkek ve ço÷unlu÷u çalúmayan kadnlar düzeyinde satn
alnan ürün ve harcama miktarlar ile farkllaúma yaratt÷n ortaya koymaktadr. Bu
durum Smith (2009)’in ortaya koydu÷u “bir etnik gruba üye kiúinin iúyerinin, kendi etnik
grubundan olan kiúiler tarafndan tercih edildi÷i” ve Altnay ve Altnay (2008)’n
çalúmalarnda ortaya çkan çeúitli etnik gruplara üye firmalarn kendi etnik gruplar için
iliúkisel pazarlamadan faydalandklar ve pazarlama stratejileri gerçekleútirdikleri
sonucunu da destekler niteliktedir. Ogden vd. (2004)’in “alt kültürdeki tüketicilerin satn
alma kararlar ev sahibi ülkenin kültüründen, yeni bir çevreye uyum sa÷lama derecesine ve
ürün tipine ba÷l olarak de÷iúiklik göstermektedir” saptamasna dayal olarak çalúmada,
satn alma davranú çerçevesinde, farkl etnik kimli÷e sahip tüketicilerin do÷up
büyüdükleri yere uyum sa÷lama açsndan ba÷llklarn ve önceli÷i etnik kimlikten çok
“Düzceli olmak” ö÷esine yükledikleri sonucuna varlmútr.
Sonuç ve öneriler: Düzce ilinde hem etnik grup üyelerinin kendilerini tanmlamalarnda
görülen emik bakún, hem de di÷er etnik grup üyelerinin birbirlerini tanmlamalarnda
görülen etik bakún gücü, beraberinde snrlar kesin çizgilerle ayrlmú fakat bir arada ve
huzurlu yaúayabilen kimlikli bir toplumu ortaya çkarmútr. Genel olarak
de÷erlendirildi÷inde hem tüm katlmclarn etnik kimliklerini açkça ortaya koyabilme
güçleri, hem de baúka kimlikten üyelerin di÷erlerini etnik kimlikleri ile tanmalar Düzce
ilinde güçlü bir etnik kimlik bilincinin úekillendi÷inin göstergesidir. Araútrmada, etnik
kimliklere dayal satn alma davranúlar düzeyinde farkllk oldu÷u görülmüútür. Bu
farkllaúma, beraberinde satn almlarn endüstriyel pazar ve tüketiciler pazar boyutlarnda
da de÷iúim göstermesine neden olmaktadr. Tüketiciler pazar için yerel satclarn
(Düzceli olmak) dúnda en önemli noktann, ürünün fiyat ve kalitesi oldu÷u görülürken
satn alma davranún yönlendiren en önemli ö÷elerden birinin “din”in uzantlar úeklinde
ortaya çkan tarikat ve cemaatler oldu÷u görülmektedir. Bu durum yakn gelecekte bu tür
satn alma davranúlarnn daha da artaca÷ sonucu yaratabilir. Özetle; etnik pazarlama
stratejilerini hayata geçirebilmek için öncelikle gruplar aras önyarglarn ve kalplaúmú
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olumsuz imajlarn olmamas, Düzce gibi küçük bir ilde etnik gda ürünleri
pazarlanmasnn çok fazla baúarl olamayaca÷ ancak ilde etnik pazarlamann hayata
geçirilmesi halinde önceli÷in endüstriyel ürünler temelinde gerçekleútirilmesinin uygun
olabilece÷i görülmüútür. Ayrca gelecekte etnik pazarlama konusunda önceli÷in iletiúimsel
boyutta ön plana çkabilece÷i ve Düzce ilinde barúçl dokuyu korumada “hoúgörü” ve
“sayg”ya dayal bakú açs ile birlikte ekonomik dengelerin de önemli oldu÷u sonucuna
ulaúlmútr.
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Özet
Bu çalúma, e-market uygulamalarn ma÷aza snrlarnn dúna taúyarak, e-lojistik
optimizasyon ve kentsel planlama imkânlar sayesinde tüketicilerin geliúen metropoldeki
sosyo-ekonomik ve mekânsal úartlarn göz önünde bulunduran sürdürülebilir verimlilikte
bir e-da÷tm modeli oluúturmann mümkün oldu÷unu savunmaktadr. Mevcut uygulamada,
e-market tedarik zinciri sürecini yöneten üç ana aktör; e-perakendeciler, lojistik firmalar ve
úehir planlama uzmanlar, iúbirli÷i içinde ortak bir yapda hareket etmedikleri sürece, emarket tedarik zinciri sürecinde, çok tedarikçili da÷tm toplamal bir e-market lojistik
modelinin benimsenmesi mümkün olmayabilir. Bu sebeple, bu çalúma süreci yöneten bu üç
tarafn geliúmekte olan bir ülkenin, dinamik pazar yaps içerisinde e-market da÷tm
planlama ve uygulama süreçlerine gösterdikleri direnci detayl olarak incelemektir.
Çalúmada, ileri düzey e-market frsatlarna yönelik benimsenen direnme stratejileri dikkate
alnmú, e-perakende, lojistik ve kentsel planlama alanlarnda uzman 29 kiúiyle yaplan
derinlemesine anketlerden yola çkarak 4 ana direnç stratejisine ulaúlmútr. Literatürdeki
çalúmalarn da deste÷iyle bu 4 ana direnç stratejisi, ideolojik direnç, fonksiyonel direnç,
pazar yönlendirmeli direnç ve pozisyonel direnç olarak belirlenmiútir.
Anahtar kelimeler: E-perakendecilik, lojistik, kentsel planlama, geliúen pazar, direnç
stratejileri
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Abstract
This chapter investigates the different patterns of resistance facing and deployed by online
retailers, logistic firms and urban planners, in the case of online grocery logistic within an
emerging market metropolis, and the role they play in supporting and preventing
collaboration. Recent studies have shown that significant shifts in working practices are
occurring towards improving online logistics management. These are paralleled by a need of
cross-functional collaboration and integration between the geographically dispersed online
trading partners. In turn, both aim at addressing the anticipated requirement for increased
collaborative distribution service performance. Similarly, it is now recognized that
collaborative business practices need to be grounded within the local level to leverage the
evolution and sophistication of modern logistic, Information Communication Technologies
(ICT) and supply chain operations. We argue that unless there is a substantial change in
online operational practices, and within online retailers’ business organization, the last mile
digital revolution leading to multi-actor integration and multi-product sourcing provision in
supply chain management (SCM) will take a significant amount of time to become a reality.
Despite these ongoing challenges, we content that multi-product sourcing provision and use
of geo-demographics offer large potential to design a sustainable online delivery model that
takes into account choice from a demand side perspective while also recognizing the
importance of local government’s regulatory authority. The chapter draws from 29 in-depth
interviews with experts in online retail, logistics and urban planning, in Istanbul, Turkey and
investigates the different patterns of resistance to collaboration faced and deployed, to
deliver advanced web-based collaborative process for online supermarket retailers.
Keywords: E-retailing, logistics, urban planning, emerging market, resistance strategies
Giriú
Günümüzde e-market uygulamalarnda iúbirli÷ine gösterilen direnç, modern e-tüketicilerin
özellikli ürün ve servis frsatlarndan faydalanmasn engellemektedir. Bilgi ve iletiúim
teknolojilerinde oldu÷u gibi lojistikte de son zamanlarda kaydedilen ilerlemeler mevcut
market perakendecili÷i modellerinde büyük bir etki yaratmútr. øúbirli÷i a÷lar, arada
kurulan iletiúimin zenginli÷ini ve etkileúimi artrarak online kürsel perakende alannda
anahtar rolü oynamaktadrlar. øúbirli÷i “ortak amaçlara ulaúmak için faydalar kaldraç
kuvveti olarak kullanmak” olarak tanmlanr (Bowersox vd., 2000). Bu sebeple, firmalarn
günümüzün küresel rekabet koúullarna ayak uydurmalar için giderek daha fazla iúbirlikçi
bir yapda olmalar gerekmektedir.
Minimal düzeyde bilgi paylaúm ve ayrk teknolojik/fonksiyonel sistemlerle tanmlanan,
kopuk tedarik zinciri iliúkilerinden, iúbirli÷ine dayal uzun vadeli iliúkilere geçiú, tedarik
zinciri ortaklar için performans artún kolaylaútrmaktadr (Simatupang ve Sridharan,
2005; Sheu vd.,2006). Senkronize ve taraflarn iúbirli÷i içerisinde oldu÷u bir tedarik
zincirinin e-perakendecilere; envanter azaltma, maliyet düúürme ve teslimat hzndaki artú
ve esneklik sayesinde müúteri memnuniyetini artrma gibi verimlilik ve rekabetçi avantaj
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sa÷layan birçok faydas oldu÷u hem teorik hem de deneysel olarak kantlanmútr (Chou vd.,
2004). Bu tedarik zinciri iúbirli÷i e-perakendecilerin, geliúen tüketici ihtiyaçlarna cevap
verme, uyum sa÷lama ve böylelikle beklentileri karúlamada daha baúarl olmalarn
sa÷lamaktadr (Clarke, 2000; de Kervenoael vd., 2006).
Tüketicilerin co÷rafi ve demografik koúullar, özellikle geliúmekte olan pazar úartlarnda,
kamusal alanlarn özelleútirilmesi, güvenlikli sitelerin inúas ile de÷iúmekte ve vakti kstl
ama ekonomik gücü yüksek bireylerin katma de÷erli seçenek beklentileri içerisine
girmelerine yol açmaktadr. Ayrca açkça var olan bir kentsel planlama eksikli÷i, bu yeni
yaplarn perakende altyaplarnn geliúmesini geciktirmekte ve bu süreç içinde tüketicilerin
ihtiyaçlarn özgürce karúlayabilecekleri perakende seçeneklerine eriúimini kstlamaktadr
(Punakivi ve Saranen, 2001). Bu ba÷lamda; süreçte önemli birer role sahip olan üç ana
aktör: e-perakende firmalar, lojistik firmalar ve kentsel planlama otoriteleri yerel
co÷rafyann ortaya çkard÷ yeni düzen çerçevesinde giderek daha fazla ba÷l olmaktadrlar.
Bir baúka de÷iúle ortaya çkan bu co÷rafi ve demografik de÷iúimi müúterilere de÷er
yaratabilecek entegre bir tedarik zinciri sürecine dönüútürebilmek için iúbirli÷i temel
faktördür.
Literatürde üç temel eksikli÷e rastlanmaktadr. Birincisi, yaynlanan çalúmalar neredeyse
sadece, daha önceden seçilmiú ortaklarn entegrasyon ve operasyonel anlamda birlikte
çalúmasna odaklanarak, e-tüketici talepleri tarafndan belirlenen seçenekleri eperakendecilerin müúteriye ulaútrmakla yükümlü oldu÷u konusu üzerinde durmamútr.
Buradan yola çkarak, çalúmamz tedarik zincirinde e-perakendeciler, lojistik sa÷layclar
ve kentsel planlama otoriteleri tarafndan iúbirli÷ine yönelik uygulanan direnç úekillerini
incelemiútir. økincisi, kentsel planlayclarn sürdürülebilir da÷tmn sa÷lanmas için
iúbirli÷ine potansiyel katklar olan aktif birer düzenleyici olduklar göz ard edilmektedir.
Üçüncüsü, e-market uygulamalar geliúmiú ekonomilerde ço÷unlukla tartúlyor olsa da,
geliúmekte olan pazarlarda bu konu üzerinde durulmamaktadr.
Bu çalúma, e-market uygulamalarn ma÷aza snrlarnn dúna taúyarak, e-lojistik
optimizasyon ve kentsel planlama imkanlar sayesinde tüketicilerin geliúen metropoldeki
sosyo-ekonomik ve mekansal úartlarn göz önünde bulunduran sürdürülebilir verimlilikte
bir e-da÷tm modeli oluúturmann mümkün oldu÷unu savunmaktadr. Mevcut uygulamada,
e-market tedarik zinciri sürecini yöneten üç ana aktör; e-perakendeciler, lojistik firmalar ve
úehir planlama uzmanlar, iúbirli÷i içinde ortak bir yapda hareket etmedikleri sürece, emarket tedarik zinciri sürecinde, çok tedarikçili da÷tm toplamal bir e-market lojistik
modelinin benimsenmesi mümkün olmayabilir. Bu sebeple bu çalúma, süreci yöneten bu üç
tarafn geliúmekte olan bir ülkenin, dinamik pazar yaps içerisinde e-market da÷tm
planlama ve uygulama süreçlerine gösterdikleri direnci detayl olarak incelemektir.
Bildiri úu úekilde devam etmektedir: 2. bölümde tedarik incirinde iúbirli÷ine yönelik
gösterilen direnci konu alan literatür çalúmalar incelenerek kavramsal çerçeve
sunulmuútur. 3. bölümde önerilen online lojistik iúbirli÷i modelinin özellikleri açklanmútr.
Sonrasnda çalúmann yöntemi açklanmú ve østanbul açsndan de÷erlendirilmesi
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yaplmútr. 5. bölümde bulgular açklanmakta ve son olarak ta teorik katklar, sonuç ve
öneriler úeklinde sunulmuútur.
Kavramsal Çerçeve
Tedarik zincirinde iúbirli÷i, riski azaltmas, süreyi ksaltmas ve kalite atú, küresel
kaynaklama ve güvenilirlik gibi sa÷lad÷ çeúitli faydalarla inanlrl÷n artrmútr (Mentzer
vd., 2001). Tedarik zinciri sayesinde bilgi paylaúm, yaylm, esneklik ve örgütsel snrlarn
dúnda hareket edebilme imkân artmú olsa da, seçenekler halen ma÷azalarn “içerisinde”
sunulanlarla snrldr. Temelde, ürün ve yenilikçi hizmetler konusunda iyi seçeneklere sahip
olunmas ve tüketicilerin hayat tarzna göre úekillendirilmiú çözüm çeúitlili÷i
vurgulanmaldr (Kirkup vd. 2004; Garling ve Axhausen, 2003; Clarke, 2000; 2004; de
Kervenoael vd., 2006; Wrigley, 1998a; Wrigley vd., 2003).
Teknoloji seçenekleri e-tüketicilerin nereden ve ne tür bilgiyi transfer edece÷i konusunda
kontrol sahibi olmalarna ve resmi olmayan tedarikçilerin/e-tüketicilerin belirli seçeneklerle
snrl kalmamalarn sa÷lamaktadr. Araútrma çalúmalar, “seçene÷i oluúturan […]
tüketicilerin yeni […] ve var olan perakende imkânlarn nasl algladklar ve deneyim
ettikleri” oldu÷unu savunurlar (Clarke vd., 2006, p28). Paralel olarak teknoloji üzerine
yaplan çalúmalar Ram ve Sheth’in (1989, p.6), “tatmin edici bir statükoya yönelik çeúitli
de÷iúiklikler yaratt÷ ya da düúünce yaplarndan farkllk gösterdi÷i için, [bireyler]
tarafndan … Yenili÷e gösterilen direnç”, bilinçli bir seçim (Szmigin ve Foxall, 1998)
tanm üzerine kurulmuútur. Web temelli iúbirli÷ine gösterilen direnç çeúitli düzeylerde
olabilir; i)sorumluluk paylaúm, ii)yönetim otoritesi, iii) performans ölçümü, iv)planlama,
v) envanter planlama, vi)ücretlendirme, vii)hizmet seviyesi, viii)bilgi teknolojilerinde
standardizasyon. Ço÷u zaman iúbirli÷i yapmak ya da yapmamak son karar de÷ildir tpk
Greenleaf ve Lehmann’n (1995) tedarik zinciri yönetiminde bir iúbirli÷i úekli olarak
önerdi÷i “erteleme” gibi. Türkiye Lojistik Derne÷i baúkannn altn çizdi÷i gibi “Yerel
lojistik firmalarnn bilgi teknolojileri altyaps yeterli de÷il. ERP, ana performans
göstergeleri ve tedarik zinciri yönetimi programlarnda ileri teknolojinin kullanm
neredeyse yok. Stok yönetimi, ulaúm planlama ve barkod sistemleri gibi gerekli
operasyonel programlar ço÷u firma tarafndan kullanlmamakta. Firmalar tüm operasyonlar
için yenilenen ve geliúen teknolojilere yatrm yapmaldrlar”. Bu yatrm pazara güven,
görünürlük ve sklkla riski en aza indirgemeye yardmc olan iúbirli÷i temelli ortaklklar
gerektirmektedir (Yldztekin, 2005).
øúbirli÷i uygulamalar ticari ortaklarn iliúkileri üzerinde taraflarn gücünü somutlaútran ve
bilfiil snrlar yaratmaktadr. Bu da “bizim” yerine “senin görevin”, “yerel düzenleme
böyle”, “burada bunu yapamazsn” gibi söylemlerle taraflarn sorumluluklarn savarak,
iúbirli÷ini zorlaútrmalarna neden olmaktadr (Pile ve Keith, 1997). Wainwright (2007),
direnç ve hâkimiyetin bir arada olmasnn “güç çatúmalarna” yol açt÷n vurgulamaktadr.
Bizim durumumuzda, e-market uygulamalarnn üç aktörü örgütsel deste÷e sahip de÷il (ör.;
konsorsiyum, dernek vb.), ayn zamanda tedarik zinciri yönetiminde iúbirli÷i çabalarn
destekleyen liderlik ve yenilik öncüleri de bulunmamaktadr. Her bir taraf kendi snrlar
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içerisinde birbirinden ba÷msz olarak geliúmekte ve böylelikle tedarik zincirinde
yaratlabilecek potansiyel bir sinerji ortamn engellemektedir. Selwyn (2003) yeni
teknolojinin kullanmn engelleyen direnci “taktik direnç” olarak tanmlar ve bunun dört
kayna÷n; i)malzeme ve bilinçsel eksiklikler, ii)teknolojik isteksizli÷i gösteren teknofobi,
iii)ideolojik reddetme, iv)teknoloji da÷lm olarak belirler. Hakikaten, geliúmekte olan bir
pazar ortamnda birçok online firmann internet üzerinden alúveriú yapmaya imkân verecek
web sitesi bulunmamaktadr. E-tüketiciye daha çok seçenek sunuluyor gibi gözükse de,
katma de÷er sa÷layabilecek birçok seçenek “direnç” engeliyle karúlaúarak
sunulmamaktadr.
Ayn zamanda, yönetim literatüründe direnç Collinson (1994, p.49) tarafndan “hüküm
süren varsaymlar, yaklaúmlar ve güç iliúkilerini zorlamay, tartúmay veya tersine
çevirmeyi talep eden bir davranú” olarak de÷erlendirir. Direnç, birçok çalúma tarafndan
aktörlerin günlük aktivitelerin uygulamasnda katlmc olamadklar, çevrenin bir
bipolarizasyonu olarak nitelendirilir (Knights ve McCabe, 2000; Fleming, 2005). Oreg
(2003) ve (2006) lojistik ve da÷tm faaliyetlerinin dú kaynaklama yoluyla alnd÷ iú
modelinde iúbirli÷i çabalarn kstlayabilecek ana direncin alt nedeninden bahsetmiútir;
i)kontrolü kaybetme korkusu, ii)bireyin de÷iúime olan yaklaúmn snrlayan dogmatizm,
iii)daha önceki uygulamalarn hatal oldu÷unu itiraf etmekten kaçnan psikolojik direnç,
iv)de÷iúimin gerektirdi÷i uyum sürecine tahammül edememe, v)yenilik ve de÷iúim
uyarlarna olan ihtiyacn azl÷, vi)eski alúkanlklardan vazgeçmeyi engelleyen “rahatlk
alan”.
Yöntem
Bu sorunlara odaklanabilmek için, østanbul’da e-perakendeciler (15), lojistik firmalar (7) ve
kentsel planlama birimlerinden (7) 29 uzman (alannda 10 senenin üzerinde deneyimi olan)
ile mülakat yaplarak görüúleri alnmútr (Bkz. Tablo 1- Mülakat yaplan uzman listesi).
Uzmanlar ile telefon üzerinden gerçekleútirilen 60-120 dakikalk yar yaplandrlmú
mülakatlar sayesinde, premium ürünlerin çeúitli tedarik kaynaklarndan temin edildi÷i ve
büyük bir metropol örne÷i olan østanbul’da co÷rafi-demografyay göz önünde bulunduran emarket lojistik iúbirli÷ine gösterilen direnç türleri ve sebepleri incelenmiútir.
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Tablo 1. Anket yaplan uzmanlarn listesi.
Cevaplayan ùirket
Tesco Kipa
Dupont
Omsan Lojistik
Omsan Lojistik
Philip Morris
ùenpiliç Gda
Sanayi A.ù.
Borusun Lojistik
Unilever
Horoz Lojistik
Johnson&Johnson
Bahçivan Gda
Düzey Pazarlama
Ekol Lojistik
Frito Lay Gda
Sanayi ve Ticaret
Coca Cola
Kaanlar Gda
Sanayi ve TAù.
Danone
Nestle
Taciro÷lu-Peysan
Gda A.ù.
Altparmak Gda
Sanayi ve Kolektif
ùirketi
Elit Çikolata ve
ùekerleme
TNT
Bayrampaúa
Belediyesi
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Pozisyon
Müdür
Lojistik Uzman
Uzman
Uzman
Analist
Müdür
Müdür
Lojistik Müdürü
Strateji Geliútirme ve
IT Müdürü
Lojistik, Satú
Müdürü
Lojistik Müdürü
Lojistik Koordinatörü
Depo ve Kontrat
Müdürü
Lojistik Müdürü
Marka Müdürü
Proje ve AR-GE
Direktörü
Satú Uzman
Satú Müdürü
Satú Koordinatörü
Proje ve Satú
Müdürü
Lojistik Uzman
Yurtiçi Satú Müdürü
ùehircilik ve ømar
Müdürü

Vektör

Kentsel Planlama

Bayrampaúa

Genel Müdür- Yap

Yaú Aral÷
35-40
25-30
25-30
25-30
30-35
30-35
40-45
30-35
30-35
35-40
40-45
30-35
25-30
30-35
25-30
30-35
30-35
30-35
40-45
35-40
30-35
30-35
45-50
40-45
40-45

ùirket Profili
Sektör
Kuruluú Yl
Perakende 1992
Perakende 1992
Lojistik
1978
Lojistik
1978
Perakende 1991
Perakende

1978

Lojistik
Perakende

1973
1953

Lojistik

1942

Perakende
Perakende
Lojistik

1956
1975

Lojistik

1990

Perakende

1993

Perakende

1964

Perakende

1978

Perakende
Perakende

1997
1927

Perakende

1945

Perakende

1980

Perakende

1924

Lojistik
Kentsel
Planlama
Kentsel
Planlama
Kentsel

2000
2005
1984

Megacenter
Bayrampaúa
Megacenter øúletme
Müdürü

Denetçisi
Çanta ve Knal
Belediyeleri eski Fen
øúleri Müdürü

Muhtar

Muhtar

øBB

Kentsel Planlayc

øBB

Kentsel Planlayc

50-55

40-45
40-45
35-40

Planlama
Kentsel
Planlama
Kentsel
Planlama
Kentsel
Planlama
Kentsel
Planlama

1984
-

ølk soru grubu, her cevaplayann günlük uygulamalarda tedarik zinciri yönetiminde iúbirli÷i
ile ilgili görüúlerini almay amaçlayan bir yapda oluúturulmuútur. Yasal düzenleyici
çevrenin yönlendirdi÷i, lojistik ve farkl e-perakende firmalar arasnda iúbirli÷i kurmann
zorluklar ve iúbirli÷ini kuvvetlendirebilecek frsatlar mülakat için bir baúlama noktas
olarak belirlenmiútir.
økinci soru grubu, iúbirli÷ine gösterilen farkl direnç türlerini belirlemeyi ve snflandrmay
amaçlamaktadr. Her uzmanla, sesli düúünme teknikleriyle gerçekleútirilen yaryaplandrlmú mülakatlar (Miles ve Huberman, 1994; Preissle vd., 1994) kullanlmú ve
Yin’in (1994) “úekle uydurma stratejisi” takip edilmiútir. Sonrasnda, bulgularn ve
analizlerin teoriye aktarlmas ile devam edilmiútir (Meriamm, 1998). Öncelikle tüm
mülakatlarn ses kaytlar yazya dökülmüú ve øngilizceye çevrilmiútir. Benzer cümle ve
kelime yaplarnn kullanmn sa÷layarak mülakatlarn yorumsal geçerlili÷ini artrmak için
yazarlardan biri çevirmenlik görevini üstlenmiú ve tüm mülakatlarn øngilizce çevirisini
gerçekleútirmiútir. Çevirisi yaplan mülakatlar, o mülakatn yapld÷ kiúi ile
de÷erlendirilerek (øngilizce biliyor ise) tutarll÷ndan emin olunmuútur. Ayrca her mülakat
biter bitmez de÷erlendirilerek benzer cümle, kelime, düúünce yaplar ve savunulan fikirler
belirlenmiútir. Mülakatlarn erken analizi, di÷er mülakatlarda, önceden edinilen bilgi ve
görüúlerden faydalanlmasn sa÷lamútr (Strauss ve Corbin, 1990). Sonrasnda mülakatlar
bir bütün olarak analiz edilmiú ve yazarlar arasnda takm de÷erlendirmesine dayal,
kavramlarn belirlenmesini amaçlayan bir kodlama gerçekleútirilmiútir. Her kavram
tekrarlamal bir sarmal süreci ile derinlemesine tartúlmútr ve bulgular, teorik altyap
ú÷nda tekrar yorumlanmútr (Flint ve Woodruff, 2001).
Bulgular ve Tartúma
Bu çerçeve do÷rultusunda, bu çalúma geliúmekte olan ülke úartlarnda, teknolojik ve sosyal
çevre giderek bir gereklilik haline gelen iúbirli÷i uygulamalarna gösterilen direnci analiz
etmektedir. Bulgularmz iúbirli÷ine gösterilen bu direncin uygulamada karúmza dört farkl
úekilde çkt÷n gösteriyor; i) ideolojik direnç, ii) fonksiyonel direnç, iii) pazar
yönlendirmeli direnç, iv) co÷rafi-demografik (pozisyonel) direnç. Bununla ba÷lantl olarak
bu direncin sebepleri ve türleri de belirlenmiútir. øúbirli÷ine gösterilen direncin üç ana sebebi
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oldu÷u belirlenmiútir; i) hzl geliúen perakende yaplanmasnn etkisi (ör. Perakendecilerin
uluslararas yaplar), ii) farkl kanallar(Ör. E-perakende ve geleneksel perakende),
perakende formlar (Ör. Süpermarketler, alúveriú merkezleri ve küçük bakkallar) ve kentsel
gereklilikler (Ör. Yeni yerleúim yerleri, úehir dúndaki güvenlikli siteler, trafik, kirlilik,
otopark) arasnda iúbirli÷i ba÷larn geliútirme gere÷i ve iii) bilgi ve iletiúim teknolojileri
sayesinde daha fazla iúbirli÷i, takip edilebilirlik, kalite kontrolü ve etkin da÷tm planlar
sa÷layan geliúmiú lojistik modelleri.
Ayrca gda ürünleri için e-market lojisti÷i gibi bir hzl tüketim sektöründe, gösterilen
direncin kayna÷ olarak maliyetle ilgili mevzular gösterilmektedir. Ortak bir lojistik iúbirli÷i
düzeyine eriúmede ve korumadaki skntlar entegrasyon kararn ertelemeye iten bir güç
olarak belirlenmiútir. Bu da e-market sürecinde iúbirli÷inin, de÷iúim ve statükonun
korunmas arasnda gidip gelen bir mücadeleyi göstermektedir.
ødeolojik direnç; taraflar arasnda ortak düzeyde bir lojistik bilgi ve becerinin
oluúturulamamas, güç dengesinin sa÷lanamamas ve görünmez snrlar çizilerek
profesyonel sorumluluklarn di÷er tarafa atlmasndan kaynaklanmaktadr.
“Lojistik sektöründe iúbirli÷i küçümseniyor; kalifiye insanlar burada çalúmak istemiyor.
Maaú politikas, kalifiye eleman eksikli÷i ve genel olarak düúük kazanç bizim için en büyük
zorluklar olarak tanmlanabilir” (Lojistik Firma)
“Lojistik firmalar müúterilere ve ürün yönetimine yönelik detaylara gerekli önemi
göstermiyor. Profesyonellik anlamnda bizim eriúti÷imiz düzeye eriúemedikleri gibi bize
zorluklar çkaryorlar. Bu durumda iúbirli÷i ancak snrl bir seviyede olabilir” (Eperakende Firmas)
“Alúveriú merkezleri ve küçük teslim araçlar mantar gibi úehrin her yerinde ço÷alyor.
Perakende altyaps insanlarn hayat standartlarn kstlamayacak bir úekilde geliúmeli.
Popülist politikalar izlemeyen daha uygun bir kentsel planlama iúbirli÷ine ihtiyaç
duyuluyor” (Kentsel Planlama)
Fonksiyonel direnç; e-kanallarn geleneksel kanallara oranla kar yaratamad÷
düúüncesiyle taraflarn eski alúkanlklarndan vazgeçmeye yanaúmamalarna neden
olmaktadr. Teknolojik uygulamalar sayesinde yaygnlaúan lojistik alanndaki de÷iúimlerin
tutarl ve homojen olmamas nedeniyle yüksek risk teúkil etti÷i düúüncesi eski
uygulamalarn yanlú oldu÷unun kabulünü zorlaútrr ve de÷er yaratabilecek bu iúbirli÷i
potansiyelinin göz ard edilmesine sebep olur.
“Tabii ki e-kanallar için de hizmet veriyoruz ve da÷tmn gerçekleútiriyoruz, ancak talep
henüz kritik düzeye ulaúmad. Satúlar bizi iúbirli÷ine götürecek düzeyde de÷iller” (Eperakende Firmas)
“Cep telefonu ve el terminallerinin yardmyla aracn yeri, ürünün durumu ile ilgili bilgi,
araç kasasnn anlk scakl÷, aracn hz ve kapsnn pozisyonu gibi birçok bilgiye

480

eriúebiliyoruz. E-perakendecilerle iúbirli÷i sayesinde hizmet kalitesini etkileyebiliriz ancak
bundan úimdilik kazancmz olmayaca÷ için gerek duymuyoruz” (Lojistik Firma)
“Türkiye’de birçok lojistik firma genel kayt ve uygun muhasebe standartlarn sahip de÷il.
Baz firmalar lojistik alannda faaliyet gösteriyor ama ço÷u yasadú uygulamalara
dayanyor. øúbirli÷i hakknda düúünmeye baúlamadan önce ihtiyacmz olan; daha açk
kurallar, daha profesyonel standartlar olan adil bir rekabet ve yönetim sistemi” (Lojistik
Firma)
Pazar yönlendirmeli direnç; modern e-perakendede yasal düzenlemelerin süreci
kolaylaútrabilecek ve olas karmaúalar engelleyebilecek düzeyde olmamas sebebiyle
taraflarn de÷iúime ve sahip olduklar otorite ve gücü kaú tarafla paylaúmaya çekinmeleri
dolaysyla oluúmaktadr.
“E-perakendede iúbirliksel bir ortam için gerekli olan düzenlemeler henüz yaplmad,
dolaysyla maliyetler olmas gerekenden daha yüksek ve iúbirli÷i de snrl düzeydedir” (Eperakende Firmas)
“Yasa ve düzenlemelerde tutarllktaki eksiklik, lojistik sektörünün hzl bir úekilde
olgunlaúmasn engelliyor. Bu eksiklik, ço÷unlukla adil rekabet ve adil iúbirli÷inin anlamn
göz önünde bulundurdu÷umuzda belirgin bir úekilde karúmza çkyor” (Lojistik Firmas)
“Yabanc yatrmclar Türkiye’nin lojistik potansiyelini ciddi bir úekilde
de÷erlendirmiyorlar çünkü yasal düzenlemeler iúbirli÷i potansiyelini snrlyor. Altyapsal
problemler, örne÷in Dubai ile karúlaútrld÷nda daha fazla. Yabanc yatrm ve vergileme
gibi mevzularda de÷iúiklikler yaplmal” (Lojistik Firma)
Co÷rafi-demografik (Pozisyonel) direnç; úehrin eski co÷rafi yapsnn modern
lojistik faaliyetlerini desteklememesi nedeniyle ortaya çkarak, var olan bu durumda daha
iyisinin nasl yaplaca÷na yönelik bir de÷erlendirmeyi gerekli klyor. Kentsel yapnn
getirdi÷i engellerin de÷iútirilemeyece÷ini, statükonun korunmas gerekti÷ini düúünen eperakende ve lojistik firmalar bu pazarn potansiyel gücünü göz ard ederek geliúmekte olan
ülke úartlarnda de÷iúen ve geliúen demografik koúullara ve hayat tarzna cevap veren bir emarket lojistik sürecini zorlaútrmaktadrlar.
“ùehrin ve müúterilerin ihtiyaçlar öyle hzl de÷iúiyor ki, baz bölgelerde de÷erlendirme
yapp kapasitemizi ona göre ayarlayamyoruz. Birçok adresi ve soka÷ bulamyoruz. Çok
yo÷un oldu÷umuz için, tüketiciler de ürünlerin iadesinde zorlanyor ve yasal süreçlerden
dolay nasl yapacaklarn bilmiyorlar” (Lojistik Firma)
“østanbul homojen bir úehir de÷il, baz bölgelerde çoklu da÷tm gerekiyor ve belki de daha
büyük araçlara ya da baúka firmalarla iúbirli÷i kurmaya ihtiyacmz var. Bu gerçekten ciddi
anlamda maliyet yükselten bir problem” (E-perakende Firmas)
“Etkin perakendecilik tüketici ihtiyaçlarn içinde bulunduklar yerel çevreyi göz önünde
bulundurarak planlamay ve böylelikle karúlaúlan durumlar öngörerek tatmin edici bir
çözüm bulmay gerektiriyor. Hepimiz de÷iúen trafik akúnn, hava úartlarnn, kaza
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oranlarnn ve geliúen bir metropol hayatnn di÷er yönlerinin farkndayz. Perakendecilerin
daha çok iúbirli÷inde bulunmas ve tüketiciye uyarlanmú da÷tm çözümleri bulmalar
gerekiyor” (Kentsel Planlama)
Sonuç ve Öneriler
E-market úekillenmesinde yeni teknolojinin kullanm oran ve amac arttkça, iúbirliksel
direnç ve entegrasyon eksikli÷i ile ilgili yeni görüúler ortaya çkmaktadr (Bijker ve Law,
1990). Tedarik zinciri yönetiminde iúbirli÷ine yönelik anlaúlmas gereken nokta
uygulayclar, teknoloji ve çevreleyen alanlar arasnda karúlkl bir etkileúim olmas
gerekti÷idir. Bu etkileúimin gerçekleúebilmesi ticari ortaklarn yerel çevreleri içinde
iúbirli÷ine gösterdikleri direnç türlerine karú detayl bir bilgi gerektirmektedir.
Yaplan 29 mülakatn bulgular farkl düzeylerde birkaç úekilde açklanabilir. Perakende
seçenekleri ve gösterilen direnç çerçevesinden bakld÷nda mülakat yaplanlarn ço÷u
tedarik zinciri yönetiminde iúbirli÷ine, günden güne de÷iúebilen stratejilerin belirlenmesinde
etkili olan direnç kapsamnda incelenmesinin önemli ve de÷erli oldu÷u görüúünü
savundular.
Bulgular, tedarik zinciri yönetiminde, e-kanal lojistik entegrasyonuna
gösterilen direncin aldatc noktalarndan birinin belirgin bir karú çkútan çok bir araya
gelip organize olmaya karú bir isteksizlik oldu÷unu yanstmaktadr. Bu bulgular geleneksel
tedarik zinciri stratejilerinin a) kesin reddetmenin dúnda, tedarik zinciri yönetiminde
iúbirli÷ine karú daha soyut ve dinamik direnç biçimlerini, b) günlük mikro boyuttaki
iúbirli÷i faaliyetleri üzerinde makro çevrenin etki ve önemini, c) iúbirli÷i faaliyetlerine
katlmamak için ticari ortaklar arasndaki direncin çoklu gerekçelerini dikkate almad÷n
göstermektedir. Bu da iúbirli÷inde eylemsizli÷in sebeplerinin her zaman açk ve kesin
olmad÷n vurgulamaktadr.
Bu çalúma bulgular do÷rultusunda bir dizi sektörel öneride bulunmaktadr. Öncelikle, bilgi
sistemleri sayesinde örgüt içi iúbirli÷i çabalar co÷rafi bilgi sistemlerinden daha fazla
yararlanlarak co÷rafi-demografik verilerle desteklenmelidir. Ticari ortaklar birbirlerinden
kopuk bir biçimde geliútirilmiú olan bilgi sistemlerinden uzaklaúarak, karúlkl iúbirliksel
veri paylaúm optimizasyonuna do÷ru ilerlemeliler. Son olarak ve en önemlisi, bir dizi
konsolidasyon ve transfer noktas (CDPs), kentsel planlama birimleri tarafndan, metropolün
fiziksel kstlarn göz önünde bulundurarak lojistik faaliyetleri optimize edecek úekilde
düzenlenmelidir.
Gelecek çalúmalarn, e-market sürecindeki ticari ortaklarn farkl çözümlerini, daha
kuvvetli web tabanl iúbirli÷i ortamnn geliútirilmesinde iúbirli÷ine gösterilen dirençle nasl
baúa çktklarn ve nasl ikilemlerle karúlaútklarn detayl bir biçimde incelemeleri
önerilir.
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Özet
Bu çalúmada birim de÷eri eúit olan ancak anlamsal olarak farkl olan iki promosyonel
teklifin tüketici algs üzerindeki etkisi incelenmiútir. Araútrma verileri senaryo úeklinde
hazrlanan anket formu vastasyla 385 ö÷renci örnekleminden elde edilmiútir. Araútrma
verileri varyans analizine tabi tutulmuú ve bulgular yorumlanmútr. Araútrma bulgular
anlamsal olarak farkl olan iki promosyonel teklifin, tüketicilerin tüketim hz ve
stoklanabilirlik özelli÷ine göre farkllk gösteren 4 ürünü tercihleri üzerindeki etkisinin
istatistiksel olarak farkllaúmad÷n ortaya koymuútur. Literatürdeki konuyla ilgili araútrma
eksikli÷i dikkate alnd÷nda çalúmann sonuçlarnn ilgili alana önemli katklar yapaca÷
umulmaktadr. Ayrca sonuçlarn, araútrmann örneklemini hedef pazar olarak gören
perakende ma÷azalarna da önemli ipuçlar sunaca÷ beklenmektedir. Ö÷renci örneklemi
seçilmesi, araútrma bulgularnn genellenebilirli÷i önünde önemli bir engel olarak
de÷erlendirilebilir.
Anahtar kelimeler: Promosyon, Fiyat Promosyonlar, Ekstra Ürün Promosyonlar,
Promosyonel Fiyat Çerçevesi
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THE EXAMINATION OF THE EFFECTS OF PRICE PROMOTION FRAMES ON
THE PRODUCT PREFERENCES OF CONSUMERS
Abstract
In this study the effects of two price promotion frames which are the same in terms of unit
cost butsemantically different on consumer perception. The data for the empirical study
were collected via survey including different scenarios from a sample composed of 385
students. An analysis of variance was used and the findings of the analysis were interpreted.
The results of the study show that the effects of two promotion frames on the consumer
preference of 4 products which are different in terms of stock up characteristics and
consumption level were not statistically significant. It is expected that the findings of the
study will make important contributios to the extant literature considering the lack of
literature. The results will also provide some clues to retailers which target the sample of the
study. The use of student sample is an important drawback for the generalization of the
research findings.
Keywords: Promotion, Price Promotions, Extra Product Promotions, Promotional Price
Frames
Giriú
Tüketicilerin satn alma sürecinde kendilerine sunulan çeúitli fiyat ve ürün promosyonlarnn
satn alma tercihleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi son dönemlerde önemli bir çalúma
alan olarak karúmza çkmaktadr. Bu konuyu önemli hale getiren ise tüketicilerin
neoklasik teorilere zt bir úekilde rasyonel olmayan satn alma davranúlarn da sklkla
sergilemeleridir (Sinha ve Smith, 2000).
Rekabetin gittikçe önem kazand÷ perakendecilik sektöründe oldukça farkl promosyonel
tekliflerin tüketicilere sunuldu÷u görülmektedir. Perakendeciler tarafndan sunulan bu farkl
promosyonel tekliflerin önemli bir ksmnn ekonomik de÷er olarak birbirinden
farkllaúmad÷ ancak farkl ifade tarzlaryla de÷iúik úekillerde sunuldu÷u görülmektedir. Bu
farkl fiyat sunumlarnn bazen fiyat indirimi (örne÷in %20 indirim), bazen de ayn fiyata
daha fazla ürün verme (örne÷in bir alana bir bedava gibi) ya da fiyat indirimi ve ekstra
ürünlerin bir arada kullanlmas úeklinde uyguland÷ görülmektedir. Bu tür farkl
promosyonel tekliflerin temel amac, tüketiciler tarafndan alglanan alúveriú de÷erini (deal
value) yükselterek ürünün satn alnma hzn arttrmaktr.
Farkl promosyonel fiyat çerçevelerine (promotional price frame) iliúkin son dönemlerde
birtakm çalúmalar yaplmasna ra÷men hangi promosyonel teklifin tüketiciler tarafndan
daha olumlu algland÷ konusunda bir görüú birli÷inin olmad÷ görülmektedir. Baúka bir
ifadeyle, baz çalúmalar farkl promosyonel tekliflerin tüketiciler tarafndan alglanmasnda
herhengi bir farkll÷n olmad÷n ifade ederken (Tversky, Sattath ve Slovic, 1988;
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Diamond, 1992) baz çalúmalarda ise bu tekliflerin belirli ürün gruplarnn tercih
edilmesinde farkl úekilde alglanabildi÷i ifade edilmektedir (Litvack, Calantone ve
Warshaw, 1985; Sinha ve Smith, 2000; Li vd., 2007).
Dolaysyla bu konudaki literatür bulgularnn tutarszl÷ndan ve yeterli sayda çalúmann
olmamasndan hareketle çalúmann amac; farkl promosyonel fiyat sunum alglarnn
tüketicilerde ne derece de÷iúiklik gösterdi÷ini incelemektir. Bu çerçevede farkl
promosyonel fiyat tekliflerinin, ürünlerin tüketim hz ve stoklanabilirlik özelli÷ine göre
tüketicilerce alúveriú sürecinde farkl alglanp alglanmad÷nn incelenmesi çalúmann
temel amacnn daha spesifik olarak ifade edilmesidir.
Teorik Çerçeve
Promosyonel Fiyat Çerçeveleri ve Tüketici Satn Alma Kararlar Üzerindeki Etkisi
Promosyonel fiyat çerçeveleme kavram genel olarak ekonomik de÷eri ayn ya da birbirine
yakn olup anlamsal olarak farkl úekillerde ifade edilen promosyonel sunumlar ifade
etmektedir (Chen vd., 1998; Das, 1992; Diamond, 1992). Li vd., (2007) ise promosyonel
çerçevelemeyi karar verici konumunda olan tüketicinin belirli bir konudaki tercihe iliúkin
davranú algsyla iliúkilendirmektedir. Promosyonel çerçeveleme sunumlarnda kullanlan
ifadelerdeki anlamsal farkllklar genel olarak ekstra (bedava) ürün teklif etme ya da ürün
fiyat üzerinde do÷rudan bir indirim úeklinde uygulanmaktadr. Perakendeciler anlamsal
olarak farkl olan promosyonel sunumlar de÷iúik úekillerde tüketicilere sunmak suretiyle
belirli özelliklere sahip ürün gruplarnda ve farkl tüketici segmentlerinde yüksek bir
alúveriú de÷eri (deal value) yaratmay amaçlamaktadr. Yüksek bir alúveriú de÷erine sahip
tüketicilerin ise bu ürünleri satn alma hz ve miktarn arttrmas beklenmektedir (Sinha ve
Smith, 2000).
Literatürdeki promosyonel fiyat sunumlar ile ilgili araútrmalar genel olarak iki kategoriye
ayrlabilir (Li vd., 2007). Birinci kategorideki çalúmalar farkl fiyat promosyon tekliflerinin
tüketicilerin satn alma davranúlar üzerindeki etkisini incelemiúlerdir. økinci kategorideki
çalúmalar ise de÷iúik promosyonel teklifler ile tüketicilerin satn alma davranú iliúkisinde
tüketici temelli de÷iúkenlerin ne úekilde etkili oldu÷unu araútrmútr. Bu çalúmada da
birinci kategorideki çalúmalara benzer úekilde birim fiyatlar ayn olan ancak farkl
úekillerde ifade edilen promosyonel sunumlarn, tüketim hz ve stoklanabilirlik
özelliklerine göre farkl ürün gruplarnda tüketici tercihlerini ne yönde etkiledi÷i üzerine
odaklanmaktadr.
Literatürdeki konuyla ilgili çalúmalar incelendi÷inde birbiriyle tutarl olmayan sonuçlarn
ortaya çkt÷ görülmüútür. Farkl promosyonel sunumlarn tüketici algsnda bir de÷iúiklik
yaratarak, onlarn satn alma tercihlerinde olumlu etkilerini ifade eden çalúmalar oldu÷u
gibi, bu sunumlarn herhangi bir algsal de÷iúikli÷e neden olmad÷n ileri süren çalúmalar
da mevcuttur (Li vd., 2007; Tversky, Sattath ve Slovic, 1988; Diamond 1992).
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Baz çalúmalar stoklanp stoklanamama özelli÷ine sahip ürün gruplarnda fiyat indirimi ve
ekstra ürün promosyonu úeklinde birim fiyat ayn olan ancak anlamsal farkll÷ olan iki
farkl promosyonel tekliflerin tüketicilerce farkl algland÷ sonucuna varmúlardr (Litvack,
Calantone ve Warshaw, 1985; Sinha ve Smith, 2000; Li vd., 2007). Bu çalúmalarda
tüketicilerin stoklanabilir ürün kategorileri için ekstra ürün promosyonunun alúveriú
de÷erini daha fazla alglamas beklenirken, stoklanamayan ürünlerin gelecekte tüketilme
imkan olmad÷ndan, bu kategoriler için fiyat promosyonlarnn daha yüksek alúveriú
de÷erine sahip olarak algland÷ ifade edilmektedir.
Russo (1977) ise farkl promosyonel tekliflerdeki ifadelerde tüketicilerin birim fiyattan
ziyade mutlak fiyat göz önünde bulundurduklarn ifade etmiútir. Bu çerçevede
de÷erlendirilen çeúitli promosyonel teklifler incelendi÷inde birim fiyat açsndan eúit bir
öneri sunduklar görülmesine ra÷men toplam fiyatta farkllaút÷ ortaya konmaktadr.
Örne÷in, ‘%50 indirim’ úeklinde ifade edilen promosyonel teklif, ‘bir alana bir bedava’
úeklinde sunulan teklife oranla düúük harcama gerektirir ve tüketiciyi 2 birim ürün satn
almaya zorlamad÷ için daha fazla özgürlük sa÷lar. Bu ba÷lamda de÷erlendirildi÷inde ise
‘%50 indirim’ tüketicilere daha fazla alúveriú de÷eri sunmaktadr (Sinha ve Smith, 2000).
Chen, Monroe ve Lou (1998) yüksek fiyatl ürünlerde indirim miktarnn, para cinsinden
ifade edilmesinin, yüzde olarak ifade edilmesine oranla daha etkili oldu÷unu ortaya
koymuútur. Düúük fiyatl ürünlerde ise indirim miktarnn yüzde cinsinden ifadesinin alg
düzeyinin para cinsinden ifadesine oranla daha yüksek oldu÷unu bulmuútur.
Li vd., (2007) stoklanabilir ve stoklanamaz ürün kategorileri arasnda anlamsal olarak farkl
promosyonel sunumlarn tüketici algsnda herhangi bir de÷iúime neden olmad÷n ortaya
koymuútur. Benzer úekilde Tversky, Sattath ve Slovic (1988), tüketici tercihlerinin anlamsal
olarak farkl promosyonel sunumlardan etkilenmedi÷i sonucuna varmútr. Diamond (1992)
ise ekstra ürün promosyonu ve fiyat indirimi úeklinde birim de÷eri ayn olan ve anlamsal
farkll÷a sahip olan de÷iúik promosyonel sunumlarn tüketici algsnda bir de÷iúikli÷e yol
açmad÷n göstermiútir.
Diamond (1992) ayn nominal de÷ere sahip iki farkl promosyondan birinin di÷erine tercih
edilip edilmeyece÷ini iki aúamada de÷erlendirmek gerekti÷ini ileri sürmektedir. ølk aúamay
promosyon úekillerinin etkileri üzerindeki psikolojik etmenlerin incelenmesi, ikinci aúamay
ise tüketicilerin promosyon teklifleri üzerindeki birim fiyat ve nominal de÷er alglarnn
ölçülmesi oluúturmaktadr. Bu çerçevede farkl promosyonel teklifler üzerindeki (indirim ya
da ekstra ürün verme) tüketicilerin tercih nedenlerini belirleyen etmenleri; çerçeveleme ve
zihinsel muhasebe, alúveriú amaçlar, promosyonlarn güvenilirli÷i, özüne yükleme ve
Pekiútirme Kuram olarak sralamak mümkündür (Tablo 1). Bu durumu bir örnekle
açklamak gerekirse; 4 dolarlk bir paket deterjan satn almnda 1 dolar de÷erinde ekstra
bedava deterjan öneren bir promosyonun de÷erlendirilmesinde farkl yollar kullanlabilir.
Nominal de÷er modeli fiyat indirimi ile ekstra ürün promosyonunu birbirine eúit olarak
tanmlayacaktr (1 dolarlk indirim, 1 dolar de÷erindeki bedava ekstra ürüne eúit olarak
öngörülecektir). Birim fiyat modelini kullanan tüketiciler, bir kutu içinde 1 dolar de÷erinde
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bedava deterjan sunmann, normalde 4 dolara satlan ürünün birim fiyatnn %20 düúece÷ini
tespit edecektir. 1 dolarlk bir indirim birim fiyat %25 orannda düúürecektir. Bu nedenle
birim fiyat modelini kullanan kiúiler 1 dolarlk indirimi tercih edecektir. Bu tüketiciler 1
dolarlk fiyat indirimini, 1,33 dolarlk bedava deterjan promosyonuna (birim fiyat %25
düúüren) eúitleyecektir (Diamond, 1992).

Tablo 1. Fiyat indirimi ya da Ekstra Ürün Promosyonu Tercihine Sebep Olan Psikolojik
Etmenler
Psikolojik perspektif

Sebep olabilece÷i tercih

Açklama

Çerçeveleme ve Zihinsel
Muhasebe

Ekstra Ürün Promosyonu

Alúveriú amaçlar

øndirim

Promosyonlarn
güvenilirli÷i (inanlrl÷)

Ekstra Ürün Promosyonu

Özüne Yükleme

øndirim

Pekiútirme Kuram

Ekstra Ürün Promosyonu

Çerçevelemeyi
etkileyebilecek çeúitli
etmenler
Temel amaç harcamalar
azaltmaktr.
Kuponlar indirimlerin
güvenilirli÷ini büyük ölçüde
arttrr.
Alúveriú amaçlarn
gerçekleútirmenin ortaya
çkard÷ olumlu hisler.
Ödül gibi alglanr, fakat
indirimler e÷er amaçlar
gerçekleútirmeye yardmc
olursa pekiútirici olabilir

Kaynak: Diamond (1992)

Levin and Gaeth (1988) s÷r eti üzerinde %75 ya÷sz ve %25 ya÷l olmak üzere anlamsal
olarak iki farkl promosyonel teklifin tüketici algs üzerindeki etkisini incelemiú ve %75
ya÷sz teklifin di÷erine göre daha etkili oldu÷unu görmüútür.
Fiyat promosyonu, ürünün fiyat ile ayn ölçütte ifade edildi÷i ya da parasal ifade içerdi÷i
için azaltlmú (indirgenmiú) kayp olarak alglanmaktadr. Ekstra ürün promosyonu (bir
alana bir bedava) ise satn alm fiyatndan farkl bir ölçütte oldu÷u için tüketiciler tarafndan
bir kazanç olarak de÷erlendirilmektedir (Diamond ve Sanyal, 1990). Fiyat promosyonun,
ekstra ürün promosyonuna göre daha düúük harcama gerektirmesi ve mutlak para de÷eri
cinsinden tüketiciye daha fazla tasarruf sa÷lamas beklenir. Bununla birlikte fiyat
promosyonu seçene÷inde tüketici iki birim ürün satn almak zorunda olmad÷ndan bu
seçenek tüketiciye daha fazla esneklik sa÷lar.
Tüketicilerin kazanç olarak algladklar promosyonel tekliflerin indirgenmiú kayplar
úeklinde alglanan promosyonel tekliflere oranla daha fazla de÷er sundu÷u söylenebilir
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(Diamond ve Sanyal, 1990). Bu ba÷lamda bir alana bir bedava promosyonu úeklinde ifade
edilen promosyonel teklifin içerdi÷i ‘bedava’ kelimesi nedeniyle tüketicilerce daha açk bir
kazanç olarak algland÷ görülmektedir (Sinha ve Smith, 2000).
Bir promosyonel teklifin kazanç ya da indirgenmiú kayp olarak alglanmas önemli ölçüde
promosyonlarn çeúidiyle ilgilidir (Thaler, 1985). Kahneman ve Tversky (1979)
promosyonel tekliflerin tüketicilerce bu úekilde farkl alglarn risk tercihi üzerindeki
etkisini S e÷risi úeklinde bir de÷er fonksiyonu úeklinde açklamaya çalúrken, ayn zamanda
indirgenmiú kayp olarak alglanan tekliflerin kazanç olarak alglanan tekliflere oranla
tüketicilerce daha yüksek ve pozitif yönlü algland÷n ifade etmiútir.
Sinha ve Smith (2000) bir tüketicinin birim fiyat ya da toplam fiyat baznda belirli bir
anlaúmay di÷erlerine oranla daha uygun de÷erlendirmesine sebep olan faktörleri
incelemiúlerdir. ølgili çalúmada üç promosyon çeúidi incelenmiútir. Bu promosyonlar, %50
indirim (fiyat promosyonu), bir alana bir bedava (ekstra ürün promosyonu) ve ekstra ürün
satn alm nedeniyle indirimlerdir (birleútirilmiú promosyon). Bu teklifler birim fiyat
açsndan birbirine eúittir (son iki promosyon hem birim fiyat hem de toplam fiyat açsndan
eúit). Farkl úekilde ifade edilmiú olan promosyonel tekliflerin tüketicilerce
de÷erlendirilmesine, normatif ekonomik mant÷n dúnda tanmlayc bir birey davranúna
örnek olarak gören bu çalúma sonuçlar, sadece tüketicilerin stoklanabilen ve
stoklanamayan ürünleri tercihlerinde farkl promosyonel teklifler konusundaki alglarnn
de÷iúti÷ini göstermiútir.
Bu çalúmada Sinha ve Smith (2000) ve Li vd. (2007)’nin çalúmalarndan esinlenerek
tüketim düzeyine ve stoklanabilirlik özelli÷ine göre 4 farkl ürün seçilmiú ve bu tüketicilerin
bu ürünleri tercihlerinde ‘bir alana bir bedava’ ve ‘%50 indirim’ promosyonlarnn farkl
úekillerde alglanp alglanmad÷ incelenmiútir. Tablo 2’de görüldü÷ü gibi kola ve kot
pantolon stoklanabilir (stock up) ürünler olarak, pizza ve süt ise stoklanamayan (non-stock
up) ürünler olarak belirlenmiútir. Kola ve pizzann tüketim düzeyi yüksek olarak, kot
pantolon ve sütün tüketim düzeyi ise düúük olarak ele alnmútr.
Tablo 2. Çalúmada incelenen ürünlerin stoklanabilme özellikleri ve tüketim düzeyine göre
snflandrlmas
Tüketim düzeyi
Yüksek
DüƔük

Stoklanabilme ÖzelliŒi
Stoklanabilir
Stoklanamaz
Kola
Pizza
Kot Pantolon
Süt
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Farkl Fiyat Çerçevelerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisini ønceleyen Bir
Araútrma
Örneklem ve Veri Toplama Yöntemi
Araútrma verileri Eskiúehir Osmangazi Üniversitesi ö÷rencilerinden kolayda örnekleme
yöntemi ile seçilen 385 ö÷renciden toplanmútr. Araútrma verileri, oluúturulan anket formu
vastasyla ö÷rencilerle yüz yüze görüúülerek toplanmútr. Analizler 385 anket formu ile
elde edilen veriler üzerinde gerçekleútirilmiútir.
Ölçekler ve Analizler
Anket formu, iki bölümden oluúmaktadr. Birinci bölümde kot pantolon ve süt ürünlerine
göre iki farkl ma÷azann iki de÷iúik promosyon uygulad÷ úeklinde bir senaryo verilerek
tüketicilerden bu promosyonlardan hangisini tercih edece÷ini iúaretlemeleri istenmiútir.
økinci bölümde ise tüketicilerden pizza ve kola ürünlerine karú iki farkl promosyonel teklifi
de÷erlendirmeleri ve bunlar arasndan bir seçim yapmas talep edilmiútir. Anketin her bir
bölümü iki farkl tüketici grubuna uygulanmútr. Promosyonel tekliflerden birisi ‘bir alana
bir bedava’, di÷eri ise ‘%50 indirim’ úeklindedir. Örne÷in;
Kot pantolon satn alaca÷nz varsayn. Aúa÷da 2 farkl ma÷azada yer alan 2 farkl
promosyon oldu÷unu düúünün.
A Ma÷azas: 1 kot pantolon alana 1 kot pantolon bedava.
B Ma÷azas: Kot pantolonun fiyat %50 indirimli.
Verilen senaryolar 1:Kesinlikle A ma÷azasndan satn alrm, 5:Kesinlikle B ma÷azasndan
satn alrm úeklinde ölçeklendirilmiútir (Ek 1).
Veriler SPSS 17.0 paket programna girilmiú ve varyans analizine (ANOVA) tabi
tutulmuútur.
Bulgular
Tüketim düzeyi yüksek ve düúük olan ürün gruplarna göre anlamsal olarak farkl olan
promosyonel tekliflerin tüketicilerce farkl alglanp alglanmad÷n ölçen varyans analizi
sonucuna göre istatistiksel olarak anlaml bir farkll÷n olmad÷ görülmüútür (F(1-153) =
2.24, p=0.13).
Benzer úekilde stoklanabilir ve stoklanamaz ürün gruplarna göre de anlamsal farkll÷ olan
promosyonel sunumlarn alglanmasnn istatistiksel olarak farkllaúmad÷ ortaya çkmútr
(F(1-153) = 0.39, p=0.53).
Ayrca her bir ürün grubuna göre yukardaki promosyonel tekliflerin tüketicilerce farkl
düzeylerde alglanp alglanmad÷ analiz edilmiútir. Analiz sonuçlarna göre 4 farkl ürün
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grubuna göre iki de÷iúik promosyonel teklif algsnn de÷iúmedi÷i görülmüútür(F(3-153) =
1.48, p=0.21).
Araútrma bulgular literatürdeki baz çalúmalarn bulgularyla paralellik göstermektedir. Bu
çalúmada oldu÷u gibi birim de÷eri eúit ve anlamsal olarak farkl olan iki promosyonel
sunumlarn farkl ürün gruplar üzerindeki etkisini inceleyen Li vd. (2007), Tversky, Sattath
ve Slovic (1988) ve Diamond (1992) da, bu promosyonel sunumlarn tüketicilerce farkl
alglanmad÷ bulgusuna ulaúmúlardr. Sinha ve Smith (2000) ise bu çalúmann aksine
stoklanabilir ve stoklanamaz ürün gruplarnda iki farkl promosyonel teklifin tüketicilerce
farkl úekillerde algland÷ sonucuna ulaúmútr. Tüketici alglarnda istatistiksel olarak
farkszl÷n çkmas ö÷renci örneklem grubunun nispeten homojen olmasndan ve verilen
ürünlerin özelliklerinin birbirine çok yakn olarak alglanmasndan kaynaklanabilece÷i
düúünülmektedir.
Tartúma ve Kstlar
Bu çalúmada birim de÷eri eúit olan ancak anlamsal olarak farkl iki promosyonel teklifin
tüketicilerce alglanmasnn farkl olup olmad÷ incelenmiútir. Bu inceleme stoklanabilirlik
ve tüketim hz kriterlerine göre farkl olan 4 ürün grubu üzerinde yaplmútr. Araútrma
bulgular göstermiútir ki iki farkl promosyonel teklifin tüketicilerin gerek tüketim hz gerek
stoklanabilirlik özelli÷ine göre farkl olan ürünleri tercihlerinde bir farkll÷a yol
açmamaktadr. Bu sonuçlar literatürdeki baz çalúmalarn bulgularyla benzerlik gösterirken
bazlaryla çeliúmektedir. Araútrmann literatür ksmnda da de÷inildi÷i gibi bir grup
çalúma anlamsal olarak farkl promosyonel tekliflerin tüketicilerce farkl algland÷n ileri
sürerken, di÷er bir grup çalúma ise bu farkllaúmann olmad÷n ifade etmiúlerdir.
Bu çalúmann bulgularnn her ne kadar genelleútirilebilir bir özellik taúmasa da mevcut
literatüre bir katk yapmas beklenmekte ve araútrmann örneklem profilini hedef pazar
olarak seçen perakendecilere izleyecekleri promosyon stratejilerinde önemli ipuçlar
sunmaktadr. Örne÷in ö÷rencilere araútrma kapsamnda verilen ürün gruplar üzerinde
uygulanacak anlamsal farkll÷ olan de÷iúik promosyonel sunumlarda ma÷aza için maliyeti
daha düúük olan promosyonel teklif üzerine odaklanlabilir.
Araútrmann ö÷renci örneklemi üzerinde yaplmas ve kolayda örneklemin seçilmesi bir
kst olarak de÷erlendirilebilir. Araútrmann bulgularnda kampanyalarn alglanmasnda bir
farkll÷n çkmamas da nispeten homojen bir özellik gösteren ö÷renci örnekleminin
seçilmesinden kaynaklanabilir. Bulgularn genellenebilirli÷i ve karúlaútrma yapma imkan
sunmas bakmndan daha farkl özelliklere sahip ve daha büyük hacimdeki örneklem
üzerinde bu tür araútrmalarn yaplmas gelecek araútrmalar için bir öneri olarak
sunulmaktadr.
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EK 1
Anket Formunda Sunulan Senaryolar
1.Grup
Problem (Senaryo) 1
Kot pantolon satn alaca÷nz varsayn. Aúa÷da 2 farkl ma÷azada yer alan 2 farkl
promosyon oldu÷unu düúünün.
A Ma÷azas: 1 kot pantolon alana 1 kot pantolon bedava.
B Ma÷azas: Kot pantolonun fiyat %50 indirimli.
Problem (Senaryo) 2
Süt satn alaca÷nz varsayn. Aúa÷da 2 farkl ma÷azada yer alan 2 farkl promosyon
oldu÷unu düúünün.
A Ma÷azas: 1 tane 1 litrelik süt alana 1 tane 1 litrelik süt bedava.
B Ma÷azas: 1 litrelik sütün fiyat %50 indirimli.
2.Grup
Problem (Senaryo) 1
Kola satn alaca÷nz varsayn. Aúa÷da 2 farkl ma÷azada yer alan 2 farkl promosyon
oldu÷unu düúünün.
A Ma÷azas: 1 litre kola alana 1 litre kola bedava.
B Ma÷azas: 1 litre kolann fiyat %50 indirimli.
Problem (Senaryo) 2
Pizza satn alaca÷nz varsayn. Aúa÷da 2 farkl ma÷azada yer alan 2 farkl promosyon
oldu÷unu düúünün.
A Ma÷azas: 1 pizza alana 1 pizza bedava.
B Ma÷azas: Pizzann fiyat %50 indirimli.
1: Kesinlikle A ma÷azasndan satn alrm 5: Kesinlikle B ma÷azasndan satn alrm
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Özet
Bu araútrma, perakende akaryakt endüstrisinde tüketici güvenine etki eden faktörleri
incelemektedir. Güven, yüksek risk algs ve belirsizlik olan durumlarda tüketici satn alma
davranúnda önemli bir rol oynar. Belirsizlik ve yerel dinamiklerin yol açt÷ yüksek risk
algsn barndran perakende akaryakt endüstrisi bu anlamda tüketici güvenine etki eden
de÷iúkenlerin araútrlmas için iyi bir örnek teúkil etmektedir. Bu çalúma betimleyici bir
araútrma olup, 19 ile 60 yaú aral÷nda, çeúitli meslek gruplarndan østanbul'da yaúayan 201
bireysel akaryakt tüketicisinin katlmyla gerçekleúmiútir. Araútrma bulgular akaryakt
endüstrisinde tüketici güveni oluúumunda itibar, yetkinlik ve imaj kriterleri ile akaryakt
tüketiminde alglanan riskin yan sra tüketicinin bireysel kiúilik özelliklerinden güvene
e÷ilimin önemli rol oynad÷n göstermektedir. Bu araútrmann sonuçlar akaryakt tüketimi
gibi yüksek risk algsna sahip ürün kategorilerinin pazarlanmas, pazarlama iletiúim
stratejilerinin kurgulanmas süreçlerinde aydnlatc olacaktr.
Anahtar Kelimeler: Perakende Akaryakt Endüstrisi, Tüketici Güveni, Alglanan Risk,
Tüketici Davranúlar
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CONSUMER TRUST AND PERCEIVED RISK IN RETAIL FUEL INDUSTRY
Abstract
This paper seeks to explore the elements which affect consumer trust in retail fuel industry.
Trust plays a significant role in consumers’ buying behavior while there is a high perceived
risk condition and uncertainty. Therefore, the retail fuel industry in Turkey which includes
perceived risk in terms of uncertainty and local issues stands a good example to find out
dimensions of consumer trust. This paper presents a survey conducted with 201 people in
østanbul who are individual fuel consumers, ages ranking between 19 and 60. The findings
indicate that the reputation, competence and image of the company with the perceived risk
associated with the fuel consumption play an important role on building trust in retail fuel
distributor companies. Furthermore, as a personality trait, consumers’ propensity to trust has
been found to have a significant impact on building consumer trust. This study presents a
tool to marketing practitioners, which will assist them in building and preserving long-term
trust consumer relationships in high perceived risk industries.
Keywords: Retail Fuel Industry, Consumer Trust, Perceived Risk, Consumer Behaviour
1.GøRøù
Akaryakt sektörü, petrol aramacl÷ndan baúlayp, taúmacl÷, iúlenmesi, pazarlamas ve
petrokimya sanayisini de içeren çok geniú bir yapya sahiptir. Petrolün arama ve çkarma
iúlemleri “yukar pazarlar (upstream markets)”, rafinaj, da÷tm ve pazarlamadan oluúan
ksm da “aúa÷ pazarlar (downstream markets)” olarak adlandrlmaktadr (Soysal,
2003:13). Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetlerinde en büyük oyuncu, 2009 ylnda
yapt÷ toplam 522 milyar liralk yatrmla devlet iúletmesi olan TPAO olmuútur (TPAO,
2010). 2009 yl sonu verilerine göre, do÷al gaz 32.3% oranndaki payla en fazla tüketilen
enerji kayna÷ olurken, petrol 31.9%, kömür 27.4% ve hidro-enerji 8.1% lik oranlarla do÷al
gazn ardndan gelmektedir. Türkiye’nin ikinci en büyük enerji kayna÷ olan petrol, yo÷un,
genç ve gittikçe kentleúen nüfus ile birlikte büyük bir büyüme potansiyeline sahip bir sektör
oldu÷unu göstermektedir.
Bu araútrmada incelenen akaryakt satú ve pazarlamasn kapsayan perakende akaryakt
sektörü, artan enerji talebi nedeniyle Türkiye’de
en hzl büyüyen sektörlerin baúnda gelmektedir. Perakende akaryakt sektöründeki iúlem
büyüklü÷ü benzinler ve motorinler için, 2009 ylnda 51.4 Milyar TL olarak gerçekleúmiútir
(Petder, 2010:5). Avrupa Birli÷i ülkelerine kyasland÷nda oldukça düúük olan taút sahiplik
oran, sektördeki büyüme potansiyelinin altn çizmektedir. 2009 yl sonu itibar ile Türkiye
petrol piyasasnda; 4 rafineri, 54 da÷tc, 82 depolama tesisi, 12.693 akaryakt istasyonu
EPDK'dan lisansl olarak faaliyet göstermektedir (EPDK, 2010:63-67). Türkiye’deki
rafineri lisans sahiplerinin 2009 yl benzin, motorin ve fuel oil türlerinde toplam üretim
miktar 10,57 milyon ton iken ( EPDK, 2010:81), yine 2009 yl EPDK raporuna göre, on
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akaryakt da÷tm firmasnn pazar pay 79.6% iken, krktan fazla di÷er da÷tmclarn pay
sadece 20.4% tür (EPDK, 2010:16-20).
Sektörün ana oyuncularn incelemek gerekirse, 3000’den fazla akaryakt istasyonuyla
tüketicilere hizmet sunan Petrol Ofisi, bir devlet iúletmesi olarak 1941 ylnda faaliyete
baúlamútr. Türkiye’nin en köklü akaryakt firmalarndan olan Shell, 1923 ylnda
Türkiye’de faaliyete baúlamú ve 2006 ylnda Turcas Petrol ile ortak giriúim úirketi kurarak
akaryakt istasyon a÷n geniúletmiútir. Firmann úu an 1100’den fazla akaryakt istasyonu
bulunmaktadr. 1992’de kurulan Opet’in %50 oranndaki hissesi 2002 yl sonunda Koç
Holding Enerji Grubu’nu tarafndan satn alnmú ve 1300’ü aúkn akaryakt istasyon a÷ ile
birlikte Türkiye’nin en büyük kuruluúlarndan Tüpraú ve Aygaz gibi Koç Holding
bünyesindeki úirketlerden kaynaklanan sinerji sayesinde büyük bir büyüme potansiyeline
sahip duruma gelmiútir.
1912 ylnda Türkiye’de faaliyetlerine baúlayan BP, bugün 600 akaryakt istasyonuyla
tüketicilere hizmet sunan Türkiye’nin en eski akaryakt da÷tm firmalarndan birisi. Yine
uzun yllardr Türkiye’de faaliyet gösteren Total, 500 akaryakt istasyonu ile Türkiye
akaryakt, madeni ya÷ ve LPG pazarnn önemli isimlerinden biridir.
Perakende akaryakt endüstrisi, ayn zamanda en fazla vergi geliri sa÷lanan sektörlerin
baúnda gelir. 2009 ylnda hesaplanan ortalama vergi oran ile devletin akaryakt türlerinden
toplam dolayl vergi geliri yaklaúk 30 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleúmiútir.
PETDER 2009 sektör raporuna göre, akaryakta uygulanan dolayl ve direkt vergilerin
Avrupa ülkelerine kyasla Türkiye’de daha fazla olmas sebebiyle, Türk tüketicisi akaryakta
daha fazla ödemektedir. Bu durum, perakende akaryakt sektöründe tüketici açsndan
alglanan riski artrrken güvenin önemini de aç÷a çkarmaktadr. Bunun yan sra, yakn
zamanda karúlaúlan kaçak akaryakt gibi yerel dinamikler de tüketicinin akaryakt da÷tm
firmas seçiminde daha dikkatli olmasn gerektirmekte ve sektörün barndrd÷ riskleri göz
önüne sermektedir. Yerel dinamiklerin yan sra, ço÷u durumda tüketicilerin talep ettikleri
miktarda ya da türde akaryaktn araçlarnn deposuna doldurulup doldurulmad÷n
anlamalar zaten zordur. Tüm bu durumlar, kuúkusuz tüketici tarafndan alglanan riskin
altn çizerken, tüketici güveni oluúturmann gereklili÷ini göz önüne sermektedir. Bu
araútrmada akaryakt da÷tm firmalarna karú oluúan güvene etki eden faktörler
incelenmiútir. Alglanan risk, tüketici güven öncüllerinden, literatürde güvenilirlik kriterleri
diye de bilinen (Castelfranchi ve Falcone, 2000; Mayer, 1995), itibar, imaj, yetkinlik,
cömertlik, dürüstlük kriterlerinin firmalara duyulan güvene etkileri analiz edilmiútir.
2. TEORøK ÇERÇEVE
2.1 Tüketici Güveni
Güven, do÷as itibariyle psikoloji bilimi tarafndan geliútirilen bir kavramdr. Sosyal
psikolojide güven, “Birey tarafndan baúka birinin veya bir grup insann davranúlarnn
fedakâr ve olumlu olmasn bekleme durumu” (Frost, Stimpson ve Maughan, 1978:103)
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olarak tanmlanmútr. Bu sebeple, güven oluúumu, güvenilen kiúinin hareketlerinin bir
sonucudur ve güvenen kiúinin beklentilerinin karúlanmasna ba÷ldr (Doney ve Cannon,
1997:37).
Deutsch’a göre (1958:266) güven, karú tarafn kasten hayal krkl÷na u÷ratmayaca÷na
inanma iste÷idir. Bagozzi (1975:35) ise güveni “bir iliúkide karú tarafn dürtü ve
davranúlarnn yeterli derecede anlaúlmas” úeklinde tanmlamaktadr. Pazarlama
literatüründe ise güven, markann belirlenmiú olan fonksiyonunu yerine getirdi÷inde
(Chaudhuri ve Holbrook, 2001:82) marka ile tüketici arasnda güçlü bir ba÷ yaratan ana
unsur olarak tanmlanmútr (Hiscock, 2001:32). øliúkisel pazarlama anlayú güven gibi
çeúitli davranúsal unsurlarn, alúveriú iliúkilerinin süreklili÷ini sa÷lamada önemli etkiye
sahip oldu÷una dikkat çekmiútir (Morgan ve Hunt, 1994:24). Anderson ve Weitz’e
(1990:312) göre güven “alc ve satc iliúkisi içinde bulunan taraflardan birinin
gereksinimlerini, di÷er tarafn gelecekte karúlayaca÷na iliúkin davranúlar göstermesi ve
gereksinim sahibinin onun bu davranúlarna inanmasdr”.
Dwyer, Schurr ve Oh’a (1987:3) göre güven; iliúki içinde olan taraflarn birbirlerinin
beklentilerini karúlayabileceklerini düúünerek aralarnda bir eúgüdüm sa÷lamalar ve
iliúkide üzerlerine düúen görevleri yerine getirmeleri sayesinde gerçekleúir. Schurr ve
Ozanne (1985:42) alc ve satc iliúkisinde güveni; taraflarn, sözlerinin ve vaatlerinin
güvenilir oldu÷una ve iliúkideki sorumluluklarn tamamen yerine getireceklerine
birbirlerini inandrmalar biçiminde tanmlarlar. Bu tanmlar; alc ile satc arasnda güven
iliúkisinin kurulabilmesi için, taraflarn halen birbirleriyle iyi bir iletiúim içinde olmalar,
birbirlerine güvenmeleri, inanmalar, geçmiúte iyi iliúkilere sahip olmalar, gelecekte de iyi
iliúkiler içinde olacaklarn úimdiden birbirlerine hissettirmelerinin gere÷ini
vurgulamaktadr. Alc ile satc arasnda oluúturulan güven iliúkisi sayesinde, taraflar
birbirlerinin beklentilerini, gereksinimlerini, ilgi alanlarn ve tatmin düzeylerini daha iyi
saptayabilirler ve buna yönelik ürün/hizmet sunabilme becerisini gösterebilirler.
2.2 Risk Algs ve Güven
Birçok bilim dalnn ortak görüúü, riskin, güven için, seçimleri ve davranú etkileyen kritik
bir bileúen oldu÷udur. Luhmann (1979:20) risk algsnn güven oluúumundaki olmazsa
olmazlardan biri oldu÷unu öne sürerken gelece÷e yönelik seçimlerde 3 çeúit etmenin
belirleyici oldu÷unu iddia etmektedir; tannrlk, itimat ve güven. Tannrlk, güven oluúumu
için bir ön koúuldur, bir kiúi ya da markay tanmadan itimat ya da güvenden bahsedilemez.
Ancak risk algs olan durumlarda tannrlk ve itimatn yeterli olmad÷n, bu durumda
güven duygusuna ihtiyaç oldu÷unu vurgulamaktadr.
Mayer ve di÷erleri (1995:712) risk ve güven arasndaki iliúkiyi daha da netleútirirken:
“Güven riski üstlenme iste÷iyken güven davranú ise riskin üstlenilmesidir” úeklinde bir
açklama getirmiúlerdir. Garanti ve teminat benzeri baz cankurtaranlarn, korunmaszlk ve
risk benzeri unsurlar ekarte etme veya aza indirgeme rolünü üstlenmiú olduklarn
savundu÷undan Williamson’un (1993:487) “risk” ve “güven” arasndaki ayrm da ayrca
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önemlidir. Currall ve Judge (1995:162) ise güveni; ‘bir bireyin ba÷mllk ve risk
durumunda karú tarafa duydu÷u itimat’ olarak tanmlamaktadrlar.
Gambetta güveni öznel olaslk terimiyle tanmlar, ancak güven, kararlardaki sübjektif bir
olaslktan daha fazlasdr (Gambetta, 1988:216). Güvenen kiúilerin kararlar ve davranúlar
belirli nitel de÷erlendirmeler ve zihinsel bileúenler; risk ve baúarnn içsel ve dúsal
yüklemeleri; güvenenin istek ve yeterlili÷inin de÷erlendirilmesi ve “Güvenin Öncülleri”
olarak tanmlanan ve bir sonraki bölümde ele alnacak olan etmenler do÷rultusunda
belirlenir (Castelfranchi ve Falcone, 2000:800).
Tanm olarak risk, kontrol kayb, bilgi kayb ya da zaman kayb olarak tanmlanabilir (Ward
ve Smith, 2003:1 ). Buna karún belirsizlik ve risk insan yaúamnn ayrlmaz birer
parçalardr (Sztompka, 1999:19). Güven yüksek seviyede belirsizlik ve risk ortamnda
ortaya çkar, fakat onun içerisinde tahmin edilebilirlik bulunmaktadr (Huemer, 2004:190).
Risk gelecekte istenmeyen olacaklar hakknda baz belirsizlikleri ima eder. Risk karúsnda
insanlar harekete geçer ve kararlar alrlar. Risk almak insanlar için pek çok beklenmeyen
sonuçlar getirebilir. Güvenmek bir risk alma eylemidir. Bu eylem sonucunda güvenen kiúi,
güveninin kötüye kullanld÷n görerek, hayal krkl÷na da u÷rayabilir (Sztompka,
1999:30-31).
Pazarlama araútrmalarna getirilen yeni bir disiplinler-aras yaklaúm da, tüketici davranún
bir çeúit risk alma davranú olarak kavramsallaútrma yaklaúmdr. Tüketici ba÷lamnda,
biliúsel bir süreç olarak risk, “satn alma karar verirken tüketici tarafndan alglanan riskin
miktarn ve do÷asn ifade etmektedir” (Cox ve Rich, 1964:34). Risk alma davranúnn
biliúsel, güdüleyici, ve kiúili÷i ilgilendiren boyutlar oldu÷u öne sürülmüútür. Slovic’ e göre,
risk alma davranú bir kiúilik boyutu olarak kabul edilebilir (Slovic, 1962:69; Slovic,
1964:225). Slovic, risk alma davranúnn her ne kadar çok sayda araútrmac tersine inansa
da, bir boyutlu olmad÷n savunur. Slovic risk alma davranúna iliúkin yorumunu bir adm
öteye götürerek, risk alma davranúnn sübjektif boyutlarnn oldu÷undan söz etmiú ve belki
de daha önemlisi risk alma davranúnn çeúitli sayda güdüsel ve buna benzer di÷er
ö÷elerden etkilenebildi÷ini öne sürmüútür.
Yukarda belirtildi÷i gibi, tüketici akaryakt almlarnda ‘alnan yaktn yasal olup
olmad÷n ve talep edilen yaktn doldurulup doldurulmad÷n sorgulayabilme imkânna
sahip de÷ildir. Buna ba÷l olarak, bu çalúmada, risk algs, güven oluúumundaki ana
unsurlardan biri olarak de÷erlendirilecektir. Akaryakt istasyonlar gibi alc-satc arasnda
etkileúimin yo÷un ve hizmetin risk unsuru içerdi÷i durumlarda, alúveriú iliúkilerinin temeli
güven üzerine kurulmaktadr (Berry, 1995:245).
2.3 Güven Öncülleri
Moorman ve di÷erleri içtenlik, dürüstlük ve yeterlili÷in güveni oluúturan ana etmenler
oldu÷unu savunmaktadr (Moorman, Zaltman ve Deshpande, 1992:316-317). Buna ilave
olarak, güvenme e÷ilimi gibi psikolojik unsurlarn da öneminin altn çizmiúlerdir
(1993:82). Onlarn modeline göre güven 4 unsurdan oluúmaktadr: güvenen kiúinin ihtiyaç
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duydu÷u úeyin yaplabilme becerisi veya gücü anlamna gelen yetkinlik, yüksek
standartlardaki kurumsal de÷erler, dürüstlük yani güvenilenin do÷ruyu söyledi÷ine ve
sözünü tutaca÷na inanmak ve itimat. Bu çalúmada, yüksek standartlardaki kurumsal
de÷erler yerine, úirketin saygnl÷, yetkinlik, dürüstlük ve güven e÷ilimi uyarlanarak güven
öncüllerinden biri olarak belirlenmiútir.
Ganesan (1994:5), itibarn güven oluúturaca÷n savunmaktadr. Olumsuz bir itibarn,
tüketici güvenini azaltaca÷n öne süren Ganesan (199:5), úirket itibarnn úirketin
güvenilirli÷ini olumlu yönde etkileyece÷ini ifade etmektedir. Ayn zamanda, úirketin
tarihçesinin uzun vadeli iliúki için önemli bir avantaj oldu÷unu ortaya atmaktadr. Buna
ba÷l olarak, perakende akaryakt úirketinin uzun yllardr faaliyet gösteriyor olmas da
tüketici güvenini etkileyebilir.
Baz akademisyenler, kendi çkarlar yerine tüketicinin menfaatlerini ve iyili÷ini ön planda
tutan tutum ve motivasyonlar yanstan davranúlar olarak tanmlanan cömertli÷in güven
oluúumu üzerinde büyük etkisi oldu÷unu savunmaktadrlar. Bu ba÷lamda, cömert
davranúlar genelde ek roller olarak addedilmektedir (Sirdeshmukh, Singh ve Sabol,
2002:17). Gill ve di÷erlerinin (Gill, Boies, Finegan ve McNally, 2005:289) araútrma
sonuçlarna göre güvenilmesi beklenen taraf hakknda yetkinlik, dürüstlük ve cömertli÷e
iliúkin ne kadar fazla olumlu alg yaratlrsa, güveni oluúturan etmenlerden biri olan güven
e÷ilimi de o derece de artmaktadr. Türkiye’de, akaryakt istasyonlarnn, tüketici
memnuniyetini ve sadakatini artrmak amacyla ek hizmetler de sundu÷u göz önüne alnrsa,
cömertli÷in bu araútrmada güven oluúumunu etkileyen bir faktör olarak de÷erlendirilmesi
gerekti÷i ortaya çkmaktadr.
Güvenin bir markaya yönlendirmesinin, yalnzca kiúinin kendi tecrübeleriyle de÷il aile veya
arkadaúlar gibi yaknlarn tavsiyeleri do÷rultusunda mümkün oldu÷una dair deliller
mevcuttur. Kiúi bir baúkasna güvendi÷inde, duydu÷u bu güveni tavsiye edilen baúka bir
markaya veya ürüne aktarabilir (Elliott ve Yannopoulou, 2007:995).
Pazarlama alannda yaplan baz araútrmalar, tüketicilerin riskleri azaltmak için bilinen
markalar kullanmak gibi stratejiler geliútirdiklerine odaklanmútr (Ring ve di÷erleri, 1980,
s.258), zira markalaúmak kalite ve ehemmiyet garantisi oluúturmaktadr (Aaker, 1991:19) ve
güven markann tüketicileriyle kuraca÷ uzun vadeli iliúki için çok önemli bir bileúen olarak
görülmektedir. Farkl akaryakt firmalarnn sundu÷u akaryakt ürünleri arasnda çok az fark
oldu÷u göz önüne alnrsa, akaryakt istasyonunun markasnn önemi ortaya çkar. Bunun
yan sra, tüketiciyle bir marka iliúkisi kurmada önemli olan tüketicilerin o markalarla
hayatlarna anlam eklemek için ne yaptklardr; “tüketiciler markalar de÷il, yaúamlar
seçerler” (Fournier, 1998:105).
Bu çalúmann zeminini oluúturmak için yaplan ön çalúmalar göstermiútir ki, tüketiciyle
güven oluúturma aúamasnda úirketin menúei de önem kazanmaktadr. Baz tüketicilerin
ideolojik, sosyal ve ekonomik sebeplere ba÷l olarak yerli markalara güvendi÷i görülürken,
baz tüketicilerin ise uluslararas deneyim, standart hizmet ve ürün kalitesi gibi etmenlerden
dolay yabanc úirketleri tercih etti÷i gözlemlenmiútir.
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3. ARAùTIRMANIN METODOLOJøSø
3.1 Araútrmann Amac ve Kapsam
øliúkisel pazarlama uygulamalar güven konusunun önem kazanmasnda etkili olmuútur.
øliúkisel pazarlama literatüründe güvenin, alúveriú iliúkilerinin önemli bir de÷iúkeni oldu÷u
ifade edilmiútir (White, 2000:9). Hizmet ve ürünün yaps düúünüldü÷ünde, yüksek risk
algs içeren bir ürün kategorisi olarak akaryakt sektöründe tüketicilerin perakende
akaryakt da÷tm firmalarna ba÷llk hissetmelerinde en önemli psikolojik de÷iúkenlerden
bir tanesi de güvendir. Hizmetin ve ürünün alc için önemi arttkça müúteri, satc firmann
daha da itimat edilir olmasn isteyecektir. Dolaysyla perakende akaryakt da÷tm
firmalarnn tüketicide güven yaratacak ve sürdürecek stratejilere ihtiyaçlar vardr.
Bu nedenle bu araútrmann amac, öncelikli olarak motorlu araç kullanclar açsndan
akaryakt tüketiminde güven ve risk faktörlerinin etkisini tespit etmektir. Tüketici güven
öncülleri, risk algs, kiúilik özelli÷i olarak güvene e÷ilimin akaryakt satn alma davranúna
etkileri incelenmiútir. Bunlarn yan sra, bu çalúma araç kullanm özellikleri ve demografik
özellikler dikkate alnd÷nda akaryakt tüketimini etkileyen faktörlerde gözlenen
farkllklar ortaya koyarak, bulgular do÷rultusunda perakende akaryakt sektöründe faaliyet
gösteren firmalara stratejik önerilerde bulunmay hedeflemiútir.
3.2 Örneklem Yöntemi
Araútrmada; ana kütlenin tamamna ulaúmak emek, zaman ve maliyet açsndan güç oldu÷u
için, tesadüfî olmayan kolayda örnekleme yöntemi kullanlmútr. Toplamda 201 birimlik bir
örnek ile çalúlmútr. Ancak, örnekleme iúleminde seçim önyargsn en aza indirmek ve
mümkün olan en iyi temsili örne÷i elde etmek için østanbul’da yaúayan farkl demografik
özelliklere sahip araba kullanclarna ulaúlmaya çalúlmútr. Filo sistemlerine dahil olmak
perakende akaryakt tüketimini etkileyen bir faktör oldu÷undan, filo sistemlerine dahil
olmamak ankete katlm için ön koúul olmuútur. TÜøK verilerine göre Türkiye’deki toplam
14 milyon motorlu aracn 3 milyonu østanbul’da kaytl bulunmaktadr (www.tuik.gov.tr).
Böylece elde edilen örnek kitlenin popülasyonu iyi bir úekilde temsil etti÷i kanaatine
varlmútr.
3.3 Veri Toplama Yöntem ve Arac
Veri toplama yöntemi olarak anket uygulamas yaplmútr. Anket uygulamas MartTemmuz 2010 döneminde yaplmútr. Veriler, 216 katlmcdan yüz yüze yaplan anket
uygulamas ile toplanmútr. 216 anketten eksik ve hatal doldurulan anketlerin elenmesi ile
toplamda 201 anket analize uygun bulunmuútur. Anketlerin analizi SPSS (Versiyon 18.0)
paket program kullanlarak yaplmútr. Verilerin analizinde frekans da÷lmlar, varyans
analizleri, faktör analizi, korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanlmútr.
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3.3.1 Araútrmann Ön Çalúmalar
Araútrmaya baúlamadan önce, kullanlacak olan de÷iúkenleri göz önünde bulunduran taslak
bir anket formu oluúturulmuútur. Taslak anket formu hazrlama çalúmalarndan önce, açk
uçlu sorulardan oluúturulan bir ön anket yaplmútr ve 15 birimlik bir örnek kitle üzerinde
uygulanmútr. Bu iúlemler sonucunda elde edilen bilgiler ú÷nda taslak soru formu gerekli
düzeltmeler yaplarak son úeklini almútr.
3.4 Araútrma Modeli ve Hipotezleri
Hipotezler úu úekilde belirlenmiútir:
H1: Akaryakt da÷tm firmalarnn güvenilirli÷ini oluúturan de÷iúkenlerden (itibar,
yetkinlik, imaj, dürüstlük ve cömertlik) ile firmalara karú duyulan güven arasnda pozitif
yönde anlaml iliúki vardr.
H2: Akaryakt tüketiminde alglanan risk ile akaryakt satn alnan firmaya karú duyulan
güven arasnda negatif yönde anlaml bir iliúki vardr.
H3: Tüketicilerin güvene e÷ilim derecesi ile akaryakt firmalarna duyulan güven arasnda
pozitif yönde anlaml bir iliúki vardr.
3.5 Araútrmann De÷iúkenleri ve Kullanlan Ölçekler
Anket formunda toplam 58 soru yer almútr. 5 soru katlmcnn demografik özelliklerini, 1
soru akaryakt tüketimini, 2 soru alúveriú yapt÷ perakende akaryakt da÷tclarn, 2 soru
akaryakt tüketim alúkanlklarn belirlemek amacyla hazrlanmútr. Bunlarn yan sra
tüketici güven öncülleri 17, güvene e÷ilim 12 ve risk algs 4 soruyla ölçülmüútür. Firma
tercih kriterleri ise 15 soru ile ölçülmüútür.
3.5.1 Ölçeklerin De÷erlendirilmesi
Bir kiúilik özelli÷i olan güvene e÷ilimi ölçmek için Mayer ve di÷erlerinin (1995)
çalúmasndan uyarlanan 12 soru 5’li Likert (1= kesinlikle katlmyorum, 5=kesinlikle
katlyorum) ölçe÷i kullanlmútr.
Güven öncüllerinden itibar ve dürüstlü÷ü ölçmek için Doney ve Cannon’un (1997:50)’un
çalúmalarndan uyarlanan, yetkinli÷i ölçmek için ise Jarvenpaa ve di÷erlerinin (2000:4571) çalúmalarndan uyarlanan toplam 17 soru 5’li Likert (1= kesinlikle katlmyorum,
5=kesinlikle katlyorum) ölçe÷i ile kullanlmútr. Firma imaj ve itibarn ölçen sorular ise
yaplan ön çalúma bulgular do÷rultusunda oluúturulmuútur.
Risk algs Sitkin ve Weingart (1995:1590)’n çalúmasndan uyarlanan 4 soru 5’li Likert
(1= kesinlikle katlmyorum, 5=kesinlikle katlyorum) ölçe÷i kullanlarak ölçülmüútür.
De÷iúkenleri ölçmek amacyla sorulan sorulara verilen cevaplarn ortalamalar alnarak ilgili
de÷iúkenlere ait puanlar hesaplanmútr.
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4. BULGULARIN DEöERLENDøRøLMESø
4.1. Araútrma Örne÷inin Demografik Özellikleri

Tablo 1: Örne÷e Giren Katlmclarn Demografik Özellikleri
YaƔ

Cinsiyet
Kadn
Erkek

Toplam
Meslek
Serbest Meslek
FinansMuhasebe
Memur
MühendisDoktor
Akademik
7Ɣçi
Toplam

n

Ort.

Std. Sapma

En düƔük

En
yüksek

201

37.93

8.088

19

60

Frekans
f
85
116

Yüzde
%
42,1
57,9

201
Frekans
f
52
9
34
5
85
16

100
Yüzde
%
25,87
4,48
16,92
2,49
42,28
7,96

Frekans
f
4
26
90
46
35
201
Frekans
f
28
47
9
97
20

Yüzde
%
2,0
13,4
44,6
22,8
17,3
100
Yüzde
%
13,9
23,8
4,5
48,0
9,9

201

100

201

100

Gelir Durumu
700YTL ve alt
701-1200
1201-2000
2001-3000
3001 ve üstü
Toplam
ÖŒrenim
Durumu
7lköŒretim M.
Lise mezunu
Lisans
öŒrencisi
Lisans mezunu
Lisansüstü M.
Toplam

Tablo 1’de katlmclarn yaú, cinsiyet, meslek, gelir ve ö÷renim durumlarna göre
da÷lmlar görülmektedir. Katlmclarn yaú ortalamasnn 37,93 oldu÷u ve yaklaúk %
42,1'inin kadn % 57,9’unu erkek oldu÷u gözlenmektedir. Katlmclarn gelir durumlarna
bakld÷nda ise % 15,4’ünün 1200 TL ve altnda bir gelir seviyesine sahip oldu÷u
anlaúlmaktadr. Katlmclarn 44,9’u 1201 TL ile 2000 TL arasnda, % 40,1’i ise 2001 TL
üstünde bir aylk gelire sahiptir. Ayrca katlmclarn % 57,9’luk orannn üniversite ve
üstü bir e÷itim seviyesine sahip oldu÷u görülmektedir. Mesleki da÷lmlara gelince 201
katlmcnn % 23,88’inin ö÷renci, 18,4’ünün ö÷retim eleman 25,87’sinin ise serbest
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meslek sahibi oldu÷u ve yaklaúk
belirlenmiútir.

% 31,85’inin di÷er meslek gruplarnda çalút÷

Türkiye’deki bireysel akaryakt tüketicisi profili göz önüne alnd÷nda araútrmann
örneklem profilinin akaryakt tüketicisi profilini iyi bir úekilde temsil etti÷i söylenebilir.
Örneklemde yer alan bireylerin cinsiyet, yaú, meslek, e÷itim ve gelir da÷lm açsndan
sa÷lkl oldu÷u yargsna varabiliriz.
Tüketicilerin akaryakt tüketimine karú tutum ve davranúlarn açklamaya çalúan bu
çalúma, demografik özellikler, risk algs, tüketici güven öncülleri (yetkinlik, itibar, imaj,
cömertlik ve dürüstlük) ile kiúilik özelli÷i olarak güvene e÷ilim de÷iúkenlerinin etkilerini
incelemektedir. Araútrma sonucunda elde edilen bulgularn analizinde çok de÷iúkenli
istatistiksel analizlerden yararlanlmútr. Araútrmada kullanlan ölçeklerin güvenirli÷i test
edilirken en yaygn kullanm alanna sahip iç tutarllk analizi metodu olan Chronbach Alfa
katsaysna baklmútr. Bulgularn analizinde Ki-Kare, korelasyon ve varyans analizleri
(ANOVA) kullanlmú ve akaryakt da÷tm firmalarnn seçim kriterleri ise Faktör analizi
ile incelenmiútir. Ardndan akaryakt tüketim davranún açklamaya yönelik çoklu
regresyon analizi uygulanmútr. Bulgular ilerleyen bölümlerde detaylca açklanmaktadr.
4.2 Akaryakt Tüketimi ve Duyulan Güven
En büyük 16 akaryakt da÷tm firmasn tüketicilerin tercih skl÷ ve bu firmalara karú
duyduklar güven 5’li Likert ölçe÷i kullanlarak sorulmuútur. Tablo 2 akaryakt da÷tm
firmalarnn tercih edilme skl÷n ve her bir firmaya duyulan güveni göstermektedir.
Tablo 2: Akaryakt da÷tm firmasn tüketicilerin tercih skl÷ / Akaryakt da÷tm
firmalarna duyulan güven
Tüketim
/ Güven

Hiçbir
Zaman

Nadire
n

Baze
n

Sks
k

Her
Zaman

Firma A

191/176

4/13

2/4

2/4

2/3

Firma B

197/186

3/10

0/2

0/1

1/2

Firma C

100/89

22/16

15/20

18/22

46/54

Firma D

0/196

0/3

0/1

0/0

0/1

Firma E

0/196

0/3

0/1

0/0

0/1

Firma F

197/191

1/4

0/2

2/2

1/2

Firma G

198/192

1/5

0/2

1/0

1/2

Ort.
1,11/1,2
3
1,03/1,1
2
2,44/2,6
8
1,00/1,0
4
1,00/1,0
4
1,05/1,1
1
1,04/1,0
8

Std. Sap.
,546/,719
,306/,529
1,676/1,71
7
,000/,336
,000/,336
,415/,546
,358/,467
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Firma H
Firma I

73/61

25/21

15/20

14/21

74/78

200/194

0/4

0/1

0/0

1/2

Firma J

105/92

31/23

17/26

20/23

28/37

Firma K

61/51

14/20

19/20

15/22

92/88

Firma L

199/196

2/3

0/1

0/0

0/1

0/196

0/3

0/0

0/0

0/2

200/195

0/3

0/1

1/1

0/1

0/196

0/4

0/0

0/0

0/1

154/145

15/17

12/10

6/17

14/12

Firma M
Firma N
Firma O
Firma P

2,96/3,1
7
1,02/1,0
7
2,18/2,4
5
3,31/3,3
8
1,01/1,0
4
1,00/1,0
5
1,01/1,0
6
1,00/1,0
4
1,56/1,6
8

1,770/1,72
1
,282/,442
1,496/1,58
4
1,762/1,68
7
,100/,336
,000/,415
,212/,395
,000/,314
1,178/1,24
5

En sk akaryakt alúveriúi yaplan markann belirtilmesi istendi÷inde sralama úöyle
olmuútur (Tablo 3).
Tablo 3: En Sk Kullanlan Akaryakt Da÷tm Firmalar
En sk Tercih Edilen
Akaryakt Da÷tm Firmalar
Firma K
Firma H
Firma C
Firma J
Firma P
Toplam

f

%

67
64
37
24
9

33,3
31,8
18,4
11,9
4,5

201

100

4.3%33,3’lük tercik oranyla ilk sray Firma K alrken, 31,8’lik bir oranla bunu Firma H
izlemiútir. Üçüncü sradaki Firma C ise %18,4’lik oranda ilk srada tercih edilmektedir.
Genel tüketici güvenine bakld÷nda ise sralamann yine ayn oldu÷u görülmektedir
(srasyla 88, 78 ve 54).
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Güven Öncülleri, Güvene E÷ilim, Risk Algs ve Tüketim Tercih Kriterleri
Yaplan ön çalúma do÷rultusunda belirlenen akaryakt da÷tm firmas firma tercih
kriterlerine tüketicilerin verdi÷i önem 15 soru ile ölçülmüú ve Faktör analizi yardmyla
gruplanmútr. Tablo 4, araútrma kapsamnda elde edilen veri setine iliúkin faktör analizi
sonuçlarn göstermektedir.
Tablo 4: Faktör Analizi: Tüketici Tercih Kriterleri ile ølgili Boyutlar
Akaryakt Da÷tm firmas Tercih
Faktörleri
Temizlik
Hzl Servis
Son Teknoloji Ürünlerin Kullanlmas
Müúteri Kalite Yönetimi
Beklentilerin karúlanmas
Problem Çözüm Odakllk
Ödeme Kolayl÷
Personel Yaklaúm
østasyon Yaygnl÷
østasyon Görünümü
Alúveriú Olanaklar (Market…vb.)
Ek Hizmetlerin Sunulmas (xxxx)
Promosyonlar
Yerli Olmas
Yabanc Olmas
Cronbach Alpha (α)
Özde÷er/Eigenvalue
Açklanan Varyans (%)
Kümülatif Varyans (%)
Kaiser Meyer Olkin Yeterlilik Ölçütü (KMO)
Bartlett Testi, Ȥ2

F1
,786
,762
,740
,738
,725
,717
,616
,576
,552
,531

F2

,752
,710
,615

F3

,904
,878
2
,803
1,019
6,794
58,600

10
3
,891
,630
5,904
1,867
39,360
12,446
39,360
51,806
,867
1280,175 (df: 105, p: 0,000)

Analiz sonuçlarna göre öz de÷eri 1,0’n üzerinde olan üç faktör belirlenmiútir (F1, F2 ve
F3). Bu üç faktör toplam varyansn %58,6’sn açklamaktadr. Tüm modelin KMO (Kaiser
Meyer Olkin) yeterlilik ölçüsü 0,867’dir. Bu ölçü, de÷iúkenlerin ksmi korelasyon
katsaylarnn büyüklüklerini karúlaútrmak için kullanlan bir endekstir. KMO ölçüsünün
küçük olmas de÷iúkenlerin faktör analizine uygun olmad÷nn göstergesidir. De÷erin
0,50’nin altna düúmesi ise de÷iúkenlerin analize uygun olmad÷n ifade eder (Kaiser,
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1974). Bu çalúmadaki de÷iúkenlere ait olarak bulunan de÷er, de÷iúkenlerin faktör analizi
için iyi oldu÷unu göstermektedir. Analizde tüm de÷iúkenlerin faktör yükleri, 50’nin
üzerinde bulunmuútur.
Faktör analizi yöntemi olarak temel bileúenler metodu (principal component analysis)
kullanlmú ve analiz sonucunda üç adet faktör belirlenmiútir. Söz konusu faktörleri
belirleyen de÷iúkenler ve faktör yükleri dikkate alnd÷nda, F1 “Tüketim faydalar”, F2
“Sunulan ek ürün veya servisler” ve F3 “Firma menúei” durumlarn temsil etti÷i
görülmektedir. Faktörlerin en sk tüketim yaplan firmaya karú duyulan güven ile iliúkisine
baklmú ve sonuçlar ileriki bölümlerde açklanmútr. Tablo 5, araútrmada kullanlan
de÷iúkenler hakknda detayl bilgi vermektedir.
Tablo 5: Araútrmada kullanlan de÷iúkenler (N=201)

Aylk Ortalama Akaryakt
Tüketimi (TL)
En Sk Akaryakt Satn
Alnan Da÷tm Firmasna
Karú Güven
Güven Öncülleri
- Dürüstlük
- Cömertlik
- Yetkinlik
- ømaj
- Itibar
Kiúilik Özelli÷i
-Güvene E÷ilim
Alglanan Risk
Da÷tm
Firmas
Tercih
Kriterleri
-Sunulan Ek Ürün ve Servisler
-Firma Menúei
-Tüketim Faydas

Min.

Max

Ort.

Std.
Sapma

Soru
Says
1

70

3000

466,14

474,410

1,00

5,00

4,6318

,78980

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

4,6692
4,5025
4,4115
3,6368
4,2521

,66049
,70133
,64295
1,04467
,80106

2
4
7
3
3

,861
,840
,860
,693
,869

1,42
1,00

5,00
5,00

3,7454
3,1617

,75605
1,02132

12
4

,872
,768

1,00
1,00
1,40

5,00
5,00
5,00

4,0746
3,6592
4,4294

,84160
1,23573
,63575

3
2
10

,630
,803
,891

1

α
-

En sk akaryakt satn alnan firmaya duyulan güven ve aylk ortalama akaryakt tüketimi ile
araútrmada ölçülen de÷iúkenler arasndaki iliúkiyi anlamak için öncelikle korelasyon analizi
yaplmútr.
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Dürüstlük

Yet kinlik

Imaj

Itibar

Aylk Ort.
Tüketim

Cömertlik

Tüketici
Odakllk

Risk

Menúei

Yas

Sunulan Ek
Ürün ve
Serv.
Güvene
E÷ilim

Güven
Firmaya
Güven

Tablo 6: Korelasyon Analiz sonuçlar

r

1

.06

-,21

,04

,01

,31

,33

,36

,36

-,14 -,02

-,01

p

-

,42

,00

,54

,86

,00

,00

,00

,00

,04

,82

,92

r

,1
3

,42

-,02

-,04

-,04

,01

,13

-,05

,20

,14 -,01

-,05

p

,0
7

,56

,84

,62

,56

,88

,07

,47

,01

,05

,85

,52

Bulgular firmaya duyulan güven ile risk algsnn, güvene e÷ilimin, güven öncüllerinden
yetkinlik, imaj ve itibarn, tüketim kriterlerinden ise sunulan ek ürün ve servis kriterinin
anlaml ilgileúimde oldu÷unu göstermektedir. Bu bulgular do÷rultusunda, en sk akaryakt
satn alnan firmaya duyulan güven ba÷ml de÷iúken olarak, güven öncülleri (yetkinlik,
itibar ve imaj), kiúilik özelli÷i (güvene e÷ilim), firma tercih kriteri (sunulan ek ürün ve
servis) ile tüketici risk algs ba÷msz de÷iúkenler olarak çoklu regresyon analizi ile test
edilmiútir. Bulgular Tablo 6 ve 7’de özetlenmektedir.
Tablo 7: Regresyon Analizi Sonuçlar
Ba÷msz De÷iúkenler
Regresyon Katsays
t-istatisti÷i
Kiúilik Özellikleri
-Güvene e÷ilim
,172
2,002*
Güven Öncülleri
-Yetkinlik
,198
1,982*
-ømaj
,172
2,699**
-Itibar
,161
2,087*
-,128
-2,588**
Alglanan Risk
Tercih Kriterleri
-Ek Ürün ve Servisler
-,187
-2,395*
R-Kare ,249; F = 10.742; p < 0,0001
Ba÷ml de÷iúken: akaryakt da÷tm firmalarna karú güven
** p < ,01 * p < ,05

p
,047
,049
,008
,038
,010
,018
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Görüldü÷ü gibi, çoklu regresyon modeline dahil edilen ba÷msz de÷iúkenler internet
üzerinden alúveriúe karú tutumdaki varyansn % 24,9’luk ksmn, istatistiksel olarak
anlaml bir úekilde açklamaktadr (F = 10.742; p < 0,0001). Modele dahil edilen alt
de÷iúken en sk tüketim yaplan akaryakt firmasna duyulan güveni açklamakta istatistiksel
olarak anlaml bulunmuútur (güvene e÷ilim, alglanan risk, yetkinlik, itibar, imaj, sunulan ek
ürün ve servisler). Akaryakt tüketimine iliúkin alglanan risk ve tüketim tercih
kriterlerinden sunulan ek ürün ve servis katsaylarnn negatif oldu÷u görülmektedir.
Tüketicinin akaryakt tüketiminde alglad÷ risk ne kadar yüksekse ve de firma tercih kriteri
olarak sunulan ek ürün ve servislere ne kadar çok önem veriliyorsa o kadar firmaya duyulan
güven düúük olacaktr. Sunulan ek ürün ve servise verilen önemin firmaya duyulan güveni
açklamakta negatif katsayya sahip olmas temel sunulan servisin akaryakt oldu÷u da÷tm
firmalarnn uzmanlk ve yetkinlik alan ile ilgili kayglar oluúturabilece÷i úeklinde
açklanabilir.
Ayrca, güven öncüllerimden yetkinlik, itibar ve firma imajnn firmaya duyulan güvende
anlaml bir rol oynad÷ gözükmektedir. Bulgular do÷rultusunda öngörülen model bütün
olarak desteklenmemekte, de÷iúkenler ile güven arasndaki bulgulanan iliúki aúa÷da
gösterilmektedir.

Firmaya Duyulan Güven

Güven Öncülleri
-øtibar (,172)

Kiúilik Özelli÷i

-ømaj ( 161)

-GüvenE÷ilimi
( 172)

Tüketim Kriteri
Alglanan
Risk(-,128)

-Sunulan Ek Ürün
ve Servis (- 187)

5. SONUÇ ve TARTIùMA
Akaryakt tüketiminin yüksek risk içeren bir tüketim davranú olarak alglanmasnn farkl
sebepleri bulunmaktadr. Öncelikle Türkiye’de akaryakta uygulanan dolayl ve direkt
vergilerin di÷er birçok ülkeye kyasla daha fazla olmas sebebiyle tüketicinin akaryakta
fazla ödemesi en önemli sebep olarak görülebilir. Bunun yan sra baz yerel dinamikler,
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örne÷in kaçak akaryaktn varl÷, tüketicinin akaryakt da÷tm firmalarn tercih ederken
daha dikkatli olmalarn gerektirmekte ve sektörün barndrd÷ riskleri göz önüne
sermektedir. Bu durum, perakende akaryakt sektöründe tüketici açsndan alglanan riski
artrrken güvenin önemini de aç÷a çkarmaktadr. Ayrca tüketicilerin talep ettikleri
miktarda ya da türde akaryaktn araçlarnn deposuna doldurulup doldurulmad÷n
anlamalarndaki zorluk dolaysyla da akaryakt tüketimi riskli ve belirsizlik içeren bir
tüketim olarak alglanmaktadr. Tüm bu durumlar, kuúkusuz tüketici tarafndan alglanan
riskin altn çizerken, tüketici güveni oluúturmann gereklili÷ini göz önüne sermektedir.
Bu araútrmada akaryakt da÷tm firmalarna karú oluúan güvene etki eden faktörler
incelenmiútir. Alglanan risk, tüketici güven öncüllerinden, literatürde güvenilirlik kriterleri
diye de bilinen (Mayer, 1995), itibar, imaj, yetkinlik, cömertlik, dürüstlük kriterlerinin
firmalara duyulan güvene etkileri analiz edildi÷inde tüketicilerin akaryakt alm
davranúnda tüketicilerin en sk tercih ettikleri akaryakt da÷tm firmalarna karú
duyduklar güven, risk algs ile birlikte güven öncüllerinden yetkinlik, itibar ve imajn
önemli belirleyiciler oldu÷u görülmektedir. Firmalar tüketicilerin risk algsn düúürecek,
firmann yetkinlik, imaj ve itibar algsn da yükseltecek úekilde stratejiler oluúturmaldrlar.
Ayrca firmalarn tüketicilere sunacaklar faydalarn neler olaca÷n, di÷er firmalardan hangi
noktalarda ayrúmak istediklerine hedef tüketicilerinin önem verdi÷i tercih kriterlerini
düúünerek karar vermeleri de anlaml olacaktr. Bu çalúma göstermiútir ki firmalarn
sundu÷u ek ürün ve servisler tüketici için önemlidir ancak ayn zamanda firmaya karú
duyulan güveni negatif yönde etkileyebilmektedir. Firmalarn tüketiciye sundu÷u akaryakt
dú ürün ve servisleri seçerken dikkatli olmas, sunulan bu ek ürün ve servislerin temelde
sundu÷u servis olan akaryakt da÷tmna duyduklar güven duygusunu etkilemeyecek
úekilde konumlamalar do÷ru olacaktr.
Çalúmamzn baz kstlar mevcuttur ve bunlar sonuçlar de÷erlendirilirken ve
yorumlanrken göz önüne alnmaldr. Öncelikle, bu araútrma yalnzca bireysel amaçl
akaryakt tüketen katlmclar üzerinde gerçekleútirilmiútir. øleride gerçekleútirilecek
çalúmalar kurumsal amaçl tüketimde firmalarn akaryakt da÷tm firmalarn tercihte
özellikle güvenin karar ve tutum mekanizmalarndaki etkileri gözlenebilir.
Zaman ve maddi kstlar nedeniyle belirli bir örneklem geniúli÷iyle çalúlmútr. øleride
gerçekleúecek çalúmalarn daha yaygn bir örneklemle çalúp bulgularn genellenebilirli÷ini
kuvvetlendirmeleri gerekmektedir. Ayrca, gelecekte bu konuyu çalúacak araútrmaclarn,
akaryakt endüstrisinde tüketici güveni oluúumunda etkin farkl psikolojik de÷iúkenleri (risk
alma e÷ilimi gibi) de göz önüne almalarnda fayda görülmektedir. Ayrca bu çalúma risk
algsnn güven üzerindeki etkilerini araútrmakla snrl kalmútr. Benzer konular
araútracak çalúmalar akaryakt endüstrisinde tüketici tarafndan alglanan riski açklamaya
çalúp firmalara yüksek risk algsn düúürmek için stratejiler önerebilir.
Firmalar açsndan, tüketici ile daha etkin bir ba÷ kurmak, firma tercihinde daha sadk
tüketiciler haline getirmek için, bireysel akaryakt almnda tüketici davranúlarn etkileyen
psikolojik faktörleri bilmek önemli bir gerekliliktir. Bu araútrma bulgular tüketicilerin
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akaryakt alúveriú davranúlarn etkileyen faktörler konusunda uygulamaclara önemli
bilgiler verirken, araútrmaclara da daha sonraki ampirik çalúmalarda üzerinde detayl
çalúabilecek önemli teorik altyaplar sunmaktadr.
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Özet
Bu makalenin amac ARGE ve pazarlama arasndaki iúbirli÷i düzeyinin yeni ürün geliútirme
baúar oranna etkisi test etmektir. Araútrmac pazar yönelimi ve yenilik yöneliminin Ar-Ge
ve pazarlama iúbirli÷i ve yeni ürün performans üzerindeki etkisini açklamay hedeflemiútir.
Bu çalúmann bir di÷er amac çevresel koúullarn Ar-Ge ve pazarlama arasndaki iúbirli÷ine
etkisini incelemektir.
Korelasyon, lineer ve çoklu regresyon analizileri ARGE-pazarlama iúbirli÷i ve yeni ürün
performansna pazar yönelimi ile pozitif korelasyon katsaylar ile ilintili oldu÷unu gösterir.
Burada proaktif (insiyatifli) pazar yöneliminin açklama gücünün tepkisel pazar
yöneliminden daha güçlü oldu÷u ama her ikisininde pozitif etki etti÷i tespit edilmiútir.
Bunun yannda pazar de÷iúikliklerinin ve inovasyon yöneliminin yeni ürün performansn
arttrc rol oynad÷ gözlenmiútir.
Anahtar kelimeler
Yeni ürün performans, ARGE ve pazarlama iúbirli÷i, Pazar yönelimi
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Giriú ve çalúmann amac
ARGE ve pazarlama arasndaki iúbirli÷i düzeyinin yeni ürün geliútirme baúarsna pozitif
etkisini Griffin ve Hauser (1996) yaptklar kapsaml literatür taramas bir çok çalúmay
listeleyerek destekler. En etkin ve verimli úekilde müúteriye üstün de÷er yaratan iú kültürü
olarak tanmlanan pazar yönelimi (Narver and Slater, 1990) sürdürülebilir rekabet avantaj
yaratmak (Baker and Sinkula, 2005; Prosenak et. al., 2008), pazar performansn ve iú
verimlili÷ini (Narver and Slater, 1990) arttrmak için anahtar bir yönetim kayna÷dr.
Baker ve Sinkula (2005) güçlü pazar yöneliminin firmalarn yeni ürün frsatlarn hzl bir
úekilde tespit edip cevap verebilmelerini ve böylece pazarda ürün ve hizmetlerin yeni
nesillerini sunmada öncü olmalarn sa÷lad÷n belirtir. Pek çok di÷er çalúma pazar
yöneliminin inovasyon ve yeni ürünün baúarsn arttrc etkisinden bahseder (Prosenak et.
al., 2008; Han et al., 1998; Jaworski and Kohli, 1993; Narver and Slater, 1990; Deshpande
and Farley (2004); Baker and Sinkula, 2005).
Teknolojik olarak üstün ürünler icat ederek müúteri tercihlerine cevap vermeyi hedeflemek
olarak tanmlanan inovasyon yönelimi (Berthon et. al., 1999) yeni ürün baúars modelinin
vazgeçilmez bir parçasdr. Inovasyon yönelimini pazar yöneliminin bir alt kümesi oldu÷u
(Slater and Narver, 1998) veya pazar yöneliminin inovasyonu tetikledi÷i (Han et. el., 1998)
veya her ikisinin de tamamen ba÷msz kavramlar oldu÷u (Berthon et. al., 1999) derin bir
tartúmadr. Day (1999) teknolojik liderli÷i koruyarak baúarnn gerçekleútirebilmesi için
pazar yönelimi ve inovasyon yöenliminin birbirini tamamlamas gerekti÷ini savunur. Tüm
farkl görüúleri dikkate alarak inovasyon yönelimi bu çalúma kapsamnda modele dahil
edilmiútir.
Müúteri beklentileri ve tercihlerindeki de÷iúiklikler, yeni ürün ihtiyaçlar, pazarda yeni
rekabet kuvvetlerinin belirmesi ve rakip stratejileri pazarda de÷iúikliklere sebep olmaktadr
(Gupta et al., 1986). Müúteri ve tercihlerinin kompozisyonundaki ve rakiplerdeki bu de÷iúik
pazar turbulans olarak ifade edilmektedir (Jaworski and Kohli, 1993). Bu ortamlardaki
firmalar ürünlerini adapte ederek de÷iúen koúullara uyum sa÷lamaya çalúr. Pazar
de÷iúikliklerini objektif bir úekilde ölçmek için çeúitli çalúmalarda kullanlan mevcut
ölçekler dikkate alnmútr (Jaworski and Kohli, 1993; Song, Thieme, and Xie, 1998, Lu and
Yang, 2004).
Çalúmann amac ARGE ve pazarlama arasndaki iúbirli÷ine etki eden bu ana faktörlerden
pazar yöneliminin, inovasyon yöneliminin ve çevre koúullarn rollerini incelemek ve
bunlarn yeni ürün performasna etkisini açklamaktr. Çevresel koúullar piyasa
de÷iúiklikleri ve teknolojik de÷iúiklikler olmak üzere iki yönlü olarak ölçülmüútür. Pazar
yöneliminin tepkisel ve proaktif olarak iki farkl boyutta de÷erlendirilmiútir.
Tasarm ve yöntem
Pazarlama, satú ve ARGE bölümlerinde çalúan profesyonellere yaplan anket ile veri
toplanmútr. Örneklem kolayda örnekleme metodu (convenience sampling) seçilmiútir.
Anket internet ortamnda hazrlanp çeúitli sektörlerde çalúan pazarlama, satú ve ARGE
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profesyonellerine elektronik posta ile da÷tlmútr. Ulaúlan 700 üzerindeki kiúiden 232 adet
tamamlanmú anket internet üzerinden doldurulmuútur. Cevaplayan 232 kiúiden %51'i
pazarlama ve satú pozisyonlarnda çalúrken, %49'u ARGE departmannda çalúmaktadr.
Cevaplayanlardan %35'i yönetici pozisyonunda, %40' uzman pozisyonunda ve di÷erleri
farkl kademelerde görevlidirler. 10 üzerinde farkl sektörden katlmc bulunmakla beraber
otomotiv ve finans a÷rlktadr.
Faktör analizi, güvenilirlik analizi sonucunda belirlenen ba÷ml ve ba÷msz de÷iúkenler
do÷rusallk, korelasyon, çoklu do÷rudaúlk gibi varsaymlar test edilerek pozitif sonuç
alnmútr. Böylece tek de÷iúkenli ve çok de÷iúkenli regresyon analizleri ile veri
de÷erlendirilmiútir.
Model:

Teknolojik
de÷iúiklikler

Pazar

Ar-Ge ve pazarlama
iúbirli÷i

Pazar yönelimi
(Proaktif PY ve
Tepkisel PY)

Yeni Ürün
Performans

Bulgular ve Tartúma
Yaplan analizler sonucunda tepkisel ve proaktif (insiyatifli) pazar yönelimi tüm modelde
anlaml olarak ARGE-pazarlama iúbirli÷ini arttran iki faktördür. Burada proaktif
(insiyatifli) pazar yöneliminin tepkisel pazar yönelimine göre daha güçlü bir etkiye sahip
oldu÷u görülmektedir. Teknolojik de÷iúikliklerin yeni ürün performansna etkisi anlaml÷n
kaybedereken pazar de÷iúikliklerinin istatisiki olarak anlaml ve pozitif bir etkisi oldu÷u
saptanmútr. Inovasyon yönelimi de benzer úekilde alglanan yeni ürün performansna
olumlu bir etki de bulunmaktadr. Tepkisel pazar yöneliminin yeni ürün performansna
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etkisi proaktif pazar yöneliminin modele dahil edilmesi ile anlamll÷n kaybetmiútir.
Proaktif pazar yöneliminin tüm di÷er faktörlerden daha güçlü olarak alglanan yeni ürün
performansn arttrd÷n görmekteyiz. Beklendi÷i gibi tüm modelde kavramlarn birbir ile
etkileúiminden kaynaklanan bir miktar çoklu eúdo÷rusallk (multicollinearity)
görülmektedir. Ancak VIF de÷erinin 4.0'n altnda olmas bu durumun analizler için ciddi
bir problem oluúturmad÷n ve kabul edilebilir düzeyde oldu÷unu gösterir.
Sonuç olarak oluúturulan model ARGE-pazarlama iúbirli÷inin alglanan yeni ürün
performansna etkisini ve bu iliúkide yönelim ve çevre faktörlerinin etkilerini anlaml bir
úekilde açklamay baúarmútr. Yaplan anlizlere göre proaktif (insiyatifli)
pazar
yöneliminin tepkisel pazar yönelimine göre daha etkili oldu÷u sonucuna varlr. Bulgular
pazar yöneliminin Ar-Ge ve pazarlama arasndaki iúbirli÷i düzeyine etkisini göstermektedir.
Ayrca elde edilen veriler yenilik yönelimi ve proaktif pazar yöneliminin yeni ürün
baúarsndaki önemini ortaya koymaktadr.
Sonuç ve Öneriler
Bu araútrma ú÷nda proaktif pazar yöneliminin göreli önemi saptanmútr. Ar-Ge ve
pazarlama arasndaki iúbirli÷i ile pazar yöneliminin iki farkl boyutu (proaktif ve tepkisel
pazar yönelimi) arasndaki iliúki araútrlmútr. Bu çalúma, proaktif pazar yöneliminin
önemini anlamada úirketlere yardmc olur. Üstelik úirketler için piyasa de÷iúikliklerinin ve
yenilik yöneliminin alglanan yeni ürün performans üzerindeki rolünün önemini ortaya
çkarr.
Örneklem kolayda örnekleme metodu ile 10 üzerinde farkl sektörden elde edilmiútir. Tek
bir sektörün ele alnarak detayl incelenmesi veya iki farkl sektörün kyaslanmas gelecek
bir araútrma konusu olarak ele alnabilir.
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ÖZET
Bu araútrma, tüketicilerin de÷erlendirmeleri açsndan ürün ve markalarn iúlevsel,
sembolik ve deneyimsel yarar boyutlarnn farkllaúp-farkllaúmad÷n belirlemek amacyla
yürütülmüútür. Aksaray ilindeki üniversiteli gençlerden oluúan bir örneklemden, amaca
uygun oluúturulan bir ölçek yoluyla toplanan verileri, tüketicilerin ürün ve markalara
yönelik de÷erlendirmelerinin bu yarar boyutlar açsndan farkllaút÷na iúaret etmektedir.
Sonuçlar yoluyla, gerek alanyazna gerekse iúletmelere ya da marka yöneticilerine önemli
ipuçlar sa÷lamann yannda, çeúitli öneriler de geliútirilmiútir.
Anahtar Kelimeler: “Marka Yönetimi”, “øúlevsel Ürün / Marka Yarar”, “Sembolik Ürün /
Marka Yarar”, “Deneyimsel Ürün / Marka Yarar”
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EXAMINING CONSUMERS’ EVALUATIONS OF THE BRANDS’ FUNCTIONAL,
SYMBOLIC, AND EXPERIENTIAL BENEFITS
ABSTRACT
This research is conducted to determine whether the products’ and the brands’ functional,
symbolic and experiential benefit dimensions differentiate in terms of consumers’
evaluation or not. Analysis of the data gathered by an appropriate scale from a sample
which is consisted of university students in the city, of Aksaray, indicated that the
consumers’ brand and product evaluations differentiate in terms of benefit dimensions.
Through the results it is not only provided clues both to the literature and to enterprises or
brand managers, but also led to develop various proposals.
Keywords: “Brand Management”, “Functional Product / Brand Benefit”, “Symbolic
Product/Brand Benefit”, “Experiential Product/Brand Benefit”
1. GøRøù
Pazarlama alanyazn her geçen gün tüketim sürecinin sadece iúlevsel bakú açsyla
incelenemeyece÷ini ortaya koyan araútrmalarla zenginleúmektedir. Tüketici davranú
çalúmalarnda tüketicilerin aradklar yararlar tanmlamada, iúlevsel (Desbarats, 1995;
Kempf, 1999), sembolik (Aaker, 1997; Bhat ve Reddy, 1998; Elliott ve Wattanasuwan,
1998; Hogg vd., 2000; McAlexander vd., 2002; Muniz ve O’Guinn, 2001; Piacentini ve
Mailler, 2004; Solomon, 1983; Sirgy ve Danes, 1982) ve deneyimsel yararlar (Arnould ve
Reynolds, 2003; Babin vd., 1994; Campbell, 2002; Haytko ve Baker, 2004; Hirschman,
1984; Holbrook ve Hirschman, 1982; Lofman, 1991; Veryzer, 1995; Veryzer ve
Hutchinson, 1998) öne çkmaktadr. Baz araútrmaclar, ürün ya da marka tüketimini
sembolik, bazlar ise, deneyimsel bir süreç olarak incelemiúlerdir. Her iki durumda da
araútrmaclar, tüketici karar almnn, iúlevsel ihtiyaçlar karúlamadan daha fazla anlamlar
taúd÷na dikkat çekmektedirler. Bu konuda, baz alan uzmanlar da tartútklar kavramsal
kuramlarla (Holbrook, 1999 / Customer Value; Keller, 1993 / Customer-based Brand
Equity; Park vd., 1986 / Brand-Concept Management), ürünlerin ve markalarn sunabildi÷i
bu yararlara dikkat çekmektedirler. Büyük ölçüde benzerlik gösteren bu kuramlarn temel
varsaymlar, tüketicilerin, markalar / ürünleri sa÷ladklar iúlevsel, sembolik ve deneyimsel
yararlara dayal olarak edindikleri yönündedir. Dikkat çekilen araútrmalarn ve kavramsal
modellerin bütünü göz önüne alnd÷nda, bir ürün ya da markann tüketiciler tarafndan
iúlevsel yararlar kadar, sembolik ve deneyimsel yararlarla da iliúkili olarak satn
alnabilece÷i anlaúlmaktadr. Ancak, araútrmalarda, ço÷unlukla ürün ya da markalarn ya
iúlevsel-sembolik ya da iúlevsel-deneyimsel yarar boyutlar ele alnarak, ya sembolik ya da
deneyimsel boyut göz ard edilmiútir. Ürün ya da markalara yönelik yarar beklentilerini tam
olarak anlayabilmek için tüketicilerin aradklar yararlar bütüncül bir bakú açsyla bir
arada ölçen ve de÷erlendiren bir araútrma gereksinimine ihtiyaç duyuldu÷u açktr.
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Bu araútrmann temel amac; tüketiciler açsndan ürün ve markalara yönelik iúlevsel,
sembolik ve deneyimsel yarar de÷erlendirmelerinin ve bunlarn çeúitli boyutlaryla
farkllaúp farkllaúmad÷nn belirlenmesidir. Bu anlamda, a) Ayn ürün kategorisi
içerisinde yer alan ve tüketicilerin alglamas açsndan yüksek ya da düúük kaliteye sahip
markalar arasnda iúlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar boyutlar açsndan farkllklar var
mdr?; b) Ürün kategorileri arasnda iúlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar boyutlar
açsndan farkllklar var mdr? sorularna yantlar aranmútr. Bu araútrma sorularnn
yantlanmas, çeúitli araútrmalarda ayr ayr ele alnan boyutlarn ve çeúitli yazarlar
tarafndan tartúlan kavramsal modellerin bütüncül bir bakú açsyla bir arada ele alnarak,
de÷erlendirebilmesine olanak sa÷layabilme açsndan önemlidir.
2. YÖNTEM
Araútrmada, nicel araútrma yöntemi esas alnarak, Aksaray ilindeki üniversiteli gençlerden
oluúan evrenden, rassal ve kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen bir örneklemden 2010 yaz
e÷itim-ö÷retim döneminde veri toplanmútr. Araútrmann amac, homojen bir katlmc
grubuyla çalúlmasn gerektirmiútir. Gençler, di÷er yaú gruplarna göre, tüketimle ilgili
yeni e÷ilimlere daha fazla ilgi duyduklarndan (Pine ve Gilmore, 1999), bu araútrma için
uygun bir katlmc grubunu oluúturmaktadrlar. Katlmclara eriúebilmek için, bu dönemde
fakültelerde okutulan derslerin listesinden yararlanarak, dersler, rassal örnekleme; bu
dersleri alan ö÷renciler ise, kolayda örneklemeyle araútrmaya dahil edilmiútir. Raporun
hazrland÷ döneme kadar 190 katlmcdan veri toplanmú, bunlardan kullanlabilir 167
anket analizlere esas oluúturmuútur.
Araútrmann öntest aúamasnda, katlmclar için önemli olan ürün kategorilerinin
belirlenebilmesi amacyla, alanyazndaki baz ölçeklerden (Laurent ve Kapferer, 1985 /
øliúki Ölçe÷i; Bloch vd., 1989 / Bilgi Ölçe÷i; Oliver ve Bearden, 1985 / Aúinalk Ölçe÷i)
yararlanlarak oluúturulan, Likert tipi bir ölçek kullanlmútr. Kolayda örnekleme ile
belirlenen 40 katlmc, bu ölçek üzerinden 9 ürün kategorisini (genç tüketiciler için önem
taúyan ve sk kullanlan ürünler) puanlamú ve her ürün kategorisi açsndan elde edilen
toplam ölçek puanlarnn ortalamas alnarak, bir ürün yönlü (cep telefonu), bir de hizmet
yönlü (bankaclk) kategori belirlenmiútir. Bu kategorilerdeki yüksek ve düúük kalite
algsna sahip iki markay belirleyebilmek için de katlmclarn 0 ile 10 arasnda puan
verdi÷i markalarn, ortalama puanlarndan yararlanlmútr.
Katlmclar açsndan markalarn iúlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar boyutlarn
belirleyebilmek için, Campbell (2002) tarafndan geliútirilmiú olan bir ölçekten ve gençlerin
bir alúveriú merkezindeki deneyimlerini nitel bir araútrma ile çalúan Uygun’un (2009)
ulaút÷ bulgulardan yararlanarak oluúturulan ve 32 maddeden oluúan bir ölçekten
yararlanlmútr. Her bir ürün ve marka için ölçe÷in geneline ve alt boyutlarna yönelik elde
edilen Cronbach’s Alpha de÷erleri (tümü>,85), ölçe÷in yüksek derecede güvenilir bir ölçek
oldu÷una iúaret etmektedir.
Toplanan veriler, SPSS istatistik paket yazlm programnn 15.sürümü kullanlarak analiz
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edilmiútir.
3. BULGULAR VE YORUM
a) Ayn ürün kategorisi içerisinde yer alan ve tüketicilerin alglamas açsndan yüksek ya
da düúük kaliteye sahip markalar arasnda iúlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar boyutlar
açsndan farkllklar var mdr?
Bu araútrma sorusunu irdeleyebilmek amacyla, ayn ürün kategorisinde yer alan (yüksek ve
düúük kalite algsna sahip) iki ayr markadan oluúan bir ba÷msz de÷iúkenle ve bu
markalara iliúkin tüketicilerin iúlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar de÷erlendirme
puanlarndan oluúan üç ba÷ml de÷iúkenle MANOVA yürütülmüútür. Cep telefonu
kategorisi için elde edilen MANOVA sonuçlar; Wilks’ Lambda= ,55, F(3, 306)= 82,83, p=
,000< ,001, bu kategorideki iki markaya iliúkin iúlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar
boyutlarnn istatistiksel olarak anlaml úekilde farkllaút÷n göstermektedir. Wilks’ Lamda
de÷erine dayal olarak etki boyutu istatisti÷i açsndan elde edilen görece güçlü ,45’lik çok

de÷iúkenli η de÷eri, farkl yarar boyutlarndan oluúan ba÷ml de÷iúkenlerin çok
de÷iúkenli varyansnn %45’inin marka kalite algs faktörü ile açklanabilece÷ine iúaret
etmektedir. Bankaclk kategorisi için elde edilen MANOVA sonuçlar da benzer yönlere
dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar, ayn ürün kategorisi içinde yer alan yüksek ve düúük kalite
algsna sahip markalarn iúlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar boyutlar açsndan
fakllaúabilece÷ini ortaya koymaktadr.
2

b) Ürün kategorileri arasnda iúlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar boyutlar açsndan
farkllklar var mdr?
Bu araútrma sorusunu yantlayabilmek amacyla, iki farkl ürün kategorisinden (cep
telefonu ve bankaclk) oluúan bir ba÷msz de÷iúkenle ve bu ürün kategorilerine iliúkin
tüketicilerin iúlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar de÷erlendirme puanlarndan oluúan üç
ba÷ml de÷iúkenle MANOVA yürütülmüútür. Elde edilen MANOVA sonuçlar; Wilks’
Lambda= ,56, F(3, 285)= 75,45, p= ,000< ,001, iki farkl ürün kategorisine iliúkin iúlevsel,
sembolik ve deneyimsel yarar boyutlarnn istatistiksel olarak anlaml úekilde farkllaút÷n
göstermektedir. Wilks’ Lamda de÷erine dayal olarak etki boyutu istatisti÷i açsndan elde
edilen görece güçlü ,44’lük çok de÷iúkenli η de÷eri, farkl yarar boyutlarndan oluúan
ba÷ml de÷iúkenlerin çok de÷iúkenli varyansnn %44’ünün ürün kategorisi faktörü ile
açklanabilece÷ine iúaret etmektedir. Bulgular, farkl ürün kategorilerinin farkl iúlevsel,
sembolik ve deneyimsel yarar düzeylerine sahip olabildi÷ine dikkat çekerken, tüketicilerin
yarar de÷erlendirmesi açsndan ürün yönlü markalar ile hizmet yönlü markalar arasnda da
farkllklar olabilece÷ine iliúkin bir fikir de vermektedir.
2
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4. SONUÇ VE ÖNERøLER
Sonuçlar, tüketici de÷erlendirmelerinin ayn ürün kategorisinde yer alan farkl kalite algsna
sahip markalara ve farkl ürün kategorilerine göre iúlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar
boyutlar açsndan farkllaút÷na ve tüm boyutlarn belli ölçüde önem taúd÷na iúaret
etmektedir. Sonuçlar, önceden ürünler / markalar açsndan bütüncül biçimde kavramsal
olarak ortaya konmuú olan bu yararlarn varl÷na ve önemine kant sa÷lamaktadr. Bulgular,
bu yararlar açsndan bir farkndalk sa÷layarak, uygulamaclarn ürün ve markalarn
farkllaútrmada bu yararlara dayal stratejiler geliútirmeleri gere÷ine iúaret etmektedir.
Tüketicilerle olumlu iliúkiler kurmaya ve pekiútirmeye çalúan iúletmeler ya da ürün ve
marka yöneticileri, ürün ve markalarn tüketicilerin bakú açsna dayandrdklar bu
yararlara göre yönetebilmenin etkili yollarn aramaldrlar. øúletmeler, bu yararlarn tümünü
birlikte dikkate alabilme ya da bu yararlar içerisinde rakiplerine göre üstünlük taúdklar
yarara odaklanabilme seçene÷ine sahiptirler. Park ve meslektaúlar (1986), markalarn
sa÷lad÷ alglanan yararlardan öne çkan birine dayal olarak yönetilmesinin daha uygun
olabilece÷ini vurgulamaktadrlar.
4.1. Snrllklar ve øleriki Araútrmalara Yönelik Öneriler
Araútrma, bir úehirdeki üniversite ö÷rencileriyle snrldr. Bu snrll÷ aúmak için baúka
úehirlerdeki üniversite ö÷rencileri üzerinde de benzer araútrmalara ihtiyaç duyuldu÷u
açktr. Ayrca, bu araútrma, baúka homojen gruplarda da (üniversiteli gençlerin dúnda)
tekrarlanarak, gruplar arasnda bir karúlaútrma yapabilme olana÷ da elde edilebilir. Bu
sayede, pazar bölümlendirme ile ilgili pazarlama iúlevlerinde yararlanlabilecek daha etkili
sonuçlar ortaya konulabilir. Çalúma, dokuz ürün kategorisi ile snrldr, dolaysyla
araútrma, di÷er ürün kategorilerini ve/veya markalar da kapsayacak úekilde yinelenebilir.
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Özet
Çalúmann literatür bölümünde, öncelikli olarak a÷zdan a÷za pazarlama kavram ele
alnmaktadr. Bu kavramn temel düzeyde incelenmesinin ardndan, onun bir alt kolu olan
viral pazarlama kavram detayl bir úekilde incelenmektedir. Viral pazarlama türlerinin
neler oldu÷u ve ne gibi olumlu ya da olumsuz özelliklere sahip oldu÷u örnekler verilerek
anlatlmaktadr.
Çalúmann araútrma bölümünde ise, günümüz iletiúim teknolojilerinin temeli olan internet
üzerinden çeúitli kanallar aracl÷yla ürünü ya da markay karalayc nitelikte, tpk virüs
gibi çok hzl ve kolay yaylan (viral) elektronik iletilere, tüketicilerin maruz kalma düzeyi
belirlenmeye çalúlmútr. Daha sonra, bu tür iletilere maruz kalan tüketicilerin, bu nedenle
ürünü ve/veya markay kullanma ve satn alma davranúlarn de÷iútirip de÷iútirmedikleri
tespit edilmeye çalúlmútr.
Anahtar Kelimeler: A÷zdan A÷za Pazarlama, Viral Pazarlama, Karalayc elektronik ileti.
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VIRAL MARKETING AND EFFECTS OF BLACK ELECTRONIC MAILS ON THE
CONSUMERS’ PRODUCT OR BRAND BUYING AND USING BEHAVIOUR: AN
EMPIRICAL STUDY
Summary
In the literature part of the study, word of mouth marketing is examined. After a basic
examination of word of mouth marketing (WOMM), viral marketing- one of the branches of
WOMM- is handled in detail. Types of viral marketing, advantages and disadvantages of it
are discussed by giving many examples.
In the research part of the study, authors tried to find the consumers’ exposure levels of
black electronic e-mails denigrating some products or brands, spreading via internet (which
is the most important communication tool in the century) like a virus. Then, they tried to
find any changes on consumers’, who had received such e-mails, product or brand buying
and using behaviours.
Keywords: Word of mouth marketing, viral marketing, black electronic mail.
1. AöIZDAN AöIZA VE VøRAL PAZARLAMA øLøùKøSø
1. 1. A÷zdan A÷za Pazarlama
A÷zdan a÷za pazarlama olarak bilinen ve insanlarn iúletmelerden memnuniyetlerini ya da
memnuniyetsizliklerini birbirlerine aktard÷ pazarlama türü önceden beri bilinmektedir.
Oldukça etkili bir yöntem olarak bilinen ve baz ürün kategorilerinde tüketicilerin satn alma
kararlarnda belirleyici olan a÷zdan a÷za pazarlamann baz temel özellikleri vardr.
Örne÷in; “tavsiye”, a÷zdan a÷za pazarlama açsndan kilit bir kavramdr. Tüketicilerin yeni
çkan bir üründen/ markadan haberdar olabilmesi için iúletmelerin pahal ve zahmetli reklam
harcamalarnda bulunup, çok etkili bir halkla iliúkiler departman oluúturmalar gerekebilir.
Ya da nitelikli ürünler sunup dürüst, úeffaf ve karúlkl etkileúime açk bir iletiúim kurarak
“tavsiye” mekanizmas iúletebilirler. øúletmenin sundu÷u üründen memnun kalan bir
tüketicinin, o iúletmeye sürekli müúteri olmasnn ötesinde, kendinden baúka tüketicilerin de
o iúletmeyi tercih etmesinde rol oynamas a÷zdan a÷za pazarlamaya iyi bir örnektir.
øúletmeler için asl önemli olan ise, iúletmeden memnun kalp sadk müúteri olabilecek
bireylerden çok, bu memnuniyetlerini çevresindeki di÷er bireylere iletecek ve onlara
tavsiyede bulunacak müúterilere ulaúabilmektir. Bu müúteriler “bilgi ileticiler” olarak
adlandrlabilir. Toplumun küçük bir ksmn oluúturan bu bilgi ileticiler, iúletmelerin
yaymak istedi÷i mesajlar geniú kitlelere rahatlkla ulaútrabilme potansiyeline sahiptirler.
Bu tür bireylerin alglar son derece açktr ve birçok sektörü çok yakndan takip edebilirler.
Hangi ürünün nerede ucuz oldu÷u, nerede yeni bir ma÷azann açld÷ veya en kaliteli
ürünlerin nerelerde satld÷ bu insanlarn bilgisi dâhilindedir. Ayn zamanda geniú sosyal
çevresi de olan bu insanlar kendilerini ayrcalkl hissettikleri zaman, bunu sa÷layan
markann/ürünün gönüllü birer elçisi olmaktan büyük keyif alrlar.
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Bilgiyi iletecek olan bireyler, bu bilgileri çevresinde yer alan bireylere ilettikten sonra,
iúletmeler a÷zdan a÷za pazarlama kampanyasna hz verirler. Bu yöntemde klasik
pazarlama anlayúndan farkl olarak tüketiciyi etkin klan bir anlayú söz konusudur
(Girboveanu ve Puiu, 2008:224). øúletmeler tarafndan farkl uygulamalarla de÷iúik
kampanyalar yürütülebilir. Ancak, asl önemli konu; gönüllülere kesinlikle para teklif
edilmemesi gere÷idir. A÷zdan a÷za pazarlamann do÷as gere÷i böyle bir yaklaúm
iúletmeleri hedeften uzaklaútrmakla kalmaz ayn zamanda itibar kaybna da sebep olabilir.
A÷zdan a÷za pazarlamann özü, böyle bir müdahaleyi kabul etmez. Ürünler, müúterilere
denettirilerek veya numuneler vererek tantlabilir. Bu noktada, müúterilerin memnun kalp
kalmadklar dürüst ve objektif yorumlar olarak kendilerinden istenir. Onlara dikte ettirerek
veya maddi imkân sunarak bilgilerini paylaúmalar sa÷lanamaz. E÷er, müúteri memnun
kalmazsa bunu da açklkla dile getirebilmelidir. Ürünlerine güvenen iúletmelerin bu
stratejiyi uygulamalar daha yerinde bir karar olarak gözükmektedir.
A÷zdan a÷za pazarlamada (AAP) bir di÷er önemli nokta “interaktivitedir”. øúletmenin
ürünlerine ulaúan, deneyen, memnun kalan ve memnuniyetini baúkalarna ileten müúteriler,
artk o iúletmenin birer elçisi konumundadr. Bu yüzden iúletmeler, bu tür müúterilerle
sürekli bilgi akú sa÷layarak sundu÷u ürünlerde ne gibi eksikliklerin oldu÷u ve bunlarn
nasl giderilebilece÷i gibi konularda bilgi edinmelidirler. Bu bilgi akú, internet üzerinden
de video, advergame denilen oyun içerisine yerleútirilen gömülü reklam, resim, müzik,
sunum hatta yazl metin gibi yöntemlerle de gerçekleútirilebilir. Harcama yapmaya ve
çalúan istihdam etmeye gerek kalmadan yaplan bu uygulama iúletmeye önemli ölçüde
fayda sa÷lamaktadr. Bu noktada özellikle müúterilerin tüm görüúlerine, olumsuz da olsa,
de÷er vermek, iúletmelerin a÷zdan a÷za pazarlama motivasyonunu sa÷lamas açsndan
önemlidir.
Tüm bu anlatlanlar ú÷nda, a÷zdan a÷za pazarlamay tanmlayacak olursak; insanlarn, bir
ürünle ilgili deneyimlerini kendi içlerinden gelerek aileleri, arkadaúlar ve tandklaryla
paylaút÷ en dürüstçe yaplan pazarlama türlerinden biridir. Fakat a÷zdan a÷za
pazarlamann birtakm yanlú veya abartl kullanmlar da söz konusu olabilmektedir.
Uygun ve do÷ru olan yöntemin do÷al süreçte müúterinin kendi arzusuyla olmas gerçe÷ine
ra÷men, iúletmeler kendileri sürece müdahale ederek de a÷zdan a÷za pazarlamay bir
strateji olarak kullanabilirler. Bu durumda, do÷al süreçle yapay olan birbirinden ayrt etmek
gerekmektedir. Bu ayrm, a÷zdan a÷za pazarlamay iki temel baúl÷a götürmektedir:
Organik (Do÷al) AAP ve Abartl (Yapay) AAP.
1.1.1. Organik (Do÷al) A÷zdan A÷za Pazarlama
Do÷al bir süreç iúledi÷inde; iúletme, üretti÷i mal veya hizmetleri müúterilerine sunduktan
sonra müúteriler sunulan üründen tatmin olurlar veya olmazlar. Burada, tüketicilerin satn
alma sonras davranú devreye girer. øúletmenin sundu÷u mal ya da hizmet, müúterilerde
memnuniyet sa÷ladysa, müúteriler bu memnuniyetlerini baúkalarna iletme ihtiyac
hissetmeden bir sonraki satn almaya kadar, oluúan bu olumlu imaj taúrlar. Veya oluúan bu
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olumlu imaj, yakn çevreleriyle paylaúarak onlarn satn alma davranún olumlu yönde
teúvik edici bir motivasyon oluúturabilirler.
E÷er müúteriler, iúletmenin sundu÷u mal ya da hizmetlerden memnuniyet duymadysa bu
sefer de satn alma sonras tatminsizlik davranú sergileyeceklerdir. Duyduklar bu
memnuniyetsizlikten ötürü, o iúletmenin ürünlerini tekrar satn almamay tercih
edeceklerdir. Bu noktada edinece÷i kötü bir deneyim, tüketicinin iúletme hakknda tekrar
olumlu bir tutum sergilemesini zorlaútracaktr. Ayrca, tüketti÷i üründen tatmin
sa÷layamayan müúteriler, tekrar satn almaktan vazgeçtikleri bu ürünler hakknda yine yakn
çevrelerinden baúlamak üzere çevrelerindeki tandklarna kötü deneyimlerini iletebilirler.
Bu iletme iúlemi sonrasnda oluúan bilgi transferi, a÷zdan a÷za pazarlamann tatminsizlik
yaúand÷nda da meydana geldi÷ini göstermektedir.
Do÷al AAP uygulayan iúletmelerin asl amaçlar müúteri tatminini sa÷lamak oldu÷undan,
baúka bir amaç gözetmeksizin bu alana odaklanmak iúletmelerin do÷al AAP uygulad÷nn
önemli bir göstergesidir.
1.1.2. Abartl (yapay) A÷zdan A÷za Pazarlama
A÷zdan a÷za pazarlama her zaman kendili÷inden oluúmayabilir. Daha do÷ru bir ifadeyle,
iúletmeler; do÷al bir süreç içerisinde oluúmas gereken bu pazarlama yöntemine dúardan
müdahale ederek, onun do÷al yapsn bozabilmektedir. Bunu yaparken a÷zdan a÷za
iletiúimi harekete geçirebilecek birtakm oluúumlar organize edebilirler. Bir a÷zdan a÷za
pazarlama uygulamasnn abartl (yapay) olmasnn baz ipuçlar vardr. Örne÷in;
iúletmenin ürün tantm için herhangi bir topluluk oluúturma giriúimi bir abartl AAP
uygulamasdr. Benzer úekilde, tüketicileri iúletmenin ürünleriyle ilgili fikirlerini,
yaknlaryla paylaúmaya iten yöntemler geliútirmek de a÷zdan a÷za pazarlamay do÷al
sürecinden çkarmaktadr. Yine, bir iúletmenin ürünlerini bir amigo gibi savunan ve sürekli
ürünlerin bayraktarl÷n yapan insanlar özendirme çabas da tüketicilere itici gelebilecek
yapay bir AAP örne÷idir.
1.2. Viral Pazarlama
ønternet, ça÷mz iletiúim teknolojilerinin sa÷lad÷ en büyük yeniliklerden biridir. ønsanlar
gibi iúletmeler de artk internet olmadan modern dünyaya ayak uyduramaz hale gelmiútir.
Bu yüzden, birçok iúletme pazarlama faaliyetlerini internet üzerinden yürütmektedir.
A÷zdan a÷za pazarlama uygulamalar ise internette “Viral Pazarlama” adyla anlmaktadr.
Viral pazarlama, teknolojinin son dönemde hzl bir úekilde ilerlemesi sonucu ortaya çkmú
bir kavramdr. Günümüz iletiúim olanaklarnn önemli ölçüde kolaylaúmas, viral
pazarlamann hzla etkin bir yöntem olarak kullanlmasna sebep olmaktadr (Toubia ve
Stephen, 2009). Viral pazarlama, virüs gibi çabuk ve kolay yaylmas sayesinde bu ad
almútr. Tam olarak ifade etmek gerekirse, viral pazarlama; bireyleri, bir pazarlama iletisini,
baúka bireylere iletmesini teúvik eden ve iletinin birden bire ve büyük saylarda yaylmas
potansiyeli oluúturan pazarlama stratejisi olarak adlandrlabilir. Bu tür stratejiler tpk
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virüsler gibi çok hzl ço÷alarak iletiyi binlerce, milyonlarca insana ulaútrmak gibi bir
avantaja sahiptir (Wilson, 2000). Bu sebepten, a÷zdan a÷za pazarlamann (word of mouth
marketing) bir alt dal olarak ele alnan viral pazarlama, gün geçtikçe artan bir önem
kazanmaktadr. ønternet ve cep telefonlar gibi mecralarn, klasik pazarlama mecralarna
göre çok daha az maliyetli olmas da viral pazarlamann önemini artran bir di÷er faktördür.
Viral pazarlama faaliyetlerinin gerçekleútirilebilmesi için iúletmelerin üç temel unsuru
dikkate almalar gerekmektedir. Bunlar; yayma motivatörü, alma motivatörü ve yaylma
ortamdr (medyum). Baúarl bir viral pazarlama stratejisi için, bu unsurlarn tümünün bir
arada olmas gerekir.
Yayma motivatörü, ürünle ilgili asl yaylmak istenen mesajn, yayclar tarafndan
baúkalarna iletilmesi için gerekli olan sebeptir. Bir viral yaylmann söz konusu olabilmesi
için o iletinin bireylere gönderilmesi kadar, iletiyi alan bireyin de o iletiyi baúkalarna
iletmeyi istemesi gerekmektedir. Bu açdan bakld÷nda, insanlarn zamanlarn harcayarak
gönderilen iletileri okumalar viral pazarlama için yeterli de÷ildir. Ancak, okuduklar
iletileri, kendi yakn çevrelerine iletmek suretiyle yaptklar faaliyet viral pazarlamaya örnek
teúkil edebilir. øúletmeler için asl önemli olan ise, viral iletileri alan bireylerin bu iletileri
çevrelerindeki insanlara iletecek dürtüleri bulabilmektir. Bu dürtüler, viral pazarlamann
yaylmas için gerekli olan yayma motivatörünü meydana getirir (Iúk, B. 2010).
Di÷er bir unsur olan alma motivatörü ise, kendilerine viral pazarlama amaçl elektronik ileti
gönderilen bireylerin, bu iletileri okuma sebeplerini ifade etmektedir. Kendisine bir ürünle
ilgili elektronik posta gelen bireyin, o iletiyi okuyup zaman harcamas gerekmektedir. E÷er
böyle bir durumda bireyin harcayacak zaman yoksa, gelen iletiyi okumadan silmek veya
görmezden gelmek o birey için kaçnlmaz olacaktr. Alma motivatörü, bireyin o iletiyi
okumasn sa÷layacak etkendir. ønsanlar, tanmadklar kiúilerden gelen iletileri okumama
e÷iliminde olabilirler. Bu yüzden organik AAP, yapay olana göre daha etkili bir alma
motivatörü olarak görülebilir (Iúk, B. 2010).
Yaylma ortam ise; iletilerin seri, ucuz, geniú kitlelere ulaúabilen, bireyleri etkileyici,
görsellik de barndran bir úekilde yayld÷ ortamdr. Günümüzde bu ortam sa÷layan en
yaygn ortam internet oldu÷u için viral pazarlamann en önemli mecras internettir. Cep
telefonlar yoluyla yaylan viral iletiler ise internet kadar etkin olmamakla birlikte baz
iúletmeler tarafndan yaygn olarak kullanlmaktadr.
1.2.1. Viral Pazarlamann Türleri
1.2.1.1. Aktif Viral Pazarlama
Aktif viral pazarlamada kullanc, bireysel olarak yeni müúteriler kazanma iúleminin
do÷rudan içerisinde yer almaktadr (Karaca, 2010:114). Ürünü kullanan birey, bu ürünün
avantajlarn, olumlu yönlerini, kullanm kolaylklarn ve daha pek çok memnuniyet
duydu÷u konuyu çevresindeki di÷er tüketicilere iletir ve onlar da ürünü kullanmalar için
cesaretlendirir.
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1.2.1.2. Temassz Viral Pazarlama
Aktif viral pazarlamann aksine, temassz viral pazarlamada bir ürünü tantmak için
tüketicilerin herhangi bir katks beklenmez. Tüketicilerden aktif olarak ileti paylaúmas
veya ürünün iyi yanlarn çevresindekilere aktarmas beklenmez. Bunun yerine, iúletmeler
tantmak istedikleri ürünleri tek bir merkezden yollanan iletiler aracl÷yla tantma çabasna
girerler. Bu tür viral pazarlamaya en iyi örneklerden biri Hotmail’dir. Gönderilen her bir
Hotmail iletisinin altnda Hotmail için yaplan reklam otomatik olarak yaylmaktadr
(Karaca, 2010:114).
1.2.2. Viral Pazarlamann Unsurlar
Wilson (2000:2), baz viral pazarlama uygulamalarnn, di÷er baz viral pazarlama
uygulamalarndan daha etkili yürütüldü÷ünü tespit etmektedir. Buna örnek olarak
Hotmail.com örne÷ini vermektedir ve bu sayede iúletmenin farkllk yaratt÷n
vurgulamaktadr. Wilson’a (2000:2) göre baúarl bir viral pazarlama stratejisinin alt temel
ögeyi barndrmas gerekmektedir. Bu stratejide mutlaka alt ögenin tamamnn yer almas
zorunlu de÷ildir. Fakat, ne kadar çok ögeyi barndrrsa baúar olana÷ o derece artmaktadr.
Bu ögelerden ilki, tüketicilere ücretsiz ürünlerin sunulmasdr. Birçok viral pazarlama
uygulaycs, ürünlerine dikkat çekebilmek için müúterilerine ücretsiz olarak sunmaktadr.
“Ucuz” sözcü÷ü, birçok tüketiciyi ürüne karú olumlu bir úekilde etkileyebilmektedir. Fakat
“ücretsiz” ya da “bedava” sözcükleri tüketicileri çok daha çabuk etkileyebilmektedir.
Ürünlerini, tüketicilere bedava olarak kullandrtmak, ileride o ürünleri satn almalarn
sa÷layabilecektir (Wilson, 2000:2).
økinci öge ise, ürünlerin veya iletilerin tüketicilere zahmetsizce ulaútrlmasdr. ønternet,
iletiúimin çok ucuza ve çok zahmetsizce yapld÷ bir mecra oldu÷u için, pazarlama
mesajlarn ya da ürünleri ve deneme sürümlerini tüketicilere ulaútrmak, iúletmeler için
herhangi bir sorun teúkil etmemektedir. Bir dü÷meye tklayarak binlerce kiúiye iletmek
istedi÷iniz mesaj iletebilirsiniz.
Viral pazarlamay baúarl klan ögelerden üçüncüsü, iletilmek istenen mesajn küçük
topluluklardan büyük kitlelere kolayca yaylabilme olana÷dr (Argan ve Argan, 2006:238).
Bir pazarlama mesajnn internet yoluyla büyük kitlelere ulaúabilmesi için, o mesajn
gönderildi÷i mecrann sofistike olmamas gerekir. Çünkü; her kademeden insann maruz
kalaca÷ mesaj baúkalaryla paylaúmak, basit birkaç iúlemden fazlasn gerektiriyorsa,
kullanclarn teknik bilgisi ve birikimi buna izin vermeyebilir. Dolaysyla, mesajn
yaylmas sekteye u÷rayarak “viral” niteli÷ini kaybedebilmektedir. Ancak, basit ve seri
iúlemlerle yaylabilen mesajlar, bir taún durgun suda yaratt÷ dalgalar gibi, geniú kitlelere
ulaúabilmektedir.
Dördüncü öge, evrensel insani de÷erlerden ve motivasyonlardan yararlanlmasdr. Bireylere
internet yoluyla ulaúan iletileri, çevrelerine ulaútrmalar için birtakm nedenlere sahip
olmalar gerekmektedir. Hiçbir birey nedensiz yere, bir mesaj baúkasna iletmez. Bu yüzden
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viral pazarlama stratejileri, insan davranúna ait yaklaúmlar kullanarak, bireyleri
güdüleyebilir nitelikte oluúturulmaldr. Farknda olmadan güdülenen kiúiler, iúletmelerin
gönüllü birer elçileri olabilir. Örne÷in; karizmatik görünme iste÷i, baúkalar tarafndan
sevilen biri olma arzusu, popüler olma kaygs, anlaúlma iste÷i bu tür güdülenmelere emsal
oluúturabilir.
Viral pazarlamay etkili klan ögelerden beúincisi, mevcut iletiúim a÷larndan
yararlanmasdr. ønsann sosyal bir canl oldu÷unu göz önünde bulundurdu÷umuzda, hemen
her insann sosyal çevresiyle baz bilgiler paylaút÷ gerçe÷ini kabul ederiz. Bu sosyal çevre,
iúletmelerin ulaúamayaca÷ ya da çok zahmetli biçimde ulaúabilecekleri uzaklkta olabilir.
Ama viral pazarlama kanallar kullanlarak bu sosyal çevrelere ulaúabilme frsat
yaratlabilir. øúletmelerin, bu çevelere ulaúmak için yeni ve farkl da÷tm kanallar
kullanmalar gerekmez. Zaten mevcut olan internet ve di÷er iletiúim kanallar bu çevrelere
ulaúmada kullanlmaktadr.
Altnc ve son öge ise, farkl kaynaklarda yer alabilme avantajdr. øúletmeler, bir pazarlama
mesajn kendi imkânlaryla yaymaya çalúabilirler. Fakat baúka baz popüler web sitelerinde
yer alarak, bu mesajlar çok daha geniú kitlelere ulaútrabilirler. øletilmek istenen bir mesaj
internet ortamnda yaylmaya baúlad÷ zaman, artk kamuya mal olma özelli÷i taúr. O
yüzden birçok farkl kurumlarn web siteleri birbirlerine çeúitli linkler vererek bu özellikten
yararlanabilmektedirler.
Birçok avantajnn yannda viral pazarlamann, do÷asndan kaynaklanan birtakm olumsuz
yönleri de bulunmaktadr. Sanal ortamda, kimliklerin ve niyetlerin kolaylkla
saklanabilmesi, kimi zaman duygularn kimi zaman da maddi kaynaklarn istismar
edilebilmesi imkânn do÷urabilmektedir. Bu çalúma ba÷lamnda, viral pazarlamann sahip
oldu÷u belli baúl dezavantajlara da de÷inmemiz gerekmektedir.
Öncelikle, internet teknolojisinin yaygnlaúmasyla ortaya çkan spam mesaj olgusunu
de÷erlendirmek gerekmektedir. Spam, birçok kullancya gönderilen uygun olmayan ya da
istenmeyen mesajlar anlamna gelmektedir (Karaca, 2010:117) Bir e-posta hesab bulunan
bireylerin, bu e-posta hesaplarn herhangi bir yoldan ele geçirerek onlara istedikleri mesaj
yayan spam sa÷layc kaynaklar, e-posta kullanclarn sk sk rahatsz edebilmektedirler.
Bunun sonucunda ise, e-posta kullanclarnda tüm e-postalara karú bir kaytszlk davranú
oluúturulur. Böylelikle insanlar, iúlerine yarayacak olsa bile tanmadklar kiúilerden gelen
tüm e-postalar okumadan silme davranúna itilmektedir.
Viral pazarlamann di÷er bir dezavantaj ise kiúilere ait bilgilerin çalnmas olasl÷dr.
Online alúveriúlerde verilen kimlik ve kredi kart bilgileri, internet bankacl÷nda ve di÷er
alanlarda kullanlan úifreler, resmi ve gizli birtakm belgeler, sosyal paylaúm sitelerinde yer
alan birtakm hususi bilgiler ve iúletmelerin veri tabanlarnda yer alan müúteri bilgileri
çalnabilme riski taúmaktadr. Böyle durumlarda, internet kullanclar hem maddi hem de
manevi zarara u÷ratlabilmektedir. ønternet üzerinden alúveriú yapan veya kiúisel bilgilerini
herhangi bir internet ortamnda paylaúan kiúilere, bu tür risklere karú korunma garantisi
verilmeli, çeúitli güvenlik sistemleriyle bilgilerinin çok iyi korundu÷u hissettirilmelidir.
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Viral olarak yollanan mesajlarn saysndaki artú, bir baúka dezavantaj olarak görülebilir.
Çok fazla sayda viral iletiye maruz kalmak, tüketiciler tarafndan hoú
karúlanmayabilmektedir. Bu yüzden, viral iletiler inandrclklarn ve önemlerini
kaybedebilmektedirler.
Do÷ru olmayan bilgilerin yaylmas da çok önemli viral pazarlama sorunlarndan biridir.
øúletmelerle, ülkelerle, bireylerle veya ürünlerle ilgili do÷ru olmayan bilgilere dayal
birtakm karalayc içerikli elektronik iletiler son dönemlerde iyice yaygnlaúmútr. Kimi
zaman bilinçli kimi zaman da bilinçsiz bir úekilde oluúturulan bu tür karalayc viral
elektronik iletiler haksz rekabete yol açabilmektedir. Televizyon ve radyo kanallarnda,
gazete sayfalarnda yaynlanmasna izin verilemeyecek yanlú, tarafl ve karalayc bu
iletiler, çkú kayna÷nn bilinememesi yüzünden, do÷ru ve yanlú bilginin ayrdna varmay
da ortadan kaldrarak kamuoyunun yanltlmas amacn taúyabilmektedir. Kendileri
aleyhine yanlú ifadelerle dolu bu türdeki elektronik iletilerin farkna varan iúletmeler,
harekete geçmek için çok geç kalmú olabilmektedir. Çünkü; virüs son derece hzl yaylmú
ve yerleúti÷i hücreleri esir almú olabilmektedir. Böyle bir karalamaya maruz kalan
iúletmeler için yasal yollara baúvurmak da geçerli bir çözüm olamamaktadr. Çünkü bir
iúletme, bu tür bir viral ileti yüzünden itibar ve imaj kaybna u÷radysa, aylar belki de yllar
sürecek bir dava ile bu itibarn geri kazanamaz. ømaj ve itibar kaybn engellemek için
baúka yöntemlere baúvurmas gerekmektedir. Örne÷in; maruz kaldklar yanlú bilgilerin
do÷rularn çarpc bir úekilde anlatan viral bir kampanya baúlatabilirler. Bir iúletme,
tüketiciler nezdinde olumsuz bir imaja sahipse, öncelikle bu imaj düzeltmek zorundadr.
Çünkü tüketicilerin satn alma davranúlarn yönlendiren en önemli unsurlardan biri
zihinlerinde sahip olduklar alglardr.
2. ARAùTIRMA
2.1. Araútrmann Amac ve Kapsam
Bu bölüme kadar a÷zdan a÷za pazarlama ve viral pazarlama hakknda birtakm bilgiler
verilmiútir. Bu bölümde ise, verilen bu bilgiler ú÷nda bir araútrma tasarlanmútr ve
tasarlanan bu araútrmann uygulanmas sonucunda ortaya çkan veriler
de÷erlendirilmektedir. Araútrmann temel amac; günümüz iletiúim teknolojilerinin temeli
olan internet üzerinden çeúitli kanallar aracl÷yla ürünü ya da markay karalayc nitelikte,
tpk virüs gibi çok hzl ve kolay yaylan (viral) elektronik iletilere, öncelikle tüketicilerin
maruz kalma düzeyini belirlemektir. Ayrca, bu tür iletilere maruz kalan tüketicilerin, bu
nedenle ürünü ve/veya markay kullanma ve satn alma davranúnn etkilenip etkilenmedi÷i,
e÷er etkileniyorsa etkinin yönünün ve skl÷nn belirlenmesi de araútrmada ulaúlmak
istenen di÷er (alt) amaçlardr.
2.2. Araútrann Snrllklar
Araútrmann metodolojisi ve de÷erlendirilmesi aúamasnda birtakm snrllklar söz konusu
olmuútur. Bunlar;
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- Viral pazarlama konusu, pazarlama yaznnda son yllarda tartúlmaya baúlamú
oldu÷undan bu alanda yaplmú akademik çalúma says ve niteli÷i yeterli düzeyde de÷ildir.
Dolaysyla bu alanda yaplmú ve araútrmamz için örnek teúkil edebilecek araútrma says
da oldukça snrldr.
- Araútrmann yalnzca sosyal a÷lar ve e-posta aracl÷ ile uygulanmú olmas, bu
tür iletilere maruz kalan di÷er kanallardaki tüketicilere ulaúlmasn engellemiútir.
2.3. Araútrmann Alan ve Yöntemi
Karalayc elektronik iletilerin tüketicilerin satn alma davranúlarna olan etkileri konulu
araútrma için gelen öneriler do÷rultusunda araútrmann, ad gibi viral úekilde sosyal a÷
siteleri ve e-posta aracl÷yla yaplmasna karar verilmiú ve bu do÷rultuda online bir anket
formu oluúturulmuútur. Hazrlanan anket formuna iliúkin url adresi mail listelerine ve sosyal
a÷larda bulunan arkadaú listelerine gönderilmiú ve alclardan da ankete iliúkin url adresinin
kendi çevreleri ile online olarak paylaúmalar istenmiútir. Nihai örneklem büyüklü÷ü 200
katlmcdan oluúmaktadr.
2.4. Verilerin Toplanmas ve De÷erlendirilmesi
Araútrma bir online anket sitesi aracl÷ ile gerçekleútirilmiútir. Online anket
uygulamasnn tercih edilme nedenleri, zaman ve maliyet faydalarnn yan sra katlmclar
bakmndan kolaylkla ksa süre de cevaplanabilir bir form aracl÷ ile kolay iúlenebilir
formatta veri toplanabiliyor olmasdr. Hazrlanan anket sorular, ilgili web sayfas
tarafndan sa÷lanan url adresine yerleútirilmiú ve belirlenen url adresi ile da÷tlmútr. Gelen
cevaplar web sayfasndan Excel dosyas olarak çekilmiú ve gerekli analizler için SPSS
ortamna aktarlmútr. Analizler ve de÷erlendirme için SPSS 13.0 program kullanlmútr.
2.5. Kullanlan Anket Formu ve Geçerlilik Analizi
Daha önce bu konu ile ilgili olarak düzenlenmiú herhangi bir anket çalúmasna
rastlanamad÷ndan, anket sorular tarafmzca çalúmann amacna uygun olarak
hazrlanmútr. Hazrlanan anket formu öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik analizleri için
rastgele seçilen 30 kiúi üzerinde uygulanmútr. Yaplan testlerde anketin geçerlilik
güvenilirli÷i incelenmiú ve Cronbach alfa de÷eri 0,794 olarak hesaplanmútr. Buna göre
anketin uygulanabilece÷ine karar verilmiútir (Acat ve Dönmez, 2009: 1807). Uygulama
srasnda edinilen tecrübeler, uzman görüúleri ve analizler sonucunda elde edilen sonuçlar
do÷rultusunda anket formunda gerekli görülen de÷iúiklikler yaplarak anketin son úekli
verilmiútir
2.6. Araútrma Örneklemine Ait Bilgiler
Araútrmaya katlan 200 cevaplaycnn 92 kiúi ile % 46’s kadn ve 108 kiúi ile %54’ü
erkektir. Katlmclarn yaú aralklar beú grupta incelenmiú, buna göre cevaplayclarn
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%40.5’i 18-24 yaú aral÷nda ve %49’u 25-35 yaú aral÷ndadr. Katlmclar için en küçük
yaú 18 ve en büyük yaú 66 olarak tespit edilmiútir.

Tablo:1 Cinsiyet Da÷lm

Katlmclarn e÷itim düzeyleri incelendi÷inde, 136 kiúi ile katlmclarn %68’inin
üniversite mezunu oldu÷u görülmektedir. ønternet kullanm sürelerine göre cevaplayclarn
%35.5’ i günde 1-3 saat aras, %36’s ise günde 4-6 saat aras internet kulland÷n ifade
etmektedir.
Tablo:2 E÷itim Durumu
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2.7. Araútrma Bulgular ve De÷erlendirilmesi
Araútrmann temel amaçlarndan biri, tüketicilerin karalayc viral elektronik iletilere maruz
kalma düzeylerinin incelenmesidir. Buna göre; “Gda veya Yiyecek-øçecek sektöründe yer
alan herhangi bir markann ya da ürünün içeri÷i, üretim koúullar, imaj vb. özelliklerine
dair karalayc, ürünü ya da markay almamaya yönlendirici elektronik ileti alma
skl÷nz:” sorusuna katlmclarn %9’ u hiçbir zaman yantn vermiú ve kalan %91’ i ise
de÷iúen sklklarda olmak üzere en az bir kez bu tür iletilere maruz kaldklarn ifade
etmiúlerdir (%2.5 her zaman, %11.5 sk sk, %39.5 bazen, %37.5 nadiren). Katlmclarn
aldklar bu e- iletileri paylaúma sklklar da benzer úekilde incelenmiútir. Sonuçlara göre
katlmclarn % 47’si aldklar e-iletileri hiçbir zaman elektronik olarak baúkalaryla
paylaúmad÷n, %53’ ü ise de÷iúen sklklarla aldklar bu iletileri elektronik ortamda
paylaút÷n ifade etmiútir. Bununla birlikte katlmclarn %83.5’i aldklar bu iletileri
de÷iúen sklklarla sözlü olarak yakn çevreleriyle paylaútklarn ifade etmektedir.
Tablo:3 Karalayc E-øleti Alma Skl÷

Araútrma bulgularna göre katlmclarn %24’ ü aldklar karalayc viral elektronik iletilere
hiçbir zaman inanmad÷n ifade etmektedir. Buna karún katlmclarn %76’s ise aldklar
bu iletilere en az bir kez inand÷n ifade etmiútir (%1 her zaman, %2.5 sk sk, %29 bazen,
%43.5 nadiren). Bu do÷rultuda katlmclarn aldklar iletilere inanma derecesini etkileyen
faktörler araútrlmútr. Katlmclarn % 65’i aldklar iletinin içeri÷inden dolay, %39’ u
sa÷l÷ tehdit edici olmasndan dolay, %26.5’i ürüne dair önceki deneyimlerinden dolay ve
%22’si markaya dair önceki deneyimlerinden dolay inandklarn ifade etmektedir.(Soruda
birden fazla yant iúaretlenebilmektedir.)
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Tablo:4 Karalayc e-iletilere ønanma Düzeyleri

Araútrmann temel amac olan, aldklar bu karalayc viral e-iletiler neticesinde
tüketicilerin satn alma davranúlarnn de÷iúip de÷iúmedi÷i de benzer úekilde incelenmiútir.
Buna göre cevaplayclarn %19.5’i karalayc e-iletiyi aldktan sonra ürünü kullanmaktan
tamamen vazgeçti÷ini ve halen kullanmad÷n, %16.5’i karalayc e-iletiyi aldktan sonra
baúlangçta ürünü kullanmaktan vazgeçti÷ini ancak daha sonra tekrar kullanmaya
baúlad÷n, %44’ü karalayc e-iletiyi aldktan sonra henüz ürünü kullanmaktan
vazgeçmedi÷ini ancak vazgeçebilece÷ini, %20’si ise hiçbir zaman vazgeçmeyece÷ini ifade
etmektedir.
Tablo:5 Ürünü Kullanmaktan/Satn Almaktan Vazgeçme Düzeyi
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Benzer úekilde karalayc e-iletiyi aldktan sonra tüketicilerin markay satn almaya dair
davranúlar incelendi÷inde, cevaplayclarn %18.5’inin karalayc e-iletiyi aldktan sonra
markay satn almaktan vazgeçti÷ini ve halen kullanmad÷n, %14’ünün karalayc e-iletiyi
aldktan sonra baúlangçta markay satn almaktan vazgeçti÷ini ancak daha sonra tekrar satn
almaya baúlad÷n, %47’si karalayc e-iletiyi aldktan sonra markay satn almaktan
vazgeçmedi÷ini ancak vazgeçebilece÷ini ve % 20.5’i asla vazgeçmeyece÷ini ifade etmiútir.
Araútrmann asl amac olan, karalayc e-ileti alma skl÷ ile ürünü kullanma veya satn
alma arasndaki iliúkiyi araútrmak için ise ki-kare testi uygulanmútr. øleti alma skl÷ ile
marka kullanmn sona erdirme arasnda yaplan ki-kare analizi sonucunda iki de÷iúken
arasnda önemli düzeyde ba÷mllk olmad÷ görülmüútür (p= 0,406>0,05). Phi iliúki
katsays 0,25 olup aralarnda %25’lik bir iliúki oldu÷u söylenebilir. Bu oran ise, aradaki
iliúkinin zayf bir iliúki oldu÷unu göstermektedir.
øleti alma skl÷ ile ürün kullanmn sona erdirme arasnda yaplan ki-kare analizinde de
önemli düzeyde uyumluluk bulunamamútr (p=0,723>0,05). Aralarndaki phi iliúki katsays
0,21’dir. Zayf düzeyde uyumluluk söz konusudur.
2.8. Sonuçlar ve Öneriler
Kendilerine anket uygulanan tüketiciler, büyük bir ço÷unlukla (%91) baz markalar veya
ürünleri karalayc iletiler aldklarn belirtmiúlerdir. Beklentiler do÷rultusunda çkan bu
sonuca göre, günümüzde son derece hzlanan iletiúim teknolojisi, iúletmeler ve tüketiciler
arasndaki bilgi akún son derece kolaylaútrmaktadr. Di÷er yandan ise, haksz rekabete
yol açabilecek, yanlú, ideolojik, maksatl ve tarafl bilgiler barndrabilen, ayn zamanda
çok hzl yaylabilen elektronik iletilerin iúletmeler için ma÷duriyet kayna÷ olmasna da
araclk etmektedir.
Çalúmadan elde edilen bir di÷er sonuç; bu iletilere bu kadar yüksek bir oranda maruz
kalmann ötesinde, tüketicilerin iletilerde yer alan bilgileri baúkalarna iletmeleridir. Buna
göre, tüketicilerin yarsndan fazlas (%53), aldklar bu iletileri en az bir kez elektronik
ortamda bulunan di÷er tandklarna iletmiúlerdir. Ayrca, tüketiciler bu iletilerdeki bilgileri
çok daha yüksek bir oranda (%83,5) yakn çevreleriyle sözlü olarak paylaúmúlardr. Ksaca,
viral pazarlama faaliyeti olarak baúlayan, çeúitli iúletmeleri ve ürünleri karalayc postalar,
a÷zdan a÷za pazarlama faaliyetine de dönmüútür. Tüketicilere açk uçlu olarak sorulan ve
en çok aklda kalan ürün ya da markalar alglamaya yönelik soruya verilen cevaplarda ise,
baz markalara ve ürünlere y÷lma olmuútur. Örne÷in alnan iletilerin ço÷u marka baznda;
Coca Cola, Mc Donald’s, Kentucky Fried Chicken, Danone, Nestle gibi uluslar aras
iúletmeleri içerirken, ürün baznda ise süt ürünleri, meyve sular, bebek mamalar ve
margarin gibi ürünleri içermektedir.
Alnan bu iletilerin ardndan, tüketicilerin satn alma ve kullanma davranúlarnda da mevcut
ve olas de÷iúimler göze çarpmaktadr. Yaplan ki-kare analizlerinde karalayc ileti alma ile
ürün/marka kullanmndan vazgeçme arasnda güçlü bir iliúki bulunamasa da ankete
katlanlarn sadece %20’lik bir ksm bu tür iletilerden hiç etkilenmedi÷ini ya da
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etkilenmeyece÷ini vurgulamaktadr. Geride kalanlar ise, ya direkt olarak etkilenmiú ve satn
alma ya da kullanma davranún de÷iútirmiú (%14-16,5) bireylerden ya da henüz
de÷iútirmemiú fakat de÷iútirmesi olas olan bireylerden (%44-47) oluúmaktadr.
Elde edilen bu sonuçlara göre, bu tip karalayc iletilere konu olan iúletmeler gerek imaj
olarak gerekse de mali olarak zarara u÷rayabilmektedir. Bu iúletmeler, a÷zdan a÷za ve
monitörden monitöre yaylan bu iletilerin, insanlar üzerinde azmsanmayacak oranda etki
yaratt÷n ve bu etkinin gitgide yayld÷ olasl÷n göz önünde bulundurmaldr. Bu
karalayc iletilere, karú bir atakla cevap vermek ve ayn yöntemle, iúletmenin u÷rad÷
maddi ve manevi zararn etkisini en aza indirmeye çalúmak do÷ru bir strateji olabilir.
Ürünler için de ayn strateji geçerli olabilir. Bu tür iletilere konu olan ürünlerin, üretici
birlikleri veya kooperatifleri ya da belli baúl büyük iúletmeleri bir araya gelmek suretiyle
bir savunma, do÷ru bilgi verme veya yalanlama yolu seçebilirler.
Gelecekteki çalúmalar, bu iletilere maruz kaldktan sonra satn alma davranún
de÷iútirmeyen ama de÷iútirebilecek olan bireylerin, ne gibi etkenler ortaya çkarsa, davranú
de÷iútireceklerini tespit etmeye çalúabilirler. Ayrca, iletiyi aldktan sonra davranú
de÷iútiren fakat daha sonra tekrar ürünü ya da markay kullanmaya baúlayan tüketicilerin
neden bu úekilde davrandklarn ölçmeye çalúabilirler.
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EKLER
EK-1 ANKET FORMU
Cinsiyetiniz?

Kadn
Erkek
Yaúnz?

Medeni durumunuz:

Bekar
Evli
Boúanmú
Di÷er
E÷itim düzeyiniz:

ølkö÷retim
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Yüksek Lisans- Doktora
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Aúa÷daki sosyal a÷lar ve e-posta sunucularndan hangisine/hangilerine üyeli÷iniz var?
Birden fazla seçene÷i iúaretleyebilirsiniz.

Facebook
Twitter
Frienfeed
Myspace
Hotmail
Msn
Yahoo
Gmail
Mynet
Hiçbiri
Di÷er
Kaç yldr internet kullanyorsunuz?
1-3
4-6
7-10
11 ve daha fazla
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Ne sklkla internet kullanyorsunuz?
Günde 1-3 saat aras
Günde 4-6 saat aras
Günde 7 saat ve daha fazla
Haftada bir kaç kez
Ayda bir kaç kez
Di÷er
Gelir düzeyiniz:
0-999
1000-1499
1500-1999
2000-2499
2500-2999
3000 ve üzeri
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Aúa÷daki sorular tanmlara göre cevaplaynz.
ÜRÜN: Bir ihtiyac ya da gereksinimi karúlayan de÷iúime konu olabilecek her úey
üründür. (Örne÷in; Bilgisayar, cep telefonu, kazak vb.)
MARKA: Ürünlerin kimli÷ini belirleyen, rakiplerinkinden ayrt eden bir isim, simge,
úekil ya da bunlarn bileúimidir. (Örne÷in; HP, Nokia, LC Waikiki)
Her
zaman

Sk sk

Bazen

Nadiren

Hiçbir
zaman

Gda veya Yiyecek-øçecek sektöründe yer
alan herhangi bir markann ya da ürünün
içeri÷i, üretim koúullar, imaj vb.
özelliklerine dair karalayc, ürünü ya da
markay almamaya yönlendirici elektronik
ileti alma skl÷nz:
Ald÷nz bu iletileri yakn çevrenizle
ELEKTRONøK olarak paylaúma skl÷nz:
Ald÷nz bu iletileri yakn çevrenizle
SÖZLÜ olarak paylaúma skl÷nz:
Ald÷nz bu iletilere ne sklkla inanrsnz:

Ald÷nz bu iletileri baúkalaryla paylaúma skl÷nz etkileyen faktörler nelerdir?
Birden fazla seçenek iúaretleyebilirsiniz.

øçeri÷ine inand÷m için
Ürünü kullanmann sa÷l÷ tehdit edici etkileri oldu÷una inand÷m için
øletiyi gönderen kiúiye güvendi÷im için
Ürüne dair önceki deneyimlerimden dolay
Markaya dair önceki deneyimlerimden dolay
Di÷er
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Ald÷nz iletiye inanma derecenizi etkileyen faktörler nelerdir?
Birden fazla seçene÷i iúaretleyebilirsiniz.

øletideki bilgilerin içeri÷i
øletiyi gönderen kiúi
Ürüne dair önceki deneyimlerim
Markaya dair önceki deneyimlerim
Di÷er
Ald÷nz bu iletiden sonra ÜRÜNÜ kullanmaktan ya da satn almaktan vazgeçtiniz
mi?

Evet, iletiyi ilk ald÷mda vazgeçtim ve hala kullanmyorum.
Evet vazgeçmiútim, ancak bir süre sonra tekrar kullanmaya baúladm.
Hayr vazgeçmedim ama vazgeçebilirim.
Hayr, hiçbir zaman vazgeçmem.
Ald÷nz bu iletiden sonra MARKAYI kullanmaktan ya da satn almaktan vazgeçtiniz
mi?

Evet, iletiyi ilk ald÷mda vazgeçtim ve hala kullanmyorum
Evet vazgeçmiútim, ancak bir süre sonra tekrar kullanmaya baúladm.
Hayr vazgeçmedim ama vazgeçebilirim.
Hayr, hiçbir zaman vazgeçmem.
Bugüne kadar ald÷nz bu tür iletilerden en çok aklnzda kalanlar yaznz.
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Özet
Rekabetçi yöntemler, firma performans üzerinde etkili olan unsurlar arasnda son dönemde
dikkate de÷er bir biçimde ön plana çkmaktadr. Bu nedenle, ønegöl ilçesinde faaliyet
gösteren ihracatç firmalarn izledikleri rekabetçi yöntemlerin firmalarn performanslar
üzerindeki etkilerinin incelenmesi bu çalúmann temel amacn oluúturmaktadr. Çalúmada
kullanlan betimsel ve ba÷ntsal araútrma modeline uygun biçimde oluúturulan anket formu
124 firma yöneticisine yüz yüze anket tekni÷i ile uygulanmútr. Yaplan araútrmann
sonucunda, izlenen rekabetçi yöntemlerin firma performans üzerinde do÷rudan etkili
oldu÷u saptanmútr. Bunun yannda, en çok sayda performans ölçütü üzerinde etkili olan
rekabet yönteminin “reklam ve promosyona sektör ortalamas üzerinde kaynak ayrma”
oldu÷u belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler: Rekabetçi yöntemler, Jenerik Stratejiler, Firma Performans.
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THE IMPACT OF COMPETITIVE METHODS ON FIRM PERFORMANCE: A
FIELD STUDY OF INEGOL FIRMS
Abstract
Among the causes in firm performance, competitive methods have received considerable
attention in recent years. Therefore, this research aims to investigate the impact of
competitive methods on firm performance in ønegöl Organised Industrial Zone and
Industrial Area. Descriptive and connective research model has been used in the study. The
research data were collected from 124 manager through a face-to-face questionnaire
technique. At the end of this study, it was found that competitive methods used firms have a
direct impact on firm performance. Besides, it was found that the most effective competition
method on firm performance was “promotion/advertising expenditures above the industry
average”.
Keywords: Competitive methods, Generic strategies, Firm Performance.
1.

Giriú

Küreselleúme süreci, rekabet, ürün pazar, kaynak tedariki vb. alanlardaki iú iliúkilerinde
dünya çapnda karúlkl bir ba÷mllk ortaya çkarmútr (Bakrtaú, 2009:79). Bu úekilde,
sanayi kümelenmeleri ya da birbirine ba÷l firmalarn co÷rafi yo÷unlaúmas baúta geliúmiú
ülkeler olmak üzere bölgesel-ulusal-küresel ekonominin önemli bir özelli÷i halini almú ve
rekabetçi üstünlü÷ün kazanlmasnda yeni yerleúim ve rekabetin mikro gerekçelerini
açklayabilmiútir(Dulupçu, 2001:95,96). Yo÷un rekabetin yaúand÷ günümüz rekabetçi
pazarlarnda tüketicilerin neredeyse tüm istek ve ihtiyaçlarn karúlayabilecek çeúitli
alternatifler bulunmaktadr(Erdo÷an, 2009:165). Dolaysyla, firmalarn tüketicilerin kendi
ürün portföyünün içerisinde yer alan mal ve hizmetlerinin hedef pazarda tercih edilmesini
sa÷layabilecek
yöntemlere
baúvurmas
gerekmektedir.
Rekabetçi
yöntemler,
performanslarn geliútirmeye yönelik sürekli bir çaba içerisinde olan günümüz modern
firma yöneticilerinin bütünsel strateji geliútirme sürecinde kullandklar kaynaklar ve
gerçekleútirdikleri iú faaliyetlerini ifade etmektedir. Sözü edilen iú aktiviteleri ve
kaynaklarn etkinli÷i firmalarnn performanslarn arttrmay hedefleyen yöneticiler
açsndan son derece önemlidir (Powers and Hahn, 2004:43). Literatürde rekabetçi
yöntemler, maliyet liderli÷i, farkllaútrma ve odaklanma stratejileri ve firma performans
arasndaki iliúki yaygn bir úekilde incelenmiútir (Solberg and Durrieu, 2008; Parnell,
2006:1140; Zahay and Griffin, 2010; Sharma, 2004; Allen and Helms, 2006; Leitner and
Guldenberg, 2010; Wan and Bullard, 2009; Helms vd., 1997). Günümüz firmalarnn, iú
faaliyetlerini yönetirken yetkin bir úekilde gelece÷in frsatlarn yönetmeyi de ö÷renmeleri
gerekmektedir. Bu noktada, yeni bir rekabetçi alan veya alanlarn keúfi gerekmektedir. Yeni
bir rekabetçi alann keúfi bir firmann bir disiplinden di÷erine hareket edebilen genel
teknoloji snfna sahip oldu÷unda yaplabilir. Yeni Pazar geliútirme ise, bir iú frsatndan
di÷erine do÷ru hzl bir úekilde insan kaynaklarnn yeniden düzenlenmesi ve yeteneklerin
geliútirilmesiyle oluúturulabilir (Bani-Hani, AlHavary, 2009:93). Dolaysyla yo÷un rekabet
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ortam firmalar, sürdürülebilir rekabet avantaj sa÷lamaya yöneltecek yollar bulmaya
yönlendirmektedir (Koçak vd., 2005:180). Bu çalúma, Bursa ønegöl OSB ve ønegöl Sanayi
Sitesinde faaliyet gösteren ve øTSO tarafndan hazrlanan 2009 yl ønegöl Dú Ticaret
østatistikleri Kitapç÷nda 2009 yl ønegöl øhracat Firma sralamasnda yer alan 329
firmann Porter’n jenerik stratejilerine dayal rekabetçi yöntemlerin uygulamalarn ve
firma performanslarn nasl etkiledi÷inin belirlenmesini amaçlamaktadr. Çalúma alan
araútrmas úeklinde yaplmútr. Araútrmayla ilgili literatür incelemesi yapldktan sonra
alan araútrmas sonucu elde edilen veriler uygun istatistiksel analiz teknikleriyle analiz
edilerek yorumlanmútr.
2.

Literatür øncelemesi

Sürdürülebilir rekabet avantaj (SCA) düúüncesi, Day’in sürdürülebilir rekabet avantajn
sa÷layan strateji türlerini ifade etti÷i 1984 ylnda gündeme gelmiútir. ùimdiki sürdürülebilir
rekabet avantaj (SRA) kavram ise, Porter’n firmalarn SRA’n baúarmak için sahip
oldu÷u rekabetçi strateji türlerini ifade etti÷i 1985 ylnda ortaya çkmútr. Porter’n strateji
türlerine de÷indi÷i ifadesinde biçimsel bir SRA tanmna de÷inilmemiútir. Barney’in (1991)
biçimsel tanmlamasnda SRA, “bir firmann herhangi bir mevcut ve potansiyel rakipleri
tarafndan eú zamanl olarak uygulanamayan de÷er yaratan bir stratejiyi uygulad÷nda ve
di÷er firmalarn bu stratejinin faydalarn kopyalayamadklarnda bir sürdürülebilir rekabet
avantajna sahip olduklar” úeklindedir. Benzer bir biçimsel tanmlamaya göre ise SRA,
kullanlan stratejinin faydalarnn taklit edilememesinin yannda mevcut ve potansiyel
rakiplerce eú zamanl olarak uygulanamad÷ eúsiz de÷er yaratc strateji uygulamasnn
faydalarnn devam ettirilmesi úeklinde yaplmútr (Hoffman, 2000; Barney, 1991:102). Bu
noktada temel sorun, SRA’n firmalarn devam ettirebilmeleridir. øúletmelerin rekabet
pozisyonlar, varlk ve yeteneklerinin geliútirilmesi veya sahip olunan bu yeteneklerin
rakiplere kyasla zayf kalmas durumunda her an de÷iúebilecektir. Bundan dolay, firmalar
belirli bir dönem rekabet üstünlü÷ü elde etseler dahi, bu durumun sürekli ayn úekilde
sürdürülmesi sa÷lanamayabilir. Sonuç olarak, rekabet üstünlü÷ünün sürdürülebilirli÷inin
sa÷lanabilmesinde firmalarn yeteneklerini koruyabilme özelli÷i ve pazarn de÷iúim hz
olmak üzere iki önemli faktörün ön plana çkt÷ görülmektedir (Ülgen ve Mirze, 2004:272).
SRA’na sahip firmalar hedef pazarn almak istedi÷i ürün ve hizmetleri üretmeyi olanakl
hale getiren yetenek ve yetkinliklere sahiptir. Porter, SRA’na yönelik düúük maliyet,
farkllaútrma ve odaklanma olmak üzere üç jenerik strateji ayrm yapmaktadr (Singer vd.,
2007:28).
Firma, sektör ve zaman periyotlarnn tekli÷i, firmalararas rekabet karmaúkl÷n ve
durumsall÷n su yüzüne çkarmaktadr (De Vaz, 2000:26). Bu durumda rekabet avantajnn
sa÷lanmas, ço÷u sektördeki firmalar açsndan performansn yükseltilmesinde son derece
önemli konuma gelmektedir. Öyleyse rekabet avantajnn sa÷lanmas için, firmalarn
rakipler tarafndan kolay bir úekilde taklit edilemeyen di÷er bir ifade ile eúsiz kaynak ve
yetenekler dizisini geliútirmesi gerekmektedir. Bu gereklilik noktasnda pazarlama,
pazaryerinde eúsizli÷i yaratacak kaynak ve yeteneklerin yürütülmesi ve seçiminde firmalara
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destek sa÷layarak rekabet avantaj sürecinde anahtar role sahiptir. Bir firmann stratejik
giriúimlerini yönlendiren rekabetçi avantaj sürücüleri veya rekabetçi yöntemler, müúteri
de÷erini arttran kaynak ve yeteneklerdir (Powers and Hahn, 2002, 113). øfade edilen
kaynaklar, firmalarn sahip oldu÷u ve iú ve faaliyetlerinde yararlandklar maddi ve maddi
olmayan unsurlar oluútururken, yetenekleri ise, sahip olunan kaynaklarn etkili bir úekilde
koordine edilerek kullanlmas ve bir faaliyeti amacna uygun bir úekilde gerçekleútirebilme
kapasitesi olarak ifade edebilmek mümkündür (Ülgen ve Mirze, 2004:116). Farkl kaynak
ve yeteneklere sahip firmalarn performanslarnn da farkllaúmas, söz konusu kaynak ve
yeteneklerin rekabet avantajnn yaratlmasnda etkili olduklarna iúaret etmektedir.
Dolaysyla kaynak temelli yaklaúm (KTY) firmalar arasndaki performans farklarnn
açklanmasna önemli ölçüde katk sa÷layan son zamanlardaki güncel teorilerden biri
olmuútur (Koçak vd., 2005:182; Rose vd., 2010:2).
Hzl de÷iúim ve yo÷un rekabet, firmalar sahip olduklar kaynaklar ve bu kaynaklar
kullanmada firma yeteneklerini geliútirecek stratejiler oluúturma ve uygulamaya
zorlamaktadr. Firmalarn strateji geliútirmedeki temel amaçlar, güçlü yönleri aç÷a çkarp
zayflklarn etkisini azaltarak rekabet avantaj sa÷layacak temel yetene÷i ortaya çkaracak
stratejiler geliútirmektir (Bakrtaú ve Bakrtaú, 2008:102). KTY dinamik ve de÷iúken bir
yapya sahip iken di÷er firma teorileri statik ve dura÷an bir yapdadr. Goshal vd. (1999)
modern ekonomilerin Pazar ekonomilerinden ziyade örgütsel ekonomiler oldu÷unu ve
burada de÷er yaratan ve ekonomik faaliyeti devam ettiren temel oyuncu olan firmalarn
büyümesinin yönetsel bir sorun oldu÷unu ve yönetimin kalitesiyle paralellik gösterdi÷ini
tartúmaktadr. KTY firma düzeyinde incelemenin yannda endüstriyi de ihmal etmemiú
inceleme konusu yapmútr. Teorinin temel hedefi, firma kaynaklarnn uygun ve rekabetçi
bir úekilde kullanlmas yoluyla müúterilere de÷er yaratlabilmesidir. Barney (1991),
kaynaklarn rekabetçi üstünlük sa÷lamas için de÷erli olma, az bulunur olma, taklit edilemez
olma ve yerine konamaz olma úeklinde dört temel niteli÷e sahip olmas gerekti÷ini ifade
etmektedir (Akdede ve Turan, 2008,6).
Strateji araútrmaclar içerik ve süreç olarak iki genel snf içerisinde araútrmalar
bölümlemektedir. Buttler ve Leong (2000) rekabet önceliklerini maliyet, kalite, esneklik ve
teslim úeklinde araútrmalarnda içeriksel olarak snflandrmútr. øú stratejisi yönetimin
temel bir aracdr ve firma performans için oldukça önemlidir. Stratejik giriúimler
sonucunda performans avantajnn yakalanmas ölçek ve sektör ayrm olmakszn firmalar
açsndan giderek artan bir öneme sahiptir (Powers and Hahn, 2004:44). Firma performans,
firma kaynaklarnn gerçek de÷erleri ile beklenen de÷erleri arasndaki iliúki analiz
edildi÷inde, bir firmann sahip oldu÷u kaynaklarla oluúturdu÷u de÷er, söz konusu
kaynaklardan bekledi÷i de÷ere eúit ise “normal firma performans”na ulaúlr. Firma
kaynaklarndan beklenen de÷erden düúük de÷er oluúturuldu÷unda “normalin altnda
performans”a ulaúlr. Son olarak firma kaynaklarndan bekledi÷i de÷erin üzerinde bir de÷er
oluúturmuúsa normalin üzerinde bir performans”a ulaúlr. Beklenen de÷er ile gerçekleúen
de÷er arasndaki olumlu fark ekonomik karllk veya ekonomik rant olarak ifade edilir.
Böylelikle kaynaklarn etkin ve verimli bir úekilde yöneterek beklenenden pozitif yönde
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farkllk göstererek de÷er yaratan firma Pazar potansiyellerini de÷erlendirme, büyüme,
kaynaklarn geliútirebilme olanaklarna da kavuúmuú olabilecektir (Papatya, 2003:109).
Porter’n jenerik strateji modelinde iki kategorik de÷iúken kullanlmaktadr. Kullanlan bu
de÷iúkenler rekabetçi alan (dar ve geniú) ve rekabetçi avantaj (düúük maliyet ve
farkllaútrma)dr. Porter (1985) modelinin temelini úekillendiren temel kavramlar ana
hatlaryla úu úekilde belirtmektedir. Bunlar (Jenkins, 2008:79);
•

Maliyet liderli÷i

•

Farkllaútrma

•

Odaklanma ve büyüme stratejileri

•

Bir bölüm üzerine yo÷unlaúarak odaklanma stratejisi

•

Bir dizi sektör bölümlerine hizmet edecek büyüme stratejisi

•

Stratejik kararszlk

•

Standart ürün

øfade edilen kavramlarn karmaúk oldu÷u Porter tarafndan ifade edilmiútir. Her bir
stratejinin uygulanmas için gerekli olan stratejik faaliyetler sektörden sektöre genellikle
de÷iúmektedir (Jenkins, 2008:80). Porter farkllaútrma ve düúük maliyet olmak üzere iki
rekabet avantaj úeklini belirtmektedir. Firmalar jenerik stratejiler veya saf stratejiler olarak
isimlendirilen stratejileri takip ederse ortalamann üzerinde bir firma performansn
yakalayabilir. Çünkü bu iki boyut kaynaklarda, kontrol iúlemlerinde, örgütsel yap ve teúvik
sistemlerinde farkl yatrmlar talep eder. Porter bunlarn birbiriyle uyuúmadklarn
belirlemiútir. Bunlara ek olarak söz konusu iki boyut firmalarn spesifik bir Pazar bölümüne
odaklanma veya büyük pazarlarda rekabet edip edemeyece÷i úeklinde adlandrlan di÷er
önemli stratejik seçimini yapmaldr. Sonuç olarak, firmalar dar ya da büyük bir pazarda
maliyet veya farkllaútrma stratejisini takip edebilir (Leitner and Güldenberg, 2010:171).
Porter (1980)’e göre, firma seçilen rekabet stratejilerinden birine daha fazla
yo÷unlaúamazsa, rekabet avantaj kayna÷n do÷ru seçemezse veya birden fazla stratejik
avantaj ayn anda kullanmaya kalkarsa baúarsz olabilir. Bu úekilde kullanlan stratejinin
bilincinde olmayan, birden fazla rekabet stratejisini uygulayp da uygulad÷ stratejilerden
birine yo÷unlaúamayan veya kendi stratejisini geliútiremeyen firmalarn (stuck-in-themiddle) stratejik kararszlk veya arada skúp kalma içerisinde bulunduklar ifade
edilmektedir (Karaba÷, 2008:21; Wan and Bullard, 2009:15; Porter, 2000:52).
3.

Araútrmann Önemi ve Amac

Rekabet avantaj, üstün firma performansnn temelini oluúturmaktadr (Rose vd., 2010,2).
øú faaliyetlerini istikrarl bir úekilde yerine getirmeyi amaçlayan firmalar faaliyette
bulunduklar pazarlarda rekabete karú koyarak bir var olma mücadelesi içerisindedir. Bir
organizasyonda rekabet avantaj elde etme ve koruma uzun dönemli baúarnn tesisinde
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temel unsurlardan birisidir. Bu unsur küresel olarak toplum-ekonomi-firma-yönetim ve
döngüsü içerisinde oluúmas nedeniyle sürekli örgütsel de÷iúme ve geliúme süreci içerisinde
tanmlanmaldr. Firmalar, (1) sürekli bir úekilde dúsal trend ve olaylardaki de÷iúmelere
uyum sa÷lamaya ve içsel yetkinlik ve yeteneklerini geliútirmeye ve (2) söz konusu
faktörlerden faydalanarak etkin bir úekilde strateji geliútirme, uygulama ve de÷erlendirmeye
çabalamaktadr (Ogrean vd. 2009:2) . Bu çalúmann amac, rekabet stratejileri temelinde
oluúturulan rekabetçi yöntemlerin firma performans üzerindeki etkisini incelemektir. Bu
temel amaçla firma performansn etkileyen birçok arac de÷iúkenin de oldu÷u dikkate
alnarak elde edilen veriler do÷rultusunda firma performans de÷iúkeni ile jenerik rekabet
stratejilerine dayal rekabetçi yöntemler arasndaki iliúki açklanmaya çalúlacaktr. Ayrca,
yo÷un olarak kullanlan stratejiler belirlenerek firmalarn a÷rlk verdikleri rekabetçi
yöntemlerin neler oldu÷u incelenmektedir.
4.

Araútrmann Yöntemi ve Tasarm

Araútrmann amac do÷rultusunda sistematik veri toplama araçlarndan olan anket yöntemi
kullanlmútr. Anket formu üç bölümden oluúmaktadr. Birinci bölümde katlmc firmalarn
ve yöneticiye ait bilgiler, ikinci bölümde rekabetçi yöntemlere iliúkin ölçek (Powers, Hahn,
2004) ve son bölümde firma performansna (Ahmed, vd., 1996) iliúkin ölçek yer almaktadr.
Rekabetçi yöntemlere iliúkin ifadeler “1. Kesinlikle katlmyorum – 5. Kesinlikle
katlyorum”, Firma performansna iliúkin ifadeler ise “1. Çok zayf – 5. Çok güçlü”
úeklinde derecelendirilmiútir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 16 programndan
yararlanlarak frekans ve yüzde da÷lmlar, ortalamalar ve regresyon analizleri
gerçekleútirilmiútir.
5.

Araútrma Evreni, Çerçevesi ve Örneklemi

Gerçekleútirilen araútrma uygulamal ve nedensel bir araútrma niteli÷indedir. Araútrmann
evrenini Bursa ønegöl ølçesi firmalar oluúturmaktadr. ønegöl firmalarnn Türkiye
øhracatnn %1’lik ksmn oluúturmasnn yan sra her yl dú ticaret fazlas vermesi önemli
bir sanayi bölgesi konumu oldu÷unun göstergeleri arasnda yer almaktadr
(www.itso.org.tr). Araútrma çerçevesini, Bursa ønegöl OSB ve ønegöl Sanayi Sitesinde
faaliyet gösteren ve øTSO tarafndan hazrlanan 2009 yl ønegöl Dú Ticaret østatistikleri
Kitapç÷nda 2009 yl ønegöl øhracat Firma sralamasnda yer alan 329 firma
oluúturmaktadr. Anket formlar 329 firmaya anketörler aracl÷yla kolayda örnekleme
yöntemine göre ulaútrlmútr. Bu yöntemin seçilmesinin temel amac, anketörlerin ikna
kabiliyetleri ile ksa bir sürede istenilen sayda yöneticiyle görüúülerek yeterli katlmcya
ulaúabilmektir. Anketörler aracl÷yla kolayda örnekleme yöntemine göre, 329 firmadan
124 tanesine ulaúlmú ve elde edilen veriler analize tabi tutulmuútur. Anketlerin geri dönüú
oran %37 olarak gerçekleúmiútir.
6.

Araútrmann Modeli
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Araútrmann amaçlar do÷rultusunda oluúturulan araútrma modeli úekil 1’de yer
almaktadr. øúletmelerin izledikleri rekabetçi yöntemler ve ortaya çkardklar performanslar
betimleyici araútrma modeli ile ortaya konacak, rekabetçi yöntemlerin firmalarn
performanslar üzerindeki olas etkisi ise nedensel araútrma modeli ile analiz edilecektir.
ùekil 1. Araútrmann Modeli

7.

Bulgular

7.1. Araútrma Katlan Firmalarn ve Yöneticilerin Genel Özellikleri
Araútrmaya katlan yöneticilerin nitelikleri tablo 1’de, firmalarn temel bilgileri ise tablo
2’de yer almaktadr. Tablo 1’e bakld÷nda, araútrmaya katlan yöneticilerin büyük
ço÷unlu÷unun 1-10 yl aras çalúan, orta-üst konumdaki erkek yöneticiler oldu÷u
görülmektedir.
Tablo 1. Yöneticilerin Genel Özellikleri
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Cinsiyet
Erkek
Kadn
Toplam

N
98
26
124

%
79,0
21,0
100

Yönetim Deneyimi
1-5 Yl
6-10 Yl
11-15 Yl
16+
Toplam

N
53
46
17
8
124

%
42,7
37,1
13,7
6,5
100

E÷itim Düzeyi
ølkö÷retim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

N
14
43
32
30
5
124

%
11,3
34,7
25,8
24,2
4,0
100

Yönetim Düzeyi
Alt
Orta
Üst
Toplam

N
10
56
58
124

%
8,1
45,2
46,8
100

Tablo 2’de yer alan veriler incelendi÷inde, araútrmaya katlan firmalarn büyük
ço÷unlu÷unun 1-10 aras ülkeye ihracat gerçekleútiren ve KOBø kapsamna giren firmalar
oldu÷u görülmektedir. Ayrca, faaliyet alan açsndan en kalabalk grubun % 62,1 oran ile
“orman ürünleri ve mobilya” sektörü oldu÷u anlaúlmaktadr. Araútrma yaplan ønegöl
bölgesinde söz konusu sektörün oldukça ön planda olmas açsndan bu durum ola÷an
karúlanabilir.
Tablo 2. Firmalarn Genel Özellikleri
Çalúan Says
1-50
51-250
251+
Toplam
øhracat Durumu
Yapyor
Toplam

øh. Yaplan Ülke Says
1-5 Ülke
6-10 Ülke
11-15 Ülke
16+ Ülke
Toplam

N
94
26
4
124

%
75,8
21,0
3,2
100

N

%

124
124

100
100

N
43
18
6
10
77

%
55,8
23,4
7,8
13,0
100

Faaliyet Alan
Madencilik
Gda ve Tütün
Dokuma ve Hazr Giyim
Ka÷t Ürünleri ve Ambalaj
Kimya,Petrol
Ürünleri,
Plastik
Makine Üretimi ve Metal
Eúya
Elektronik
Orman
Ürünleri
ve
Mobilya
Di÷er
Toplam
øhracat Deneyimi
1-5 Yl
6-10 Yl
11-15 Yl
16+
Toplam

N

4
3
15
1
11

%
3,2
2,4
12,1
0,8
8,9

8

6,5

2
77

1,6
62,1

3
124
N
40
29
8
4
124

2,4
100
%
32,3
23,4
6,5
3,2
100

Tablo 3’te araútrmaya katlan firmalarn uyguladklar rekabetçi yöntemlere iliúkin
aritmetik ortalama ve standart sapma de÷erleri yer almaktadr. Tablo 3 incelendi÷inde, en
yo÷un tercih edilen rekabetçi yöntemler srasyla, “itibar oluúturma”, “kimlik oluúturma”,
“sürekli yeni ürünler geliútirme”, “mevcut ürünleri iyileútirme” ve “ürünlerin kalite
kontrollerini titizlikle yapma” oldu÷u görülmektedir. En az tercih edilen rekabet yöntemi ise
“yalnzca belirli bir co÷rafik bölgeye hizmet etme”dir. Bu bulgu, araútrma yaplan
örneklemde yer alan firmalarn yeni pazarlara giriúe her zaman hazr olduklar úeklinde
yorumlanabilir. Belirli bir co÷rafik bölgeye hizmet etme rekabet yönteminin yannda, fiyat
rekabetini ve düúük fiyat stratejisini yanstan “piyasaya rakiplerden daha ucuz ürünler
sunma” ve “rakiplerin altnda fiyat belirleme” yöntemlerinin de oldukça az tercih edildi÷i
ortaya çkmútr.
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Tablo 3. Rekabetçi Yöntemlere øliúkin Ortalamalar
Rekabetçi Yöntemler
1.Firmamzn sektörümüzde iyi bir itibara sahip olmas için
yo÷un çaba harcamak (RY1)
2.Firmamzn kimli÷ini oluúturmak (RY2)
3.Sürekli yeni ürünler geliútirmek (RY3)
4.Mevcut ürünlerimizin özeliklerini geliútirmek (ürünleri
iyileútirmek, geliútirmek) (RY4)
5.Ürünlerin kalite kontrollerini yo÷un ölçüde ve titizlikle
yapmak (RY5)
6.E÷itimli ve deneyimli personel temin etmeye bilhassa önem
vermek (RY6)
7.Yaygn bir müúteri hizmeti a÷na sahip olmak (RY7)
8.Uzmanlk alanmza giren ürünlerin pazarlamasna önem
vermek (RY8)
9.Firmann bölümleri arasnda sk ba÷lar oluúturmak (RY9)
10.Pazarlama teknik ve yöntemlerinde yenilikler yapmak
(RY10)
11.Geniú ürün çeúidine sahip olmak (RY11)
12.Rakiplerin davranúlarn takip etmek (RY12)
13. Likitideyi korumak (yüksek tutarda net çalúma sermayesi –
hazrda para bulundurmak) (RY13)
14.Bankada yeterince para bulundurmaya çaba göstermek
(RY14)
15.Piyasaya rakiplerden daha pahal ürünler sunmak (RY15)
16.E÷itime, staja ve kurumsal ö÷renmeye a÷rlk vermek (RY16)
17.Sektörde, birim baúna en düúük üretim maliyetine sahip
olmak (RY17)
18.Teknoloji tabanl teslimat sistemi kullanarak maliyetleri
düúürmek (RY18)
19.Promosyon ve reklama, sektör ortalamas üzerinde para
harcamak (RY19)
20.Piyasaya az sayda / snrl ürünler sunmak (ürün çeúidini
snrl tutmak) (RY20)
21.Teknolojiye ayrlan paray ksarak bunlar farkl ürünleri
geliútirmeye harcamak (RY21)
22.Maliyetleri kontrol etmek için dú kaynaklardan veya iú
ortakl÷ndan yararlanma (RY22)
23.Üretim maliyetlerini düúürmek amacyla rakipler veya di÷er
firmalarla birlikte hareket etme (RY23)
24.Rakiplerin altnda fiyat belirlemek (RY24)
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A.O.
4,46

S.S.
0,79

D.
Y

4,34
4,21
4,21

0,85
0,84
0,99

Y
Y
Y

4,17

1,00

Y

4,16

0,89

Y

4,12
4,05

0,93
0,80

Y
Y

4,04
3,97

0,94
1,00

Y
Y

3,95
3,84
3,82

1,01
1,00
1,01

Y
Y
Y

3,75

1,08

Y

3,66
3,62
3,42

1,35
1,14
1,14

O
O
O

3,34

1,16

O

3,32

1,04

O

3,05

1,33

O

2,91

1,11

O

2,87

1,20

O

2,79

1,18

O

2,58

1,17

O

25.Piyasaya rakiplerden daha ucuz ürünler sunmak (RY25)
26.Yalnzca belirli bir co÷rafik bölgeye hizmet etmek (RY26)

2,55
1,87

1,45
1,27

O
D

“Xort= 1-2,33 Düúük (D), 2,34-3,66 Orta (O), 3,67-5,00 Yüksek (Y)”
Tablo 4’te, araútrmaya katlan firmalarn performans ortalamalar gösterilmektedir. Bu
tablo incelendi÷inde “müúteri memnuniyetini geliútirme” ölçütünün en iyi, “yatrmlarn geri
dönme oran” ölçütünün ise en kötü performans ortalamas de÷eri ald÷ görülmektedir.
Tablo 4. øúletmelerin Performanslarna øliúkin Ortalamalar
Performans Ölçütü
1.Müúteri memnuniyetimizi sürekli geliútirmekteyiz (øP1)
2.Yeni hizmet geliútirmede rakiplerimizden daha baúarlyz
(øP2)
3.Yeni ürün geliútirme kapasitemiz yüksektir (øP3)
4.Marka bilinirli÷imiz rakiplerimizden daha iyidir (øP4)
5.Müúteri ba÷ll÷mz sürekli arttrmaktayz (øP5)
6.østikrarl bir karllk elde etmekteyiz (øP6)
7.Yeni pazarlara veya yeni pazar bölümlerine yönelme
düzeyimiz yüksektir (øP7)
8.Rakiplerimizden daha karl çalúmaktayz (øP8)
9.østikrarl bir büyüme sa÷lamaktayz (øP9)
10.Yeni yatrmlara yönelmekteyiz (øP10)
11.Yatrmlarmzn geri dönme oran yüksektir (øP11)
Genel Ortalama

A.O.
3,97
3,89

S.S.
0,98
1,08

D.
G
G

3,88
3,82
3,72
3,56
3,56

1,03
1,11
0,98
0,98
1,02

G
G
G
O
O

3,51
3,45
3,27
3,23
3,62

0,98
1,15
1,11
1,09
0,78

O
O
O
O
O

“Xort= 1-2,33 Zayf (Z), 2,34-3,66 Orta (O), 3,67-5,00 Güçlü (G)”
øúletmelerin izledikleri rekabetçi yöntemlere ve performanslarna iliúkin bulgulara
de÷indikten sonra, söz konusu rekabetçi yöntemlerin firmalarn performanslar üzerindeki
olas etkileri incelenmiútir. Uygulanan rekabetçi yöntemlerin 11 adet performans ölçütü
üzerindeki etkileri, çoklu regresyon analizi yardmyla analiz edilmiú ve bulgular
özetlenerek tablo 5’te gösterilmiútir. Çoklu regresyon analizine ba÷msz de÷iúkenlerden
hangilerinin katlaca÷nn saptanmasnda “Forward Selection” yöntemi tercih edilmiútir.
Forward Selection yöntemi, analiz sonucu oluúturulacak regresyon modeline girecek her bir
ba÷msz de÷iúkenin etkisinin ölçülmesi ve söz konusu modeli önemli derecede
etkilemeyecek de÷iúkenlerin modelden çkarlmasdr (Kalayc, 2006:260). Regresyon
modelinde yer alacak de÷iúkenlerin arasnda otokorelasyon olup olmad÷ “Durbin-Watson”
katsays yardmyla belirlenmiútir. Durbin-Watson katsaysnn 1,5 – 2,5 arasnda olmas,
de÷iúkenler arasnda otokorelasyon olmad÷n göstermektedir (Kalayc, 2006:267).
Regresyon analizi bulgularnn yer ald÷ tablo 5’te gösterilmemesine karún, tüm regresyon
analizlerinde D-W katsaysnn 1,5-2,5 arasnda oldu÷u saptanmútr
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ùekil 2. Rekabetçi Yöntemlerin Firma Performans Üzerindeki Etkisine øliúkin
Regresyon Analizi Bulgular

*

Negatif yönde etkili;

**

p<0,01;

***

p>0,05

Tablo 5 incelendi÷inde, farkl rekabetçi yöntemlerin bir performans ölçütü dúnda geriye
kalan tüm performans göstergeleri üzerinde istatistiksel olarak anlaml etkisinin oldu÷u
görülmektedir. Söz gelimi “marka bilinirli÷i” sa÷lamada e÷itimli ve deneyimli personel
temin etme (RY9), pazarlama teknik ve yöntemlerinde yenilikler yapma (RY17), ürünlerin
kalite kontrollerini titizlikle yürütme (RY8), piyasaya snrl ürün çeúidi sunma (RY3) ve
firmann bölümleri arasnda sk ba÷lar oluúturma (RY13) yöntemlerinin etkili oldu÷u
saptanmútr (r2=0,555). Yaygn bir müúteri hizmeti a÷na sahip olma (RY16), bunun
yannda firma kimli÷i oluúturma (RY12) ve sektör ortalamas üzerinde promosyon-reklama
yatrm yapma (RY14) yöntemleri, “müúteri ba÷ll÷n” arttrrken, belirli bir co÷rafik
bölgeye hizmet etme (RY22) ve rakiplerin altnda fiyat belirleme yöntemlerinin (RY1) ise
“müúteri ba÷ll÷n arttrma” üzerinde negatif yönde etkili oldu÷u ortaya çkmútr (p<0,01).
østikrarl bir büyüme sa÷lama (øP8) performans ölçütü üzerinde, firma kimli÷i oluúturma
(RY12), uzmanlk alanna giren ürünlerin pazarlanmasna a÷rlk verme (RY23), sektör
ortalamas üzerinde promosyon-reklama yatrm yapma (RY14), maliyetleri kontrol etmek
için dú kaynaklardan veya iú ortakl÷ndan yararlanma (RY7), piyasaya snrl ürün çeúidi
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sunma (RY3) ve teknoloji tabanl teslimat sistemi kullanarak maliyetleri düúürme (RY5)
rekabetçi yöntemlerinin etkili oldu÷u saptanmútr (p<0,01).

SONUÇ VE ÖNERøLER
Stratejik iú giriúimleri sonucunda bir rekabet gücü elde edilmesi firmalar açsndan son
derece önemli konularn baúnda gelmektedir. Firma düzeyinde rekabet algs önemli
de÷erlendirilmelerin yaplmasn gerektirmektedir. Rekabetçi yöntemler, firma
performansnn arttrlmasnn öneminin giderek artmas sonucu belirginleúen ve bütünsel
strateji geliútirme sürecinde kullanlan kaynaklar veya hareket noktalarn ifade eder.
Dolaysyla iú stratejisi, firma performansnn yükseltilmesinde önemli bir yönetim arac
niteli÷indedir.
Bursa ønegöl OSB ve ønegöl Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren ve ihracat yapan firmalar
üzerinde yaplan araútrmada, firmalarn izledikleri rekabetçi yöntemleri ve firma
performanslar ortaya konmuútur. Ayrca, izlenen rekabetçi yöntemlerin firma
performanslar üzerindeki olas etkileri incelenmiútir. Yaplan araútrmaya katlan firmalarn
kurumsal itibar ve kimlik oluúturmaya önem verdi÷i, mevcut ürünlerini iyileútirmeyi
düúünmekle beraber yeni ürün geliútirmeyi de göz önünde bulundurduklar ortaya çkmútr.
Buna karún, elde edilen bulgular ú÷nda yalnzca belirli bir co÷rafik alana hizmet etmeyi
ve rakiplerle do÷rudan fiyat rekabetine girmeye scak bakmadklar sonucu
çkarlabilmektedir.
Araútrmaya katlan firmalarn on bir performans ölçütü göz önünde bulundurularak
performanslar incelendi÷inde, tüm firmalarn performanslarna “orta” notu verilebilece÷i
düúünülmektedir. Bununla beraber; firmalarn müúteri memnuniyeti geliútirmede, yeni ürün
geliútirmede, marka bilinirli÷ini ve müúteri ba÷ll÷n arttrmada “güçlü” performans
sergiledi÷i; yatrmlar geri döndürmede, yeni yatrm yapmada ve istikrarl büyüme
sa÷lamada yeterli performans sergilemedikleri saptanmútr.
øncelenen 26 rekabet yöntemi içinde “promosyon ve reklama, sektör ortalamas üzerinde
yatrm yapma” rekabet yöntemi dört performans ölçütü üzerinde etkili olarak en fazla
sayda etkili olan rekabet yöntemi olarak ön plana çkmútr. Bunun yannda, “ürünlerin
kalite kontrollerini yo÷un ölçüde ve titizlikle yapma”, “e÷itimli ve deneyimli personel temin
etmeye önem verme”, “firma kimli÷ini oluúturma”, “yaygn bir müúteri hizmeti a÷na sahip
olma” ve “yalnzca belirli bir co÷rafik bölgeye hizmet etme” yöntemlerinin ise 3’er
performans ölçütü üzerinde etkili oldu÷u saptanmútr. Ancak bu yöntemlerden “yalnzca
belirli bir co÷rafik bölgeye hizmet etme” yöntemi, firmalarn performans üzerinde olumsuz
yönde etkilidir. Sözü edilen bu bulgular ú÷nda, üzerinde araútrma yaplan firmalarn
pazarlama iletiúim ö÷elerine yaptklar yatrmlarn (reklam, promosyon, kurumsal itibar
vb.) performans yükselmesi ile geri döndü÷ü, dolaysyla pazarlama iletiúim eylemlerine
daha fazla yatrm yaplmas gerekti÷i ortadadr.
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Üzerinde araútrma yaplan örneklemin ønegöl gibi mobilya sektörünün ön planda oldu÷u bir
bölge olmas ve ortaya çkan bulgularn yaklaúk üçte ikisinin, mobilya sektöründe yer alan
firmalarn eylemlerini yanstmas araútrmann en önemli kscn oluúturmaktadr. Bu
araútrmann daha geniú kapsaml bir örneklem üzerinde yaplmas ve bulgularn
tutarll÷nn test edilmesi gerekmektedir.
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Özet
Uluslararas pazarlamada ürünlerin de÷erlendirilmesinde ürün/marka imajnn yan sra
ürünün ait oldu÷u ülkenin imaj da önemli bir etkendir. Bu çalúmada iki farkl ürün
kategorisinden iki farkl Türk ve Alman markasnn Bulgar tüketiciler tarafndan
de÷erlendirilmesinde marka ve ülke imajlarnn etkileri incelenmektedir. Araútrma
ba÷lamnda Bulgaristan’da 750 kiúi üzerinde anket çalúmas yaplmútr. Yaplan
analizlerde, menúe ülke imajnn daha karmaúk bir ürün olan televizyonun
de÷erlendirilmesinde, toz çamaúr deterjanlara göre daha etkili oldu÷u görülmüútür.
Özellikle markalara aúina olmayan tüketicilerin ürün de÷erlendirmede ülke imaj ipucunun
görece olarak daha a÷rlkl etkiye sahiptir.
Anahtar kelimeler: Menúe Ülke ømaj, Ürün De÷erlendirme, Uluslar Aras Pazarlama,
Menúe Ülke, Ülke Alglamas
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THE ROLE OF COUNTRY IMAGE IN EVALUATION TURKISH AND GERMAN
PRODUCTS: THE CASE OF BULGARIA
Abstract
In international marketing, besides the brand/product image, the country image is an
important factor in the evaluation of products. In this study, the effects of brand and country
images of evaluating two different product categories in two different Turkish and German
brands by Bulgarian customers were studied. In this context, a survey was carried out on
750 people in Bulgaria. After analysis’ country of origin image was more efficient in
evaluation of television which is more complicated product than powder detergent.
Especially, country image cue has more weighted effect than other effects for product
evaluation of customers who are not familiar to brands.
Keywords: Country of Origin Image, Product Evaluation, International Marketing, Country
of Origin, Country Perception

1.

Giriú

Menúe ülke imaj etkisi veya yaznda daha geniú olarak yer ald÷ ve adlandrld÷ úekliyle
menúe ülke etkisi uzun yllardan beri pazarlama yaznnn odak noktalarndan biri olmuútur
(Heslop vd.2008). Menúe ülke etkisini üzerinde bu kadar araútrma yapmaya de÷ecek kadar
önemli klan konu onun satn alma davranún etkileyebilme kabiliyetidir (Knight vd.,
2003). Bu kabiliyet ülke imaj etkisini pazarlamaclar ve akademisyenler için iyi anlaúlmas
gereken bir olgu haline getirmiútir. Hatta anlamann da ötesinde son yllarda di÷er ülkeler ile
rekabet edebilir hale gelmek için markalarda oldu÷u gibi ülkelerin de imajlarn
úekillendirmeleri, izlemeleri ve yönetmeleri gerekti÷i yönündeki görüúler öne sürülmektedir
(Lu vd., 2008).
Serbest ticaretin önündeki engellerin ortadan kalkmas ve ürünlerin küresel ölçekte
pazarlanmaya baúlanmasyla birlikte ülke imaj kavramna olan ilgi ve yaplan çalúmalar da
artmútr (Kaynak vd., 1998). øúletmeler ürünlerinin küresel ölçekte satlmas önündeki
engellerin etkilerini en aza indirmek veya ortadan kaldrmak için çareler aramaya ve
stratejiler geliútirmeye çalúmaktadr. Batl çokuluslu úirketler ve bölge ülkeleri için önemli
bir pazar olarak Merkez ve Do÷u Avrupa Ülkeleri ortaya çkmútr. 300 milyonun üzerinde
bir nüfusa sahip bu pazar Do÷u Blo÷unun yklmas ile yabanc mallarn pazara giriúine
açlmútr (Richard, 1993). Bu yeni pazarlar ticaret için frsatlar taúmakla birlikte baz
riskleri de barndrmaktadr (Fallon ve Jones, 2004).
Bu ba÷lamda Türk iúletmeleri ve dolaysyla Türk ürünlerinin rekabet edebilirli÷ini artrmak
ve pazar avantaj sa÷lamak için menúe ülke imaj kavramna önem vermeleri gerekmektedir.
Bu amaç do÷rultusunda Bulgaristan’da en fazla iúletme kuran ve en fazla yabanc yatrma
sahip olan iki ülkenin Türkiye ve Almanya’nn ülke imajlarnn, bu ülke menúeli ürünlerin
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Bulgar tüketiciler tarafndan de÷erlendirmesi arasndaki etki incelenmiútir. Bu ba÷lamda
çalúmada Bulgaristan pazarnda yllardr yer alan iki farkl ürün kategorisinden (televizyon
ve toz çamaúr deterjan) iki farkl Türk ve Alman markas (Beko-Grundig, Bingo-Rex)
kullanlmútr.
1.1.

Menúe Ülke ømaj

Tüketicilerin belli bir ülkenin ürün ve hizmetlerinin kalitesi ve o ülke insannn mizac ile
ilgili genel alglarn yanstmak için ilgili ülke ürünleri ve hizmetlerine iliúkin bir imaj
oluútururlar (Knight vd., 2003). Menúe ülke imaj olarak adlandrlan bu imaj kiúilerin belirli
ülkelere karú sahip olduklar genel inanç ve duygular yanstmaktadr (Lu vd., 2008).
Tüketicilerin satn aldklar/alacaklar ürün ve hizmetlerin ba÷lantl oldu÷u ülke ile ilgili
sahip olduklar imajn ürün veya hizmete karú tutum oluúumuna etkisi ilk olarak (Dichter,
1962) ile baúlamútr. Ancak bu konu ile ilgili ilk sistematik çalúmay (Schooler, 1965)
yapmútr. Bu ilk çalúmalardan sonra menúe ülke imaj etkisi o kadar çok ilgi çekmiú ki
uluslar aras pazarlama yaznnda en çok çalúlan konulardan biri olmuútur. Konuyla ilgili
ilk çalúmadan günümüze kadar 1200’den fazla yayn yaplmútr (Heslop vd., 2008).
Menúe ülke etkisiyle ilgili yazn incelendi÷inde ülke imajnn ürün de÷erlendirmesi üzerine
etkisi olup olmad÷ konusunda iki farkl görüú oldu÷u görülmektedir. Menúe ülke imaj
etkisiyle ilgili yaplan çalúmalarn bir ksm bu etkinin varl÷n gösteren bulgular ve savlar
(Ahmed vd., 2002; Liu ve Johnson, 2005) içermekle birlikte bunun aksini gösteren ve bu
etkinin abartld÷n iddia eden çalúmalar da mevcuttur (Samiee vd., 2005; Usunier, 2006).
Bu konuda görüú birli÷ine varlamamas ve farkl çalúmalarda birbiri ile çeliúen bulgular
elde edilmesi menúe ülke imajnn de÷iúik farkllaútrclarn (moderator) etkisinde
kalmasndan kaynaklanyor olabilir (Josiassen vd., 2008). Özellikle yer, zaman ve satn
alma sebepleri gibi durumsal faktörlerin önemli rol oynad÷ (Heslop ve Papadolpoulos,
1993) bir süreçte menúe ülke etkisi ile ilgili bir genellemeye gidilememesini (Peterson ve
Jolibert, 1995) açklamaktadr.
2.
2.1.

Yöntem
Araútrmann Amac ve Önemi

Menúe ülke imaj ile ilgili genel kabul gören bir sonuca varlamamas menúe etkisinin her
ülke için ayr araútrlmas zorunlulu÷unu getirmektedir. Menúe ülke etkisinin her ülke için
ayr araútrlmas ilgili ülke tüketicileri üzerindeki etkisinin daha iyi anlaúlmasn
sa÷layacaktr. Bu amaçla ülkemizin komúusu ve Türk mallarnn pazarda önemli bir paya
sahip oldu÷u Bulgaristan’da Türkiye imajnn araútrlmas ve bu imajn Türk ürünlerinin
de÷erlendirmesine olan etkisi incelenmektedir.
Araútrmadan daha sa÷lkl sonuçlar almak için Türk ürünlerinin yan sra Bulgaristan
pazarnda en büyük yatrmc olan Alman ürünleri de kullanlmútr. Bu sayede yaznda
bahsedilen geliúmiú ülke ürünlerinin geliúmekte olan ülke ürünlerinden daha olumlu
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de÷erlendirildi÷i görüúü test edilmiú olacaktr. Çalúmada farkl ürün kategorilerinden
ürünlerin de÷erlendirilmesinde menúe ülke etkisinin farkl olup olmad÷n test etmek için
iki farkl ürün kullanlmútr. Bu amaçla kolayda ürün kategorisinden toz çamaúr deterjan
ve be÷enmeli ürünler kategorisinden televizyon seçilmiútir.
2.2.

Araútrma Evreni ve Örneklem

Araútrma evreni kendi satn alma kararlarn verebilen ve bu konuda yeterli deneyimi
oldu÷u tahmin edilen 18 yaúndan büyük Bulgar vatandaúlarndan oluúmaktadr. Bulgaristan
nüfusunun yaklaúk 7.500.000 oldu÷u göz önünde bulundurularak %5 hata düzeyine göre
örnekleme girecek birim saysnn 384 olmas yeterlidir (Sekaran, 1992, akt., Altunúk ve
di÷., 2004:125). Örneklemin Bulgaristan vatandaúlarn tamamn temsil etmesi ve baz
bölgelerde etnik ve dini yo÷unluklarn farkl oldu÷u göz önünde bulundurularak bir
örnekleme çerçevesi çizilmeye çalúlmútr. Bu ba÷lamda örnekleme çerçevesi 2001 ylnda
yaplan nüfus saym ve 2001 genel seçim listelerine dayandrlmútr. Tabakalama
örnekleme yöntemiyle 2001 genel seçiminde oy kullanlan 12.797 sandktan yerleúim türü
itibariyle köy, kasaba, úehir ve yerleúim nüfusunun ülke içindeki oranlar gözetilerek 150
tabaka belirlenmiútir. Her tabakadan yeterli temsil olmas amacyla rassal olarak 18 yaú ve
üstü 5 denek örnekleme alnmútr. Araútrma verileri bu 150 tabakadan 750 kiúiye
uygulanan anket elde edilmiútir.
2.3.

Araútrma Hipotezleri

Araútrma amac do÷rultusunda hipotezler aúa÷daki úekilde belirlenmiútir.
H1: Marka aúinal÷ genel ürün kalite de÷erlendirmesini etkilemektedir.
H2: Marka aúinal÷ satn alma riski de÷erlendirmesini etkilemektedir.
H3: Marka aúinal÷ kalite fiyat de÷erlendirmesini etkilemektedir.
H4: Marka aúinal÷ rakip ürünler ile kyasla kalite de÷erlendirmesini etkilemektedir.
H5: Marka aúinal÷ imaj de÷erlendirmesini etkilemektedir.
2.4.

Veri Toplama Arac

Menúe ülke imajnn Bulgar tüketicilerin Türk ve Alman ürünlerini de÷erlendirmeye olan
etkisinin araútrld÷ bu çalúmada gerekli verilerin toplanmas için yüz yüze anket yöntemi
kullanlmútr. Saha çalúmalar 2008 yl Ocak-Mart aylar arasnda gerçekleútirilmiútir1.

1

Yararlanlan veriler yürütülmekte olan doktora çalúmas esnasnda Bulgaristan’da yaplan saha çalúmasndan

elde edilmiútir.
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Yanlú anlamalarn ve tercümede anlam kaybn önlemek için øngilizce geliútirilen anket,
Bulgar araútrmaclar ile birlikte Bulgarcaya çevrilmiútir.
Ülke imajn ölçmek için, Knigt vd. (2003) tarafndan geliútirilen ölçek kullanlmútr.
Tüketicilere dört ürünün (Bingo ve Rex marka deterjan, Beko ve Grundig marka televizyon)
resimlerinin ve ürün özelliklerinin bulundu÷u görsel kartlar verilmiú ve bu ürünlerin
de÷erlendirmeleri istenmiútir. Deterjanlar ile ilgili marka, meúe ülke, fiyat ve a÷rlklar ile
bilgiler verilirken, televizyonlar ile ilgili olarak marka, menúe ülke, fiyat ve garanti süresi
verilmiútir. Verilen bu özelliklere istinaden deneklerden bu ürünleri kalite, imaj, satn alma
riski, kalite-fiyat iliúkisi ve benzer ürünlere göre kalite açsndan de÷erlendirmeleri
istenmiútir. Anketin bir bölümü de cevaplayclarn demografik özelliklerini içermektedir.
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3.
3.1.

Araútrma Bulgular ve De÷erlendirme
Demografik ve Ekonomik Özellikler

Tablo 1’de deneklerin demografik ve ekonomik özellikleri gösterilmiútir.
Tablo 1: Örneklem Profili (n=750)
Demografik Özellikler Frekans % Demografik Özellikler Frekans %
Yaú
Etnik aidiyet
18 – 34 aras
188 25,1 Bulgar
628 83,7
35 – 50 aras
214 28,5 Ermeni
5 0,7
51 – 65 aras
213 28,4 Pomak
22 2,9
66 ve üstü
135 18,0 Türk
67 8,9
Çingene
26 3,5
Cinsiyet
Bayan
309 41,2 Bilinmiyor/Di÷er
2 0,3
Erkek
441 58,8 E÷itim
Lise ve daha düúük
590 78,7
Aile Gelir Düzeyi
150 TL’nn alt
85 11,3 Yüksek okul
40 5,3
150 – 650 TL
474 63,2 Lisans
45 6,0
651 – 1,150 TL
150 20,0 Yüksek lisans ve üstü
75 10,0
1,151 – 1,650 TL
18 2,4
1,651 – 2,150 TL
4 0,5
2,151 – 2,650 TL
1 0,1
Ankete katlanlarn yaú gruplarna göre dengeli da÷lmaktadr. Cevaplayclarn %58,8’i
erkek, ço÷unlu÷u lise ve ortaö÷retim mezunu (%83,7) ve %74,5’nin toplam aile geliri 1501150 TL olan katlmclar ülkedeki etnik da÷lma uygun olarak %83,7 Bulgar etnisitesine
mensuptur.
3.2.

Ülke ømaj Alglamas

Kullanlan menúe ülke imaj ölçe÷i sonuçlar radar grafi÷i úeklinde ùekil 1‘de gösterilmiútir.
Türkiye ve Almanya’nn ülke imajlarnn yer ald÷ grafikte Almanya’nn iúçilerin teknik
becerisi, e÷itim, tasarm ve teknolojik ürünler üretmesi ön plana çkmaktadr. Türkiye ise
tasarm, da÷tm ve fiyat konusunda imaj daha iyi alglanmaktadr. Almanya fiyat
konusunda olumsuz alglanrken, Türkiye dayankllk, taklitçilik, ucuz tüketici ürünü
üreten, teknolojik ürünler üretmeyen e÷itimi düúük bir ülke olarak alglanmaktadr.
ùekil 1: Türkiye ve Almanya’nn menúe ülke imaj karúlaútrlmas
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Ülke imajn ölçmek için kullanlan Knigt vd. (2003) geliútirdi÷i ölçekte yer alan 12 ifade
yaplan faktör analizi sonucu üç faktör altnda toplanmútr2. Faktör analizi Türkiye ve
Almanya için yaplmú ve ölçe÷in øúçilik ve Teknolojik Kalite, Dayankllk ve Fiyat-Kalite
øliúkisi boyutlarndan oluútu÷u bulunmuútur. Yaplan faktör analizi sonucunda KMO and
Bartlett's Testi sonucu dört ifade analizden çkartlmútr.
Faktör analizinde Barlett testinin p de÷eri Türkiye ve Almanya ülke imaj için 0,05'ten
küçük (,000) oldu÷u bulunmuútur. Bu de÷erler de÷iúkenler arasnda faktör analizi yapmaya
uygun bir iliúki oldu÷unu göstermektedir. Örne÷imizde, KMO de÷eri Türkiye ve Almanya
için 0,791 ve 0,779 çkt÷ndan örnekleme yeterlili÷inin iyi oldu÷u sonucuna varlabilir.
Elde edilen boyutlar için yaplan güvenirlilik analizi sonucu Cronbach alfa katsaysnn
Türkiye imaj Teknolojik Kalite, Dayankllk ve Fiyat-Kalite øliúkisi boyutlar için srasyla
0,836, 0,702 ve 0,78. Almanya için 0,733, 0,665 ve 0,766 oldu÷u bulunmuútur. Bu
2

Faktör analizi sonuçlar sayfa kstlamas dolaysyla verilememiútir.

567

ba÷lamda, alt katsay de÷erinden sadece biri kritik de÷er olan 0,7’nin altndadr. Ancak
Türkiye için ayn boyutun katsays kritik de÷erin üstündedir.
3.3.

Marka Aúinal÷

Araútrma sorularndan birinde deneklerden araútrmada yer alan markalardan aúina
olduklarn iúaret etmeleri istenmektedir. Tablo 2’de görüldü÷ü gibi cevaplayclarn bir
ksm markalara aúina bir ksm da de÷ildir.
Tablo 2: Marka Aúinal÷
Beko
Grundig
Bingo
Rex

Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il

Frekans
473
277
403
347
584
166
564
186

Yüzde
63,1
36,9
53,7
46,3
77,9
22,1
75,2
24,8

Markalara aúina olmayan cevaplayclar ürünleri görsel kartlarda verilen bilgilere dayanarak
cevap vermiúlerdir. Bu sayede aúina olmadan yaplacak olan de÷erlendirme menúe ülke halo
etkisini göstermesi beklenmektedir.
3.4.

Ürün De÷erlendirme Alglamas

Cevaplayclardan görsel kartlarla resmi ve özellikleri verilen ürünlerle ilgili
de÷erlendirmelerde bulunmalar istenmiútir. Beú ifadeyle ilgili de÷erlendirme alglarn
ölçmek için 7’li semantik farkllklar ölçe÷i kullanlmútr.
Beko ve Grundig marka televizyonlar ile ilgili verilen cevaplar radar grafi÷i olarak ùekil 2
verilmiútir.
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ùekil 2: Beko ve Grundig Marka Televizyonlarn De÷erlendirilmesi

Türk markas olan Beko televizyonu ile ilgili de÷erlendirmelerin kararsz oldu÷u
görülmüútür. øki ifade Kalite Fiyat iliúkisi ve Benzer Ürünlere Göre Kalite açsndan çok az
olumlu bir de÷erlendirme vardr. Alman markas olan Grundig ise genel olarak olumlu
de÷erlendirilmekle birlikte Benzer Ürünlere Göre Kalite ifadesi açsndan olumsuz
alglanmaktadr.
Bingo ve Rex marka toz çamaúr deterjanlaryla ilgili verilen cevaplarn radar grafi÷i ùekil 3
verilmiútir.
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ùekil 2: Bingo ve Rex Marka Toz Çamaúr Deterjanlarnn De÷erlendirilmesi

Bingo toz deterjan Rex’e göre daha olumsuz de÷erlendirilmekle birlikte, her iki marka da
di÷er markalar ile kyasland÷nda olumsuz alglanmaktadr. Bununla birlikte Bingo bu ifade
açsndan Rex’ten daha olumlu de÷erlendirmektedir. Di÷er ifadeler incelendi÷inde Kalite
Fiyat øliúkisi açsndan farkn en az oldu÷u görülmektedir.
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3.5.

Hipotez Testi Sonuçlar

Bulgar cevaplayclarn dört markayla ilgili aúinalklarnn ürün de÷erlendirmede anlaml
farkllk olup olmad÷n belirlemek amacyla t-testi analizi uygulanmútr. Analiz sonuçlar
Tablo 3’te gösterilmiútir.
Tablo 3: Markalara aúina ve aúina olmayanlarn ürün de÷erlendirmeye yönelik
ba÷msz gruplar t testi sonuçlar
Beko
Marka aúinal÷ genel ürün kalite
de÷erlendirmesini etkilemektedir.

Grundig
Bingo
Rex
Beko

Marka aúinal÷ satn alma riski
de÷erlendirmesini etkilemektedir.

Grundig
Bingo
Rex
Beko

Marka aúinal÷ kalite fiyat
de÷erlendirmesini etkilemektedir.

Grundig
Bingo
Rex

Marka aúinal÷ rakip ürünler ile kyasla
kalite de÷erlendirmesini etkilemektedir.

Beko
Grundig
Bingo

Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina

Ort.
4,06
3,74
5,13
4,61
4,51
3,88
5,14
4,56
4,08
3,80
5,09
4,70
4,63
3,92
5,17
4,54
4,33
3,93
5,16
4,80
4,68
3,88
4,99
4,40
4,00
4,27
2,90
3,26
3,63

St. S.
1,288
1,126
1,237
1,186
1,253
1,218
1,135
1,143
1,338
1,281
1,345
1,257
1,402
1,358
1,307
1,204
1,263
1,217
1,176
1,167
1,271
1,234
1,174
1,161
1,247
1,188
1,192
1,134
1,247

Sig.
,001
,000
,000
,000
,005
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,005
,000
,000
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Rex
Beko
Marka aúinal÷ imaj de÷erlendirmesini
etkilemektedir.

Grundig
Bingo
Rex

Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il
Aúina
Aúina De÷il

4,24
3,00
3,53
4,11
3,78
5,24
4,74
4,52
3,87
5,13
4,47

1,199
1,145
1,129
1,270
1,152
1,225
1,189
1,273
1,240
1,157
1,185

Bulgular markalara aúina olan ve olmayan tüketiciler arasnda ürün de÷erlendirmede anlaml
fark oldu÷unu göstermektedir. Bu fark beúli ölçekteki dört ifade ømaj, Kalite, Fiyat Kalite
øliúkisi ve Satn Alma Riski için olumlu, Benzer Ürünlere Göre Kalite ifadesinde olumsuz
oldu÷u görülmektedir.
Bu ba÷lamda araútrmann hipotezleri Beko, Grundig, Bingo ve Rex markalar için kabul
edilmiútir.

Tablo 4: Markalara Hipotezlerin De÷erlendirilmesi
H1Beko: Ürün marka bilgisi genel kalite de÷erlendirmesini etkilemektedir
H1Grundig: Ürün marka bilgisi genel kalite de÷erlendirmesini
etkilemektedir
H1Bingo: Ürün marka bilgisi genel kalite de÷erlendirmesini etkilemektedir
H1Rex: Ürün marka bilgisi genel kalite de÷erlendirmesini etkilemektedir
H2Beko: Ürün marka bilgisi satn alma riski de÷erlendirmesini
etkilemektedir
H2Grundig: Ürün marka bilgisi satn alma riski de÷erlendirmesini
etkilemektedir
H2Bingo: Ürün marka bilgisi satn alma riski de÷erlendirmesini
etkilemektedir
H2Rex: Ürün marka bilgisi satn alma riski de÷erlendirmesini
etkilemektedir
H3Beko: Ürün marka bilgisi kalite fiyat de÷erlendirmesini etkilemektedir
H3Grundig: Ürün marka bilgisi kalite fiyat de÷erlendirmesini
etkilemektedir
H3Bingo: Ürün marka bilgisi kalite fiyat de÷erlendirmesini etkilemektedir
H3Rex: Ürün marka bilgisi kalite fiyat de÷erlendirmesini etkilemektedir
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Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul

,000
,000
,000
,000
,000

H4Beko: Ürün marka bilgisi rakip ürünler ile kyasla kalite
de÷erlendirmesini etkilemektedir
H4Grundig: Ürün marka bilgisi rakip ürünler ile kyasla kalite
de÷erlendirmesini etkilemektedir
H4Bingo: Ürün marka bilgisi rakip ürünler ile kyasla kalite
de÷erlendirmesini etkilemektedir
H4Rex: Ürün marka bilgisi rakip ürünler ile kyasla kalite
de÷erlendirmesini etkilemektedir
H5Beko: Ürün marka bilgisi imaj de÷erlendirmesini etkilemektedir
H5Grundig: Ürün marka bilgisi imaj de÷erlendirmesini etkilemektedir
H5Bingo: Ürün marka bilgisi imaj de÷erlendirmesini etkilemektedir
H5Rex: Ürün marka bilgisi imaj de÷erlendirmesini etkilemektedir
Sonuç

Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul

Araútrma bulgular Türkiye ülke imajnn Bulgarlar tarafndan genel olarak olumsuz
algland÷n göstermektedir. Ancak özellikle fiyat konusunda olumlu olarak
alglanmaktadr. Faktör analizi sonucu analiz dú braklan tasarm ve da÷tm konusunda da
ülke imaj olumludur. Türkiye’ye kyasla Almanya imaj sadece fiyat konusunda olumsuz
imaja sahiptir.
Çalúmada kullanlan iki farkl kategorideki markalardan toz deterjanlarn aúinal÷
televizyonlara göre daha fazladr. Aslnda bu toz deterjanlarn kolayda ürün olmasndan
kaynaklanmaktadr. Bu kategoride Bingo Rex’e göre pazarda daha eski olmasna ra÷men
aúinal÷ hemen hemen ayndr. Bunda Rex’in üreticisinin Henkel olmas ve bir üst
segmentte bulunan markas Persil’in pazarda önemli bir paya sahip olmas etkili olabilir.
Saha çalúmasnda da gözlendi÷i gibi Grundig markasna aúinalk yaklaúk yar yaryadr.
Bunda markann yaygn da÷tm a÷na sahip olmamas gösterilebilir. Grundig’in aksine
Beko daha yaygn da÷tma ve geniú ürün yelpazesine sahiptir ve önemli zincir ma÷azalarda
satlmaktadr.
Bu sonuçlara ra÷men markalarn de÷erlendirilmelerini kyaslad÷mz zaman Grundig’in
benzer ürünlere kyasla Beko’dan da olumsuz de÷erlendirilmesine ra÷men Beko’ya göre
daha olumlu de÷erlendirilmesi menúe ülke imaj etkisinin bir sonucu oldu÷u söylenebilir.
Özellikle markaya aúinal÷n %50’lerde oldu÷u bir durumda cevaplayclarn olumlu
de÷erlendirmesi menúe ülke halo etkisinin bir göstergesidir. Burada ilginç olan bir nokta
saha çalúmasnn yapld÷ zaman aral÷nda Grundig markas Beko tarafndan satn
alnmasdr.
Bingo ve Rex’in de÷erlendirilmesinde aúinalk arasnda fazla fark olmamas menúe ülke
etkisinin daha az oldu÷u olarak yorumlanabilir. Bu sonuçta yazndaki araútrmalar destekler
niteliktedir. Zira ürün karmaúklaútkça menúe ülke imajnn etkisi artmaktadr.
Menúe ülke imaj etkisinin ortaya konmasnda en güzel kant aúina olan ve olmayan
cevaplayclarn ürün de÷erlendirmelerinde anlaml fark olmasdr. Türkiye ülke imaj
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olumsuz oldu÷u için aúina olmayan tüketiciler ülke ürünlerini de bu imaj do÷rultusunda
yapmaktadrlar. Oysa ki ürünlere aúina olan tüketicilerin de÷erlendirmesi daha olumlu
oldu÷u görülmektedir.
Bu ba÷lamda Türkiye ve Türk ürünleri Bulgaristan pazarnda daha baúarl olmak
istiyorlarsa ülke imajnda olumlu görülen yönlerini pazarlama stratejilerini geliútirmede
kullanarak ve daha da önemli zayf yanlarn geliútirme yolunu izlemeleri gerekmektedir.
Bir di÷er nokta da marka aúinal÷nn arttrlmas de÷erlendirmeye olumlu katk
sa÷lamasdr. Markalar bu konuda aúinal÷ arttrmaya yönelik tutundurma çalúmas
stratejileri geliútirmelidirler. Özellikle Bingo’nun Bulgaristan’da üretim yapmasna ra÷men
bunu avantaja çevirebilecek büyük imkânlar kullanamamútr.
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Özet
Bu çalúmada KOBø’lerin uluslararas düzeye evirilmesinde örgütsel yenili÷in ve
uluslararas giriúimcili÷in rolü araútrlmútr. Bu amaç için Isparta ilinde faaliyet gösteren
55 iúletmeye anket uygulanmú; KOBø’lerin uluslararas giriúimcilik, örgütsel yenilik
yo÷unlu÷u ve iúletme büyüklü÷ü açsndan farkllklar de÷erlendirilmiútir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararas Pazarlama, KOBø, Giriúimcilik, Yenilik.
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INVESTIGATION OF SME'S INTERNATIONAL MARKET PERFORMANCE IN
THE INFORMATION AND COMMUNICATION ERA: AN APPLICATION OF
ISPARTA
Abstract
In this study the role of organizational innovation and international entrepreneurship on
converting SME’s to international level. For this purpose, a survey study carried out at 55
firms in Isparta to evaluate differences on SME’s international entrepreneurship,
organizational innovation intensity and the firm size.
Keywords: International Marketing, SME’s, Entrepreneurialism, Innovation.
Giriú
“Uluslararas Pazarlama” yaznnda Küçük ve Orta Ölçekli øúletmeler (KOBø)’in örgütsel
yenilik ve giriúimcilik potansiyelinin ortaya çkarmas ve bu potansiyeli uluslararas düzeye
taúmas büyük önem taúmaktadr. Dolaysyla KOBø’lerin bu süreci canlandrmak için,
özellikle uluslararas giriúimcilik faaliyetine odaklanmas beklenmektedir (Knight, 2000; Lu
ve Beamish, 2001; Lu ve Beamish, 2001). Çünkü KOBø’lerin yeni pazar oluúturmas ve
faaliyetlerini gerçekleútirmesi, farkl/stratejik düúünce ve davranú gerektirir. Bu nedenle bu
çalúmann temel amac ve konusu, KOBø’lerin uluslararas pazarlara açlmasna iliúkin
stratejik düúünce ve davranú becerilerinden örgütsel yenilik ve uluslararas giriúimcilik
rolleri ve bu rollerin performans üzerindeki etkileri Isparta ili KOBø’leri özelinde
incelemektir.
Kuramsal Bilgiler ve Çerçeve
Uluslararas pazarlama ve giriúimcilik faaliyeti olarak ihracat, iúletmeler için uluslararas
düzeye evirilme ve de÷er yaratma stratejisi kabul edilir (Bkz. McDougall ve Oviatt, 2000).
Özellikle ihracatn yurtdúnda yeni bir iúletme kurmaya göre maliyetinin ya da riskin daha
düúük olmas, iúletmeleri ihracat yapmaya yöneltmektedir (Lu ve Beamish, 2001). Neticede
bu tür giriúimcilik ile uluslararas pazar frsatlarn kovalamak ve yakalamak
hedeflenmektedir. Çünkü uluslararas pazarlara girmek uluslararas giriúimcilik ile anlaml
bir performans göstergesi olmaktadr. Uluslararas giriúimcilik rekabet avantajlarndan
yararlanma süreci olarak pazar performansn yükseltecek çabalar gösterirken, giriúimcilik
frsatlarnn önemini vurgulamaktadr. Bu görüúe göre uluslararas giriúimcili÷in, iúletmenin
rekabet avantaj elde etmek için yeni pazarlardaki frsatlardan ve performans
farkllklarndan yararlanarak pazar payn artraca÷ düúünülür (Bkz. Papatya, Papatya ve
Hamúo÷lu, 2005).
Büyük iúletmelerin yenilik açsndan avantajl ve yenilik faaliyetleri için ayrdklar daha
güçlü nakit akúlar bulunur. Ayrca satúlar çok olan iúletmede yenilik maliyeti tüm satúlara
yayld÷ndan birim baúna maliyeti düúürmektedir. Kezâ büyük iúletmeler yenilik için ön koúul olan
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bilgi ve insan sermayesine daha fazla eriúim imkânna sahip olabilir (O’Cass ve Weerawardena,
2009). Bu kapsamda iúletme büyüklü÷ü, pazar performansnn etkinleútirilmesinde örgütsel yenilik
yo÷unlu÷unu ve ihracat kullanmaktadr.
Tablo 1: Kuramsal Çerçeveye øliúkin Temel Kavramlarn Açklamas
Kavramlar
Uluslararas
Giriúimcilik
Örgütsel
Yenilik
Yo÷unlu÷u

øhracat
øúletme
Büyüklü÷ü

Pazar
Performans

Açklamalar
Uluslar aras giriúimcilik ihracat pazarlama frsatlarn tanmlayan
proaktif, yenilik ve risk içeren iúletmelere yönelik
tanmlanmaktadr. Bu iúletmenin bilgi sa÷laycs proaktif, yenilik
ve risk de÷erlerini içerir.
Yenilik yo÷unlu÷u ölçe÷i iúletmelerin ürün, süreç, yönetim ve
pazarlama yenilikleri ile iliúkilendirilmektedir. Bu hem teknolojik
hem de teknolojik olmayan yenilikleri yanstmaktadr. Yenilik
yo÷unlu÷u iúletmelerin ürün, süreç, yönetim ve pazarlama
sistemlerinde radikal yenilikler getirdi÷ini göstermektedir. Bu
nedenle yenili÷in hem türü, hem de derecesi de÷erlendirilmektedir.
øúletmelerin ihracat özellikleri iúletmelerin ürün ihraç edip
etmedi÷ine iliúkin bir de÷erlemedir.
øúletme büyüklü÷ü konusu farkl tanmlamalar içermektedir.
øúletme büyüklü÷ü konusunda akademisyenlerin farkl yaklaúmlar
nedeniyle kesin varlmú hüküm bulunmamaktadr. Ancak Sanayi
ve Ticaret Bakanl÷’nn 28/7/2005 tarihli ve 5674 sayl yazs
üzerine, 19/10/2005 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kararlaútrlan,
3143 sayl Sanayi ve Ticaret Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri
Hakknda Kanunun ek 1 inci maddesine göre “Küçük ve Orta
Büyüklükteki øúletmelerin Tanm, Nitelikleri ve Snflandrlmas
Hakknda Yönetmelik”in yürürlü÷e konulmasndan sonra iúletme
büyüklü÷ü ile ilgili snflandrmann yaplmas uygun görülmüútür.
(Küçük ve Orta Büyüklükteki øúletmelerin Tanm, Nitelikleri ve
Snflandrlmas Hakknda Yönetmelik, 2005: 2)
Pazar performansn de÷erlendirmeye yönelik hem öznel, hem de
nesnel kriterler kullanlr. Çalúmada iúletmenin pazar
performansn ölçmek için; yeni pazarlara girme becerisi, pazar
payn artrma becerisi, müúteri memnuniyetini artrma becerisi
kriterler kullanlmútr:

Araútrma Modeli ve Yöntemi
ùekil 1’de çalúma için öngörülen araútrma modelinde, uluslararas giriúimcilik ve iúletme
büyüklü÷ünün, örgütsel yenilik yo÷unlu÷u ve ihracat üzerine etkisi ele alnmútr. Buna göre
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örgütsel yenilik yo÷unlu÷u ve ihracat, KOBø’lerin pazar performansnn önemli bir belirleyicisi
kabul edilmiútir.
Araútrma için öngörülen model ve modele ba÷l geliútirilen hipotezler úu úekildedir:
H1: Uluslararas giriúimcilik, örgütsel yenilik yo÷unlu÷u üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
H2: øúletme büyüklü÷ü örgütsel yenilik yo÷unlu÷unu olumlu etkiler.
H3: Uluslararas giriúimcilik, KOBø’lerin ihracat yapma e÷ilimi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H4: øúletme büyüklü÷ü KOBø’lerin ihracat yapma e÷ilimi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H5: Uluslararas giriúimcilik, pazar performans üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
H6: Örgütsel yenilik yo÷unlu÷u, pazar performans üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
ùekil 1: Araútrma Modeli
U lu s la ra ra s 
G iriú im c ilik

Ö rg ü ts e l Y e n ilik
Y o ÷ u n lu ÷ u
P a za r
P e rfo rm a n s 

ø ú le tm e
B ü y ü k lü ÷ ü

ø h ra c a t

Araútrmann örneklemini Isparta ilinde faaliyet gösteren ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odas’na kaytl
57 ihracatç KOBø oluúturmuú; ancak iki iúletmenin yönetici konumunda yer alan herhangi bir bilgi
sa÷laycya ulaúlamad÷ için 55 iúletmeye (12 cüce iúletme, 33 küçük iúletme ve 10 orta büyüklükte
iúletme) anket uygulanmútr. Örnekteki iúletmelerin ortalama 18 yaúnda oldu÷u ve yaklaúk %
57’sinin uluslararas pazar(lar)da ortalama 5 yldr (sürekli veya kesikli olma ayrm gözetilmeden)
rekabet içinde oldu÷u izlenmiútir.
Araútrma verilerinin toplanmasnda yüz-yüze anket kâ÷d yöntemi kullanlmú; kullanlan ölçek
daha önce geçerlili÷i/güvenilirli÷i kantlanmú iki ölçe÷e ba÷l1 olarak akademik tartúmalar
sonucu yeniden de÷erlendirilmiú ve düzenlenmiútir. Bu ba÷lamda anket kâ÷dnda yer alan
sorular iki bölümden oluúturulmuú; (a) Birinci bölümde, iúletmelere yönelik
demografik/tanmlayc bilgiler, (b) økinci bölümde ise, KOBø’lerin Uluslararas Giriúimcilik,
Yenilik ve Uluslararas Pazar Performansnn incelenmesine iliúkin sorular yer almútr.

1

Bu ölçekler, Mcdougall, P.P. ve Oviatt, B.M. (2000) ile Weerawardena, J., O’Cass, A. ve Julian, C.

(2006) tarafndan geliútirilmiú ölçeklerdir.
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Ölçekteki ifadeleri ölçmek için 5’li Likert ölçe÷i kullanlmútr. Elde edilen verileri
de÷erlendirmede SPSS 11.5 paket programndan yaralanlmútr.
Bulgular ve Tartúma
Veriler baúlangçta do÷rulayc faktör analizi kullanlarak, her bir de÷iúken ayr ayr analiz
edilerek tüm ö÷eler incelenmiú; elde edilen sonuçlara göre tüm istatistikî sonuçlar ve
güvenilirlikler kabul edilebilir düzeyde oldu÷u görülmüútür. Yaplan ilk analizin ardndan
de÷iúkenler her yap için temsil edecek úekilde hesaplanmútr. Standart sapma ve
korelasyon Tablo 2’de gösterildi÷i gibi hesaplanmútr. Ayrt edici geçerlili÷i
de÷erlendirmek için Gaski ve Nevin (1985) ile O’Cass ve Ngo (2007) yöntemleri
kullanlmútr. Bu yöntemler e÷er iki de÷iúken yap arasnda korelasyon kendi güvenilirlik
tahmininden daha yüksek de÷ilse, ayrt edici geçerlilik var oldu÷unu göstermektedir.
Araútrma sonucunda tüm güvenilirlik tahminlerinde bu ölçüt kullanlmú (Cronbach Alfa)
ve iliúkinin daha fazla oldu÷u görülmüútür. Benzer úekilde, yaknsak geçerlili÷i çoklu
korelasyon kullanlarak test edilmiútir. Burada do÷rulayc faktör analizi ortalama varyansn
hesaplanmas gerekti÷i görülmektedir. Tüm faktörler için ortalama varyans Fornell and
Larcker (1981) tarafndan önerildi÷i gibi 0.50 rakamna eúit veya daha büyük
hesaplanmútr. Sonuçta yapsal model hipotez testine tabi tutulmuútur. Hipotezlerin test
edilmesinde ksmî en küçük kareler kullanlmútr.2

2

Ksmî en küçük kareler çoklu göstergeler tarafndan dolayl olarak gözlenen gizli yaplar içeren yol

modellerinin hesaplanmas için genel bir tekniktir. Buradaki odak gizli yaplar ve bu iliúkilerin
de÷erlendirilmesi arasndaki içsel model çoklu endekslerin temelini üstlenmekte, kalitelerini
karakterize etmekte, veri açklama yeterlili÷ini incelemekte, analitik ve teorik beklentiler arasnda
uyum ve hassasiyeti kurgulamaktadr (O’Cass, 2001). Bu nedenle endeks modellenen iliúkilerle alakal
tahminle sistematik bir incelemenin üstlendi÷i r2, ortalama varyans, regresyon a÷rlklar ve kritik
oranlar kapsamaktadr. Ksmî en küçük karelerle ilgili baúka bir bakú açs kategorik de÷iúkenler
kullanarak tanmlanan model için açkça izin vermektedir. H2, H3 ve H4 hipotezlerinin analiz
edilmesinde kullanlan yapay de÷iúkenler (0-1) ithalatç-ithalatç olmayan ve iúletme büyüklü÷ü
yeniden kodlanarak göz önüne alnmútr. Bu yöntem O’Cass ve Pecotich (2005) ile O’Cass ve Ngo
(2007) tarafndan kabul edilen kategorik de÷iúkenler ile ksmî en küçük karelere benzemektedir.
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Tablo 2: Anlamllk, Standart Sapma ve Korelasyon Göstergeleri
Kavram

Standart
Anlamllk Sapma

Korelasyon

øúletme Büyüklü÷ü
øhracat
øúletme Performans
Örgütsel Yenilik Yo÷unlu÷u
Uluslararas Giriúimcilik

2 -0.179*
0.127* 2 -0.213*
0.189* 2 -0.311*
0.042* 2 -0.375*

0.587*
0.517*

0.569*

2.19.
3.12.
3.29.

0.961
0.841
0.809

Not: * Korelasyon Anlamllk p <0.05

Tablo 2’ye göre korelasyon analizi sonuçlar incelendi÷inde iúletme büyüklü÷ü ile ihracat arasnda
negatif yönlü bir iliúkinin oldu÷u görülmektedir. øúletme performans, örgütsel yenilik yo÷unlu÷u
ve uluslararas giriúimcilik sonuçlar incelendi÷inde ise, iúletme büyüklü÷ü ile pozitif iliúkinin
varl÷ dikkat çekmektedir. Ancak iliúki düzeyinin düúük oldu÷u 0.127, 0.189 ve 0.042
de÷erlerinden anlaúlmaktadr. øhracat ile iúletme performans, örgütsel yenilik yo÷unlu÷u ve
uluslararas giriúimcilik iliúkisinin daha kuvvetli oldu÷u görülmektedir. øúletme performansnn
örgütsel yenilik yo÷unlu÷u ve uluslararas giriúimcilik iliúkisi ile örgütsel yenilik yo÷unlu÷unun
uluslararas giriúimcilik iliúkisinin tablodaki en güçlü iliúkiler oldu÷u görülmektedir.
Hipotezlere ba÷l olan iliúkilerin iç-model sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiútir. De÷iúkenler için
hesaplanan ortalama varyans 0,485 olarak hesaplanmú ve 0,10 olarak öngörülen R2 de÷erinden
büyük oldu÷u görülmektedir.
Tablo 3: Kuramsal Model için Ksmî En Küçük Kareler Sonuçlar
Öngörülen
De÷iúenler

Öngörücü
De÷iúkenler

Yenilik
Yo÷unlu÷u

Uluslararas
Giriúimcilik
øúletme Büyüklü÷ü
Uluslararas
Giriúimcilik
øúletme Büyüklü÷ü
Uluslararas
Giriúimcilik
Örgütsel Yenilik
Yo÷unlu÷u

øhracat

øúletme
Performans
Ortalama
Varyans

Hipotez

Pa th

Varyans

R

2

Kritik
a
Oran

H1
H2

0.578
.-0.143

0.342
0.034

0.371

13.85*
3.12*

H3
H4

.-0.363
0.157

0.137
0.034

0.172

7.13*
2.87*

H5

0.348

0.218

H6

0.462

0.313

5.98*
0.534

8.89*

0.485
a

NOT: * Önemlilik 0.05; standart hata

Tablo 3 incelendi÷inde H1 hipotezine göre uluslararas giriúimcilik ile örgütsel yenilik
yo÷unlu÷u arasnda anlaml bir iliúkinin bulundu÷u görülmektedir. Bu nedenle H1 hipotezi
kabul edilmiútir. H2, H3 ve H4 hipotezleri ihracatn iúletme büyüklü÷ü ve uluslararas
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giriúimcilik ile iúletme performans ile iúletme büyüklü÷ü arasndaki anlamll÷ test
etmektedir. Ancak söz konusu hipotezler varyans analizi sonucu elde edilen sonuçlara göre
reddedilmiútir. H5 ve H6 hipotezleri iúletme performansnn uluslararas giriúimcilik ve
örgütsel yenilik yo÷unlu÷unu test etmektedir. Elde edilen sonuçlara göre hipotezler kabul
edilmiútir.
De÷erlendirme ve Sonuç
Bu çalúmada, uluslararas giriúimcilik yoluyla uluslararas pazarlara giren KOBø’lerin
ihracatç olmayan iúletmelere göre daha yüksek derecede örgütsel yenili÷i üstlendi÷ini
göstermektir. Yenilikçi olan KOBø’ler uluslararas pazarda daha iyi performans
sa÷lamaktadr. Bu amaçla hipotezlerle belirtilen kuramsal yap ile elde edilen sonuçlar,
kavramsal çerçeveyi desteklemektedir. Ayrca çalúmada KOBø’lerin uluslararas pazarlara
girmesine ba÷l tüm alanlarda de÷er yaratt÷ snanmú; uluslararas giriúimcilik ve yenilik
tabanl rekabet üzerine katklar de÷erlendirilmiútir.
Sonuçlar ihracatç KOBø’ler arasnda giriúimcilik yo÷unlu÷u bakmndan önemli farkll÷n
oldu÷unu göstermektedir. Yani, ihracatç KOBø’lerin uluslararas giriúimcili÷i benimsemesi,
daha fazla yenilikçi, proaktif ve risk alma e÷ilimi içinde olmas ya da stratejik düúünme ve
davranú göstermesi ileri sürülebilir. Dolaysyla KOBø’lerin uluslararas pazar performans,
daha üstün ürün geliútirmeleri ve yenilikçi yollar keúfederek de÷er yaratmalar ile mümkün
görülmektedir.
Çalúma sonucu elde edilen bulgular, giriúimci KOBø’lerin sadece ürün yenili÷ine
odaklanmad÷n, tüm de÷er yaratma faaliyetlerinde yenili÷i sürdürmeye odakland÷n
göstermektedir. Kezâ elde edilen bulgular KOBø yöneticilerinin uluslararas pazarlara
açlmaya yönelik örgütsel yenililik içinde olmalar gerekti÷ini vurgulamaktadr. Bu nedenle,
yöneticilerin geliútirecekleri yeniliklerin iúletmelerin uluslararas pazardaki performansn
etkileyebilece÷inin farknda olmalar önemlidir. Öyle ki, ço÷u iúletmenin uluslararas
pazarlara açlma süreci, giriúimcilik ruhuna ve özelliklerine sahip yöneticiler tarafndan
yürütülmektedir (Bkz. Papatya, 2006a; 2006b). Bu çalúmada benimsenen uluslararas
giriúimcili÷in iúletme davranú modeli, iúletmelerin yenilikçilik, risk alma ve proaktif olma
yoluyla giriúimci bir yapya sahip olabileceklerini ifade etmektedir.
Kaynakça
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Özet
Uluslararas ticaretin dünya ekonomisinin oldukça önemli bir bileúeni olmasnn sonucunda,
tüketicilerin yerli ve yabanc ürün çeúitlerine olan tutumlarnn de÷erlendirilmesi ve
ölçülmesi artan bir úekilde önem kazanmaktadr. Tüketici etnosentrizminin tüketicilerin
ürün de÷erlendirmelerini ve alglarn etkileyen faktörlerden oldu÷u ifade edilmektedir.
Tüketicilerin demografik özelliklerinin, tüketici etnosentrizmi e÷ilimlerine olan etkisinin
incelenmesi amacyla, 2009 ylnn son aylarnda Mersin il merkezinde bir araútrma
yaplmútr. Kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 386 tüketiciye anket uygulamas
yaplmútr.
Çalúmann sonuçlar, en düúük etnosentrizm seviyesine sahip e÷itim grubunun ilkokul
mezunlarndan oluútu÷unu ortaya koymuútur. Öte yandan yaú ile tüketici etnosentrizmi
düzeyi arasnda herhangi bir iliúki saptanamazken, kadn tüketicilerin erkek tüketicilere
kyasla daha etnosentrik oldu÷u tespit edilmiútir. Çalúmann bir di÷er bulgusu, gelir
seviyesi arttkça tüketici etnosentrizmi e÷iliminin azald÷ úeklindedir.
Anahtar kelimeler: Tüketici etnosentrizmi, demografik faktörler, tüketici davranúlar,
uluslararas pazarlama.
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A SURVEY OF THE EFFECTS OF CONSUMERS’ DEMOGRAPHIC
CHARACTERISTICS ON CONSUMER ETHNOCENTRISM: MERSøN CASE
Abstract
The evaluation and measurement of the attitude of consumers on domestic and foreign
products are gradually getting more important, since international trade has become a very
important compenent of the world economy. It is expressed that consumer ethnocentrism is
one of the factors that effect product evaluations and perceptions of consumers.
A research was conducted in Mersin to explore the effects of consumers’ demographic
characteristics on consumer ethnocentrism. Findings of the study revealed that, the people
who have primary school education only, have the lowest ethnocentric tendencies.
Although, there is no significant relationship between age and consumer ethnocentrism,
female consumers was found to be more ethnocentric compared to male consumers. One
other finding was that consumer ethnocentrism decreased as income level increased.
Keywords: Consumer
international marketing.

ethnocentrism,

demographic

factors,
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1. GøRøù
Pazarlarn küreselleúmesi ve rekabetin küresel boyuta taúnmas ile birlikte, firmalarn
faaliyetleri de giderek daha geniú bir co÷rafi alan üzerine yaylmaktadr. Küresel rekabet
ortamnda, iúletmelerin varlklarn sürdürebilmeleri ve rakiplerinden farkllaúabilmeleri
için, tüketici odakl bir pazarlama anlayúna sahip olmalar gerekmektedir. Bu nedenle,
tüketicilerin satn alma davranúlar ve satn alma davranúlarna etki eden faktörler,
pazarlama literatüründe sklkla incelenen bir araútrma konusu olmuútur.
Genel anlam ile, tüketicilerin yerli ürünleri tercih etmeleri veya ithal ürünleri reddetmeleri
olarak tanmlanan tüketici etnosentrizmi, tüketicilerin satn alma davranúlarna etki eden
sosyo-psikolojik faktörlerden bir tanesidir. Tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimlerini açklayan
yabanc kültürlere açklk, vatanseverlik, muhafazakarlk, toplumculuk/bireycilik, kültürel
benzerlik, yaúam tarz, ürünün ülke menúei ve demografik faktörler gibi bir çok faktör
bulunmaktadr. Bu alanda yaplmú olan araútrmalar, demografik unsurlarn tüketicilerin
etnosentrizm e÷ilimlerini belirleyen faktörlerden bir tanesi olabildi÷ini ortaya çkarmútr.
Bu çalúmann amac; Mersin kent merkezinde yaúayan tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimi
üzerinde demografik özelliklerin (yaú, cinsiyet, e÷itim ve gelir düzeyi) hangi derecede etkili
oldu÷unu araútrmaktr. Çalúmann sonuçlarnn pazarlama teorisine katklar sa÷lamas
beklenmektedir. Bunun yan sra, uluslararas ticaret yapan firmalarn tedarik zincirinin her
basama÷nda, Türkiye için pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde yardmc olabilecektir.
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2. TÜKETøCø ETNOSENTRøZMø VE ÖLÇÜLMESø
øngilizcesi ‘ethnocentrism’ olan kavram Türkçe’de halkbencilik olarak ifade edilmektedir
(Türk Dil Kurumu Sözlü÷ü, 2010).
Sosyolojik anlamda etnosentrizm kavram ilk olarak Sumner (1906: 13) tarafndan
tanmlanmútr. Genel anlam ile etnosentrizm, kiúilerin ait olduklar gruplar evrenin
merkezinde görmeleri olarak ifade edilmektedir.
Tüketici etnosentrizmi kavram ise pazarlama literatürüne ilk olarak Trence A. Shimp ve
Subhash Sharma’nn 1987 ylnda yapmú olduklar bir çalúma ile dahil edilmiútir. Tüketici
etnosentrizmi; tüketicilerin yerli ürünleri tercih etmeleri veya ithal ürünleri reddetmeleri
olarak tanmlanmútr (Küçükemiro÷lu, 1997: 471).
Shimp ve Sharma (1987: 280)’ya göre etnosentrizm e÷ilimi yüksek olan tüketiciler, ithal
edilmiú ürünlerin satn almn; milliyetçilik duygusuna ters düútü÷ü, yabanc düúmanl÷ ve
yerel ekonominin yan sra iúgücünü zedeledi÷i gerekçeleri ile reddetmektedirler.
Kaynak ve Kara (2002: 948)’nn çalúmas, yüksek etnosentrik e÷ilim gösteren tüketicilerin
yabanc ürün almaya daha az istekli olduklarn ortaya koymuútur. Ayrca etnosentrik
e÷ilimi yüksek olan tüketiciler, yabanc ürünlerin olumlu özelliklerini de görmezden
gelerek, yerli ürünleri satn almay tercih etmektedirler. Örne÷in, Japon tüketiciler, yabanc
ürünlerin daha üstün nitelikli oldu÷u durumlarda dahi ithal ürün satn almann ülke
ekonomisini olumsuz etkileyerek, iúsizli÷e sebep olaca÷ düúüncesi ile yerli ürünleri satn
almay tercih etmektedirler (Gürhan-Canl ve Maheswaran, 2000: 101). Öte yandan,
etnosentrizm e÷ilimi düúük olan tüketiciler ise yabanc menúeli ürünleri de÷erlendirirken,
söz konusu ürünlerin nerede üretildi÷ini de÷il de kalitesi, fiyat, tasarm gibi baúka
faktörleri temel almaktadrlar.
Shimp ve Sharma (1987: 283), tüketici etnosentrizmini ölçmek amac ile CETSCALE
(Consumer Ethnocentric Tendency Scale: Tüketici Etnosentrizmi E÷ilim Ölçe÷i) ölçe÷ini
geliútirmiúlerdir. Ölçek, Amerikal tüketicilerin yabanc ürünlere yönelik düúüncelerini
ö÷renmek amac ile yaplmú bir çalúmann sonucunda oluúturulmuútur. 17 ifadeden oluúan
CETSCALE ölçe÷i, birçok çalúmada kullanlmútr. Daha sonralar, ölçek basitleútirilerek,
10 ifadelik son hali oluúturulmuútur.
3.
TÜKETøCøLERøN
DEMOGRAFøK
ÖZELLøKLERøNøN
TÜKETøCø
ETNOSENTRøZMø EöøLøMLERøNE OLAN ETKøLERøNøN øNCELENMESøNE
YÖNELøK BøR ALAN ARAùTIRMASI
3.1. Araútrmann Amac, Kapsam ve Kstlar
Tüketicilerin demografik özelliklerinin, tüketici etnosentrizmi e÷ilimlerini etkileyen
faktörlerden oldu÷u ifade edilmektedir. Bu çalúmann amac; Mersin kent merkezinde
yaúayan tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimi üzerinde demografik özelliklerin (yaú, cinsiyet,
e÷itim ve gelir düzeyi) hangi derecede etkili oldu÷unu araútrmaktr. Bu amaçla 2009 ylnn
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son aylarnda, Mersin il merkezinde, 386 kiúilik tüketici kitlesi üzerinde bir anket çalúmas
düzenlenmiútir.
Araútrmadan elde edilecek sonuçlar, yalnz Mersin kent merkezinde yaúayan tüketicileri
kapsamaktadr Çalúma sonuçlarnn ülke çapnda genellenebilmesi için örneklemin Türkiye
genelinde seçilmesi gerekmektedir. Fakat, zaman ve maliyet snrlamas nedeni ile çalúma
sadece Mersin kent merkezinde yaplmútr.
3.2. Araútrmann Hipotezleri
Demografik unsurlarn, tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimlerini belirleyen faktörlerden bir
tanesi olabilece÷i yaplan araútrmalar sonucunda ortaya çkmútr. Tüketici etnosentrizmi
literatüründe yaplmú olan araútrmalarn önemli bir bölümü ö÷renim düzeyi ile tüketici
etnosentrizmi arasnda negatif bir iliúki oldu÷unu ortaya koymuútur (Good ve Huddleston,
1995: 47; Caruana, 1996: 39; Klein ve Ettenson, 1999: 22; Balabanis ve di÷erleri, 2001:
173; Shimp, Sharma ve Shin,1995: 37). Bu durum, bireylerin e÷itim düzeylerinin artmas ile
birlikte daha az önyargl ve farkl kültür ve ürünlere daha açk olmalar ile
açklanabilmektedir. Buna iliúkin hipotez aúa÷daki gibidir:
H1: Tüketicilerin e÷itim seviyeleri ile tüketici etnosentrizmi e÷ilimleri arasnda negatif
bir iliúki vardr.
Genel olarak yaúl insanlarn gençlere kyasla daha etnosentrik olduklarna dair yaygn bir
kan bulunmaktadr (Balkço÷lu, 2008: 155). Öte yandan yaú ile tüketici etnosentrizmi
arasndaki iliúkiyi araútrmak amac ile yaplmú olan araútrmalarda, farkl bulgular elde
edilmiútir. Shimp, Sharma ve Shin (1995: 37)’in ve Balabanis ve di÷erlerinin (2001: 173)
yapmú olduklar araútrmalarda, yaú ile tüketici etnosentrizmi arasnda anlaml bir iliúki
bulunmad÷ sonucuna ulaúmútr. Buradan hareketle aúa÷daki hipotez geliútirlmiútir:
H2: Tüketicilerin yaúlar ile tüketici etnosentrizmi e÷ilimleri arasnda pozitif bir iliúki
vardr.
Çalúmalar, tüketicilerin gelir düzeyleri arttkça, etnosentrizm e÷ilimlerinin azald÷n ortaya
koymuútur. Tüketicilerin gelir seviyesi arttkça yüksek fiyatna ra÷men, yabanc ürünleri
satn alabilmektedirler (Wall ve Heslop, 1986: 34; Shimp, Sharma ve Shin, 1995: 37). Buna
göre aúa÷daki hipotez geliútirilmiútir:
H3: Tüketicilerin gelir düzeyleri ile tüketici etnosentrizmi e÷ilimleri arasnda negatif
bir iliúki vardr.
Han (1988: 31)’n ABD’de otomobil ve televizyon ürünleri için yapmú oldu÷u çalúma,
kadnlarn erkeklere göre daha etnosentrik oldu÷unu, ayrca kadnlarn oldukça yüksek
etnosentrizm e÷ilimi gösterdi÷ini ortaya koymuútur. Ayrca Klein ve Ettonson (1999:
22)’un, Shimp, Sharma ve Shin (1995: 37)’in, Good ve Huddleston (1995: 47)’un ve Wall
ve Heslop (1986: 34)’un, Balabanis ve di÷erlerinin (2001: 173), çalúmalar da kadnlarn

587

erkeklere göre daha fazla etnosentrizm e÷ilimine sahip oldu÷unu ortaya çkarmútr. Buna
göre aúa÷daki hipotez geliútirilmiútir:
H4: Kadn ve erkek tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimleri farkldr.
3.3. Araútrmann Yöntemi
Bu araútrmada, analize tabi tutulacak veriler, anket yöntemi ile toplanmútr. Anket
formunun cevaplayc tarafndan doldurulmas, karúlkl görüúme yoluyla sa÷lanmútr.
Anket formu, iki bölümden oluúmaktadr. Birinci bölümde, Shimp ve Sharma (1987:
282)’nn geliútirmiú oldu÷u CETSCALE (Consumer Ethnosentric Tendency Scale)
ölçe÷inin 10 ifadeden oluúan ksaltlmú úekli yer almaktadr. CETSCALE ölçe÷inin
Türkçe’ye çevrilmiú hali Ar (2007)’nn çalúmasndan alnmútr. Bu bölümde,
katlmclarn tüketici etnosentrizmi e÷ilimi ölçülmeye çalúlmaktadr. Cevaplar, yedili
Likert derecelemesine göre düzenlenmiútir. økinci bölümde yer alan sorular ise
katlmclarn demografik özelliklerini belirlemeye yönelik hazrlanmútr.
Çalúmann verileri, 2009 ylnn son aylarnda Mersin il merkezinde yaplmú olan anket
çalúmas ile derlenmiútir. Anket, kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 18-70 yaú aras,
ekonomik özgürlü÷e sahip, tüketici kitlesi üzerinde uygulanmútr. Araútrma, 420 kiúilik
tüketici kitlesi üzerinde yaplmú, 386 adet kullanlabilir anket elde edilmiútir.
3.4. Güvenilirlik Analizi
Anket formu ile elde edilen verilerin güvenilirli÷ini incelemek için Cronbach’s Alpha
katsays kullanlmútr. CETSCALE ölçe÷i için Cronbach’s Alpha katsays, 0,83 olarak
hesaplanmútr. Söz konusu de÷er, ölçe÷in güvenilir oldu÷unu ortaya koymaktadr.
3.5. Araútrmann Bulgular
3.5.1. Araútrmaya Katlan Tüketicilerin Demografik Yaps
Araútrmaya katlan tüketici kitlesinin demografik özellikleri Tablo 1’de belirtilmiútir.
Katlmclarn % 46,6’s 18-29, % 28,5’i 30-39, % 15,3’ü 40-49, % 8’i 50-59, % 1,3’ü 6069, % 0,3’ü ise 70 ve üstü yaú grubundandr.
Tablo 1: Araútrmaya Katlan Tüketicilerin Demografik Yaps
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Yaú

F

%

Gelir

F

%

18-29 aras

180

46,6

Cevap Yok

96

24,9

30-39 aras

110

28,5

1.000 TL ve alt

94

24,4

40-49 aras

59

15,3

1.001-2.000 TL

118

30,6

50-59 aras

31

8

2.001-3.000 TL

43

11,1

60-69 aras

5

1,3

3.001-4.000 TL

17

4,4

70 ve üstü

1

0,3

4.001-5.000 TL

6

1,6

Toplam

386

100

5.001 TL ve üzeri

12

3,1

Toplam

386

100

Cinsiyet

F

%

Kadn

163

42,2

E÷itim

F

%

Erkek

223

57,8

ølkokul mezunu

28

7,3

Toplam

386

100

Ortaokul mezunu

35

9,1

Lise mezunu

190

49,2

Üniversite mezunu

117

30,3

Yüksek Lisans/Doktora

16

4,1

Toplam

386

100

Tablo 1’de özetlendi÷i üzere, katlmclarn e÷itim durumuna bakld÷nda % 7,3’ünün
ilkokul, % 9,1’inin ortaokul, % 49,2’sinin lise, % 30,3’ünün üniversite, % 4,1’inin yüksek
lisans/doktora mezunu oldu÷u görülmektedir. Araútrmaya katlan tüketicilerin % 42,2’si
kadn, % 57,8’i ise erkeklerden oluúmaktadr. Tüketicilerin % 30,6’s, 1001-2000 TL gelir
grubunda bulunmaktadr.
3.5.2. Analiz Sonuçlar
Tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimlerinin ölçülmesi amac ile kullanlan CETSCALE ölçe÷i
ve ölçekten elde edilen aritmetik ortalama ve standart sapma de÷erleri Tablo 2’deki gibidir.
Tabloda görüldü÷ü üzere, ortalama de÷erler, Madde 3, 5 ve 10 dúnda orta de÷erin
(4=Kararszm) üzerinde bulunmaktadr.
Tablo 2: CETSCALE Ölçe÷i ve De÷erlendirilmesi
Madde

Madde øsimleri

A.O.

Std. Sapma

No

589

590

1

Sadece, Türkiye’de üretilmeyen
ürünler ithal edilmelidir.

4,70

2,24

2

Bence en önce, sonra ve her
zaman Türk ürünleri gelir

4,55

2,05

3

Yabanc ürünler satn
Türklü÷e yakúmaz.

almak

3,01

2,05

4

Yabanc ürünler satn almak
do÷ru de÷ildir. Çünkü Türkler
iúsiz kalmaktadr.

4,70

2,06

5

Gerçek bir Türk her zaman Türk
mal satn alr.

3,42

2,14

6

Baúka ülkelerin bize mal satarak
zengin olmasna izin vermek
yerine Türk mal satn almalyz.

4,87

1,95

7

Türkler yabanc ürünler satn
almamaldr. Çünkü bu Türk
ekonomisine zarar verir ve
iúsizli÷e neden olur.

4,49

1,97

8

Uzun vadede bana maliyeti daha
fazla da olsa Türk mallar satn
almay tercih ederim.

4,08

1,99

9

Sadece
kendi
ülkemizde
üretemedi÷imiz ürünleri yabanc
ülkelerden satn almalyz.

4,97

2,00

10

Yabanc ürünler satn alan Türk
tüketiciler, di÷er Türklerin iúsiz
kalmalarndan sorumludur.

3,94

2,00

Not: Yant kategorileri: 1: Kesinlikle katlmyorum, 2: Katlmyorum, 3:Ksmen
katlmyorum, 4:Kararszm, 5: Ksmen katlyorum, 6:Katlyorum, 7:Kesinlikle
katlyorum.
E÷itim de÷iúkeninin, tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimleri üzerindeki etkisini saptamak
amac ile tek yönlü ANOVA uygulanmútr. Anova analizi H1 hipotezinin ksmen
desteklendi÷ini ortaya koymuútur.
Analiz sonuçlarna göre (Tablo 3) tüketicilerin e÷itim seviyeleri ile tüketici etnosentrizmi
e÷ilimleri farkllk göstermektedir (F= 3,61, p<0,05). Söz konusu farkll÷n hangi
gruplardan kaynakland÷n tespit etmek amac ile Post Hoc testlerinden Tukey testi
yaplmútr. Analiz sonuçlarna göre;
•.ølkokul mezunu tüketiciler, ortaokul mezunu tüketicilere göre daha düúük etnosentrizm
e÷ilimine sahiptirler. Aralarndaki ortalama fark, 1,23 ve anlamllk düzeyi 0,05’in
altndadr.
• ølkokul mezunu tüketiciler, lise mezunu tüketicilere göre daha düúük etnosentrizm
e÷ilimine sahiptirler. Aralarndaki ortalama fark, 0,89 ve anlamllk düzeyi 0,05’in
altndadr.
•ølkokul mezunu tüketiciler dúnda di÷er gruplar arasnda anlaml bir farkllk
bulunmamaktadr. Bu açdan ilkokul seviyesi dikkate alnmad÷nda bulgular literatürle
paralellik göstermektedir.

E÷itim Düzeyi

Tablo 3: E÷itim De÷iúkeni øçin Yaplmú Olan Tek Yönlü ANOVA Sonuçlar
n

A.O.

Std. Sapma

ølkokul

28

3,44

1,25

Ortaokul

35

4,67

1,78

Lise

190

4,33

1,46

Üniversite

117

4,08

1,45

Y.Lis./Dokt.

16

3,81

1,42

Toplam

386

4,20

1,49

F

3,61

p

0,007

Not: Yant kategorileri: 1: Kesinlikle katlmyorum, 2: Katlmyorum, 3:Ksmen
katlmyorum, 4:Kararszm, 5: Ksmen katlyorum, 6:Katlyorum, 7:Kesinlikle
katlyorum
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H2 hipotezini test etmek amac ile tek yönlü ANOVA yaplmútr. Tablo 4’e göre,
tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimleri ile yaúlar arasnda istatistiksel olarak anlaml bir
farkllk yoktur (F=2,25, p>0,05). Analiz sonuçlarna göre H2 hipotezi desteklenmemiútir.
Di÷er bir ifadeyle, literatürün aksine tüketicilerin yaúlar arttkça etnosentrizm e÷iliminde
herhangi bir artú görülmemektedir.

Yaú Grubu

Tablo 4: Yaú De÷iúkeni øçin Yaplmú Olan Tek Yönlü ANOVA Sonuçlar
n

A.O.

Std. Sapma

18-29 aras

180

4,27

1,37

30-39 aras

110

3,91

1,59

40-49 aras

59

4,34

1,60

50ve üstü

37

4,51

1,48

Toplam

386

4,20

1,49

F

P

2,25

0,82

Not: Yant kategorileri: 1: Kesinlikle katlmyorum, 2: Katlmyorum, 3:Ksmen
katlmyorum, 4:Kararszm, 5: Ksmen katlyorum, 6:Katlyorum, 7:Kesinlikle
katlyorum
Gelir düzeyleri arasndaki farkllklara iliúkin sonuçlar Tablo 5’te sunulmaktadr. Analiz
sonuçlarna göre tüketicilerin gelir düzeyine göre, tüketici etnosentrizmi e÷ilimleri farkllk
göstermektedir (F= 3,61, p<0.05).
Tukey testi sonuçlarna göre;
•3.001TL ve üstü aylk gelir aral÷nda bulunan tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimleri, gelir
durumu ile ilgili bilgi vermeyen gruba göre daha düúüktür. Aralarndaki ortalama fark, 0,86
ve anlamllk düzeyi 0,05’in altndadr.
•3.001TL ve üstü aylk gelir aral÷nda bulunan tüketicilerin etnosentrizm
e÷ilimleri,1.000TL ve alt aylk gelire sahip gruba göre daha düúüktür Aralarndaki ortalama
fark, 1,00 ve anlamllk düzeyi 0,05’in altndadr.
•3.001TL ve üstü aylk gelir aral÷nda bulunan tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimleri,1.0012.000TL aras aylk gelire sahip gruba daha düúüktür. Aralarndaki ortalama fark, 1,00 ve
anlamllk düzeyi 0,05’in altndadr.
•3.001TL ve üstü aylk gelir aral÷nda bulunan tüketiciler ile 2.001-3.000TL aylk gelir
grubunda bulunan tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimleri arasnda anlaml bir farkllk
bulunmamaktadr. Özetle; H3 hipotezi desteklenmektedir.
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Gelir Düzeyi

Tablo 5: Gelir De÷iúkeni øçin Yaplmú Olan Tek Yönlü ANOVA Sonuçlar
n

A.O.

Std. Sapma

Cevap Yok

95

4,21

1,28

1.000
ve alt

94

4,35

1,42

1.0012.000TL

120

4,35

1,60

2.0013.000TL

41

4,19

1,51

3.001ve
üstü

36

3,34

1,59

Toplam

386

4,20

1,49

TL

F

P

3,61

0,01

Not: Yant kategorileri: 1: Kesinlikle katlmyorum, 2: Katlmyorum, 3:Ksmen
katlmyorum, 4:Kararszm, 5: Ksmen katlyorum, 6:Katlyorum, 7:Kesinlikle
katlyorum
Cinsiyet de÷iúkeninin tüketicilerin etnosentrizm e÷ilimleri üzerindeki etkisini saptamak
amac ile ba÷msz iki örnek t testi yaplmútr. Analiz sonuçlar Tablo 6’deki gibidir.
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Cinsiyet

Tablo 6: Cinsiyet De÷iúkeni øçin Yaplmú Olan t-Testinin Sonuçlar
N

A.O

Std. Sapma

Kadn

163

4,31

1,34

Erkek

223

4,13

1,59

t

P

1,17

0,002

Not: Yant kategorileri: 1: Kesinlikle katlmyorum, 2: Katlmyorum, 3:Ksmen
katlmyorum, 4:Kararszm, 5: Ksmen katlyorum, 6:Katlyorum, 7:Kesinlikle
katlyorum
Tablo 5’e göre kadn ve erkeklerin etnosentrizm e÷ilimleri arasnda anlaml bir farkllk
bulunmaktadr (p<0.05) Kadn tüketiciler, erkek tüketicilere kyasla daha fazla etnosentrizm
e÷ilimine sahiptir. Buna göre H4 hipotezi desteklenmektedir.
4. SONUÇ
Bu çalúmada, tüketicilerin demografik özelliklerinin, tüketici etnosentrizmi e÷ilimleri
üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalúlmútr. Bu amaçla, farkl e÷itim düzeyi, yaú, gelir
seviyesi ve cinsiyetten 386 kiúilik tüketici kitlesine bir anket çalúmas yaplmútr. Anket
çalúmas sonucu elde edilen veriler, tek yönlü ANOVA ve t testlerine tabi tutulmuútur.
Analizler sonucunda, úu bulgulara ulaúlmútr:
1- ølkokul mezunu tüketiciler, di÷er e÷itim gruplarndan tüketicilere göre daha düúük
tüketici etnosentrizmi e÷ilimine sahiptir.
2- Yaú de÷iúkeni ile tüketici etnosentrizmi de÷iúkeni arasnda herhangi bir iliúki
bulunmamaktadr.
3- En düúük tüketici etnosentrizmi e÷ilimine sahip olan gelir grubu aylk 3.001TL ve
üstü gelire sahip tüketicilerden oluúmaktadr. Çalúmann bulgular genel olarak literatürü
destekler niteliktedir. Bu durum, tüketicilerin artan gelir seviyesi ile beraber yüksek fiyatna
ra÷men yabanc ürünleri daha fazla tercih etmeleriyle açklanabilir. Yabanc markalar,
prestij göstergesi olarak alglanabildi÷i için yüksek gelir düzeyine sahip tüketiciler
tarafndan tercih edilebilmektedir.
4- Kadn tüketiciler, erkek tüketicilere göre daha fazla etnosentrizm e÷ilimi
göstermektedir. Genel olarak kadnlar erkeklere göre daha muhafazakar, yurtsever ve
toplumsal konularda duyarl iken, daha az bireyci yapya sahiptirler (Balkço÷lu, 2008:
156). Çalúmann bu bulgusu da literatürü destekler niteliktedir.
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Sonuç olarak çalúmann bulgularnn Türkiye pazarlarnda yer alan yabanc ve yerli
firmalarn pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde, hedef kitlelere uygun promosyon
kampanyalarnn yürütülmesinde faydal olabilece÷i düúünülmektedir.
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Özet
Tantm kampanyasnda kulland÷ “Aganigi naganigi” slogan ile dikkatleri üzerine çeken
Fndk Tantm Grubu'nun 1997 ylnda kurulmasyla profesyonel anlamda “tantm grubu”
kavramyla tanúan Türkiye’de bugün; 9 adet tantm grubu bulunmaktadr. Bu gruplar farkl
sektörlerde faal bir úekilde dünyann dört bir tarafnda Türk ürünlerini tantmak ve ihracat
arttrmak için kampanyalar yürütmektedirler. Bu kampanyalardan birisi de, Türkiye menúeli
narenciye ürünlerinin tantm amac ile 2007 ylnda kurulan Narenciye Tantm Grubu
tarafndan Türkiye’nin en önemli narenciye ihraç pazarlarndan Rusya’da 2009 ylnda
uygulanan Tarkan’l reklam kampanyasdr. Bu çalúma ile; Narenciye Tantm Grubu’nun
Rusya’da Tarkan ile yapmú oldu÷u reklam kampanyasnn, söz konusu bölgeye yaplan
ihracat üzerine etkileri ve kampanyann Rus kamuoyundaki yansmalar incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Tantm Gruplar, øhracat, Narenciye, Tarkan, Rusya
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PROMOTION GROUP CAMPAIGNS; CASE PRESENTATION OF CITRUS
ADVERTISING CAMPAIGN WITH TARKAN IN RUSSIAN FEDERATION
Abstract
With the establishment in 1997 of the Hazelnut Promotion Group which has drawn the
attentions with the slogan of “Aganigi naganigi” used within its promotion campaign,
Turkey met professionally the “promotion group” concept. Today in Turkey there are 9
promotion groups. These groups are conducting promotion campaigns actively in all over
the world and in different sectors to promote Turkish products and increase Turkish exports.
One of these promotion campaigns is the one that carried out in 2009 in the most important
export market for Turkish citrus products Russia with Tarkan, by the Citrus Promotion
Group which has established in 2007 in order to promote Turkish citrus products. In this
study, the effects of the advertisement campaign with Tarkan conducted in Russia by the
Citrus Promotion Group on the exports done to the mentioned market and the reflections of
the campaign on Russian public will be examined.
Keywords: Promotion Groups, Export, Citrus, Tarkan, Russian Federation
GøRøù
Küreselleúme uluslarn ekonomileri arasndaki rekabeti hiç olmad÷ kadar artrarak
pazarlamay daha da de÷erli klmútr. Pek çok endüstri için pazarlama stratejileri her dört
karma elemann içerirken özellikle tarmsal ürünler sektöründe fiyat, ürün ve da÷tm
elemanlar üreticilerin çok daha az kontrolü altndadr (Anderson, 2001:64). Bu nedenle
pazar geliúimi için en önemli seçenek olarak tutundurma öne çkmaktadr. Tutundurma
faaliyetleri içerisinde ise reklam bu iúlevi yerine getiren en önemli araçtr. Mucuk’a göre,
örgütlerin kontrol edilemeyen de÷iúkenlere etkisini sa÷layan en önemli pazarlama
de÷iúkenlerinden birisi reklamdr (Mucuk, 1986:159). Bu ba÷lamda, tutundurma, tarmsal
ürün gruplar için en uygulanabilir pazar geliútirme seçene÷i olurken reklam ise bunun en
önemli arac olmuútur. Özellikle son yllarda iletiúim teknolojilerinde meydana gelen
geliúmelerin de etkisi ile reklam faaliyetleri tantm amaçl çok daha fazla kullanlr
olmuútur.
Tantm faaliyetlerine artan talebin neticesinde zaman içinde bu iúlevi profesyonel olarak
yerine getirmek amac ile bir takm oluúumlar ortaya çkmútr. Belirli bir ürün grubunun
tantmna yönelik ortaya çkan bu oluúumlar ile söz konusu ürünlerin uluslar aras
pazarlardaki konumlarn güçlendirmeye yönelik programlar uygulanmas benimsenmiútir
(Wang, 2005:1). Geçmiúten bugüne kadar bu oluúumlarn yaps incelendi÷inde
ço÷unlu÷unun meúrutiyetini kamu gücünden ald÷ görülmektedir (Kaiser vd., 2004:17).
Dünyann pek çok ülkesinde bulunmakla birlikte özellikle ABD’de yaygn olarak göze
çarpan ürün tantmna yönelik profesyonel örgütlerin says son yllarda Türkiye’de de artú
göstermiútir. 1997 ylnda Fndk Tantm Grubu ve Seramik Tantm Grubu’nun kurulmas
ile baúlayan süreçte bugün yurtdú talebi artrmaya yönelik kurulan tantm gruplarnn
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says dokuza ulaúmútr. Saylar hzla artan tantm gruplar ile ilgili en önemli soru ise hiç
kuúkusuz önemli bütçelerle yürüttükleri programlarn etkinli÷idir. Bu sorunun cevabn
bulmaya yönelik yaplmú çok sayda çalúma bulunmaktadr.
Bu çalúmada Türkiye’de ihracat artrmaya yönelik kurulan tantm gruplarndan; sahip
oldu÷u bütçe ve yürüttü÷ü faaliyetler bakmndan en önemlilerinden birisi olan Narenciye
Tantm Grubu’nun Rusya’da Tarkan ile yapmú oldu÷u Türkiye menúeli narenciyenin
reklam kampanyasnn, söz konusu bölgeye yaplan ihracat üzerine etkileri ve kampanyann
Rus kamuoyundaki yansmalar incelenecektir.
1. Tantm Gruplar
Amerikan Pazarlama Birli÷i’nin “kiúisel ve örgütsel amaçlar gerçekleútirecek de÷iúimleri
sa÷lamak için fikirlerin, ürün ve hizmetlerin geliútirilmesi, fiyatlandrlmas, tutundurmas
ve da÷tmnn planlanmas ve yürütülmesi süreci olarak tanmlad÷ pazarlama kavram
içerisinde tantm, genel kabule göre karma elemanlarndan tutundurma bileúeni ile eú olarak
kullanlmaktadr. Tutundurma, ürün ya da hizmetleri satabilmek ya da bir fikri
tutundurabilmek amacyla, iletiúim ve ikna kanallar oluúturmak için iúletme tarafndan
baúlatlan çabalarn koordinasyonudur (Öztürk vd, 2005:211)..øúletmelerde tutundurma
faaliyetleri kiúisel satú, satú geliútirme, halkla iliúkiler, reklam, duyurum, do÷rudan
pazarlama, internet yöntemleriyle yaplmaktadr (Jobber, 2010:463). Çalúmamzda skça
bahsi geçen tutundurma yöntemlerinden reklam Kotler’e göre bir úirket, bir ürün, hizmet ya
da fikir konusundaki bilinci oluúturmak için en güçlü araçtr. Eriúilecek her bin kiúi için
maliyet hesabi yaplrsa, di÷er hiçbir araç reklam geçemez. (Kotler, 2000:151). Çalúmada
anlatlan bir di÷er önemli tutundurma karmas eleman ise pazarlama halkla iliúkiler
faaliyetleridir. MPR; tüketicilerin ihtiyaç, istek, ilgi ve çkarlar do÷rultusunda úirketin ve
ürünlerin kimliklerini belirleme, güvenilir bilgi ve iletiúim aracl÷yla tüketimi ve tüketici
doyumunu teúvik eden planlama, uygulama ve de÷erlendirme programlarn kapsayan bir
süreçtir [Haris, 1998, s12).
Ülkemizde ve dünyada yürütülen dú tantm faaliyetleri incelendi÷inde bu faaliyetlerin
genel olarak belirli bir ürün grubunu ya da sektörü temsilen devlet kurumlar, mesleki
kuruluúlar ve üretici birlikleri tarafndan gerçekleútirildi÷i görülmektedir. Belirli bir ürün ya
da ürün grubunun tantm faaliyetleri için oluúturulan bu örgütler farkl co÷rafyalarda farkl
isimler altnda faaliyet gösterseler de fonksiyonlar hemen hemen ayndr.
1800’lü yllarn ikinci yarsndan itibaren ABD’de özellikle tarmsal ürünlerin toplu halde
tantmna yönelik oluúumlara rastlanlmakla birlikte esas profesyonel ürün tantm
yaplarnn 1930 ylndan sonra yine ABD’de yaygnlaút÷ görülmektedir. 1935 ylnda
hükümet tarafndan kurulan Florida Narenciye Departman, narenciye sektörüne yönelik
bilinen ilk ve en uzun geçmiúe sahip olan örgüt olmuútur. Bu örgütün en önemli vazifesi
Florida narenciyesinin tannrl÷n artrarak talebi yükseltecek faaliyetler yürütmek
olmuútur. Örgüt, faaliyetlerine halen devam etmektedir (FCC, 2005:12). Bu tarihten itibaren
ABD’de milli programlar kapsamnda pamuk, s÷r eti, süt ürünleri, yumurta, süt, bal,
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mantar, yer fst÷, patlamú msr, domuz eti, patates, soya fasulyesi, karpuz, vb. ürünlerin
tantmna iliúkin kurulan komiteler vastas ile yurtiçi veya yurtdúna yönelik tantm
faaliyetleri yürütülmüútür (Nichols ve Armbruster, 2001:9). Yürütülen bu tantm
faaliyetlerine iliúkin giderlerin yllk yaklaúk 1 milyar dolarn üzerinde oldu÷u tahmin
edilmektedir (Alston, 2000:26). Yetmiú civarnda ürün tantm grubuna sahip ABD dúnda
di÷er pek çok ülkede de bu tür tantm amaçl kurulmuú organizasyonlar bulunmaktadr.
Bunlar dúnda daha spesifik ürün gruplarnn tutundurma faaliyetlerini yürüten
organizasyonlarda vardr. Ülkemizde ise Türkiye menúeli ürünlerin yurtdúnda tantlmas
amac ile Dú Ticaret Müsteúarl÷ tarafndan kurulmuú dokuz adet grup bulunmaktadr.
Bunlar; kuruluú srasna göre Fndk Tantm Grubu, Seramik Tantm Grubu, Antep Fst÷
Tantm Grubu, Deri Tantm Grubu, Makine Tantm Grubu, Narenciye Tantm Grubu,
Zeytin ve Zeytinya÷ Tantm Grubu, Su Ürünleri Tantm Grubu ve Otomotiv Endüstrisi
Tantm Komitesi’dir. Bu gruplar tantm grubu ismi altnda faaliyet göstermekle birlikte
aslnda tutundurma faaliyetleri de yürütmektedirler (DTM, 2010).
Ürün gruplarnn tantmna yönelik organizasyonlarda dikkat çeken husus finansmanlarnn
ço÷unlukla gönüllük esasna göre de÷il kamu gücüne dayal olarak karúlanmasdr. Bu
úekilde giderlere katkda bulunmadan tantm faaliyetlerinden yararlanlmas sorununun
önüne geçilmektedir. Ancak bu seferde ortaya zorunlu olarak vergilendirme yapld÷na
iliúkin gelen úikayetler sorun olarak ortaya çkmaktadr. Geçmiúte ABD’de tantm için
kendilerinden zorunlu olarak para kesilmesine itiraz eden baz üretici/ihracatçlar
mahkemelere baúvurmuúlardr. Zorunlu ya da gönüllü olsun tantm faaliyetleri için toplanan
paralarn ne derece fayda sa÷lad÷ sorusu her zaman güncelli÷ini korumaktadr. Kotler
(2000:153) tantm faaliyetleri için kullanlan reklama iliúkin olarak görev, mesaj, medya,
bütçe ve ölçüm üzerinde karar vermeyi gerektirdi÷ini belirterek faaliyetlerin sonuçlarnn
de÷erlendirilmesinin önemine de÷inmiútir.
Bu nedenle söz konusu faaliyetlerin
etkinliklerinin de÷erlendirilmesine iliúkin literatürde pek çok çalúma bulunmaktadr.
Tantm grubu kampanyalar devlet destekli, çok tarafl, çok emek gerektiren ve oldukça
pahal çalúmalardr. Bu nedenle etkinliklerinin veya ksa/uzun vadede sonuçlarnn
de÷erlendirilmesi gerekir. Bu anlamda çeúitli pazarlama araútrmalar, ekonomik analizler
yaplmas önem arz eder. Bir kampanya hakknda tüketicilerin ne kadar farknda olundu÷u
anket yöntemi ile ölçülebilmektedir. Anket yolu ile tepkilerin olumlu ya da olumsuzlu÷u
ölçülebilmekle birlikte anket yöntemi niteldir ve bu nedenle kampanyann karllk ve talep
üzerine etkisini saysal olarak ölçemez.
Tantm kampanyalarnn etkisini ölçmede en yaygn saysal tahmin metodlarndan birisi tek
denklemli yapsal talep modelidir. Talebin fonksiyonlar satú geliri, satú hacmi ve tüketim
giderleri ba÷ml; kiúi baú gelir, demografik bilgiler ve fiyat ba÷msz de÷iúkendir. Tantm
kampanyalar hesab için denkleme tantm giderlerini ölçen ba÷msz bir de÷iúken
eklenmiútir. Tantmn talep üzerine etkisini ölçmede tantm esnekli÷i önemlidir. Talep
sistemleri ekonomistlerin tantm kampanyalarnn ekinli÷ini ölçmede en fazla ra÷bet
ettikleri metodlardan olmuútur. Rotterdam Modeli, Yaklaúk ødeal Talep Sistemi (AIDS) ve
Fayda Maliyet Analizleri en fazla kullanlan metodlardr (Cardwell, 2005:162). Rosson,
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Hamming ve Jones (1986)’un, sigara ve elma ihracatn arttrmaya yönelik yaplan tantm
çabalarnn harcanan her dolar için misli ile geri döndü÷üne iliúkin sonuca ulaútklar
çalúmalar literatürdeki yerini almútr. Fuller (1992), dört büyük greyfurt ithalatç ülkesi
olan Japonya, Fransa, Kanada ve Hollanda’da yürütülen A.B.D. menúeli greyfurtlarn
ihracatn artrmaya yönelik tantm faaliyetlerinin etkileri üzerine çalúma yapmútr. 19691988 yllar arasnda sürdürülen çalúmaya göre tantm harcamalarnn ABD greyfurt
ihracat üzerine olumlu tesir etti÷i sonucuna varlmútr. Le, Kaiser ve Tomek (1998), Asya
Pasifik ülkelerine yönelik gerçekleútirilen ABD krmz et ihracatn arttrmaya yönelik
tantm programnn etkinli÷ini ölçmeye iliúkin çalúma yapmúlardr. Hong Kong, Güney
Kore, Singapur ve Tayvan’a yönelik yaplan tantm programnn etkilerinin ölçüldü÷ü
çalúma sonucunda Kaiser ve Tomek söz konusu tantm kampanyasnn Güney Kore’ye
yaplan ihracat üzerine olumlu etkisi oldu÷unu saptarken di÷er üç ülke üzerine herhangi bir
etkisi olmad÷n belirlemiúlerdir. Laxmi, Murali vd. (2002, 2003), döviz kuru ve tantm
faaliyetlerinin ihracat üzerine birlikte etkileúimli olarak incelendi÷i çalúmalarnda, tantm
çabalarnn üreticilere art katma de÷er yaratt÷n ve ayn zamanda tarm sektörünün uluslar
aras pazarlarda rekabetçi güçlerini arttrdklarn ortaya koymuúlardr.
Bu çalúmada öncelikli olarak Rusya’da yaplan Narenciye reklam kampanyas sunulacak,
daha sonra ihracat rakamlarna baklarak ksa dönemli sonuç de÷erlendirilmeye
çalúlacaktr. Buna ek olarak basnda ve internette kampanyaya yönelik olarak çkan
haberlere, forumlara vb. iliúkin kalitatif de÷erlendirmeler yaplacaktr.
2. Rusya’da Tarkan’la Narenciye Reklam Kampanyas Vaka Sunumu
Bu çalúma bir vaka sunumu olarak tasarlanmútr. Devlet destekli tantm grubu
kampanyalarnn nasl yapld÷ ve bu kampanyalarn beklenen etkilerinin neler olabilece÷i
konusunda bir örnek vermek amaçlanmaktadr. Türkiye’nin önemli bir tarm ürünü olan
narenciyede, dünyann en büyük 3. ithalatçs olan Rusya federasyonunda pazar payn
arttrmak üzere planlanan reklam kampanyas ve sonras baz yansmalar çalúmada
sunulacaktr.
Narenciye Tantm Grubu, Narenciye sektörünün ülkemiz ekonomisi ve tarm ürünleri
ihracatmz açsndan arz etti÷i önem dikkate alnarak, uluslararas piyasalarda ülkemiz
menúeli narenciye ürünlerine yönelik ithalatç talebinin arttrlmas ve yurt içi tüketimde
istikrarl bir artú e÷iliminin tesisi, bu amaçla da gerekli tantm faaliyetlerinin uygulamaya
konulabilmesi amacyla Dú Ticaret Müsteúarl÷ øhracat Genel Müdürlü÷ü’nün 27 Kasm
2007 tarihli talimatlaryla kurulmuútur. (NTG, 2010)
Narenciye Tantm Grubu, 2009 ylnda Rusya pazarna yönelik ünlü sanatç Tarkan ile
baúlatt÷ tantm ata÷ kapsamnda reklam filmleri, dergi ilanlar, bilboardlar ve otobüs
giydirme gibi tantm araçlarn kullanarak Türkiye menúeli narenciye ürünlerinin
markalaúmasn amaçlamútr. Söz konusu kampanya kapsamnda gerçekleútirilen reklam
faaliyetleri ve bu faaliyetlerin seçimine iliúkin izlenen yöntemin detaylarna aúa÷da yer
verilmektedir.
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2.1. Kampanyann Hedef Kitlesi
Narenciye Tantm Grubu, Rusya Federasyonuna yönelik yürüttü÷ü kampanya kapsamnda
hedef kitlesini nihai tüketiciler olarak belirlemiútir. Nihai tüketicilerde Türk Mal narenciye
ürünlerinin imajnn yükseltilerek da÷tm kanallarna talep yönünde bask yapmas
hedeflenmiútir (AKøB, 2010). Hedef kitle olarak belirlenen nihai tüketiciye ulaúmak için
nasl bir yol izlenmesi gerekti÷ine iliúkin çalúma Çözüm Reklamclk tarafndan Rusya’da
yerleúik araútrma kuruluúu Starcom firmasna yaptrlmú ve sonuçlar do÷rultusunda bir
medya plan oluúturulmuútur. Yaplan çalúmaya iliúkin veriler kampanyay yürüten Çözüm
Reklamclk firmasndan temin edilmiútir.
ùekil 1’de Rus tüketicilerin günlük zamanlarn nasl geçirdiklerine iliúkin grafik yer
almaktadr.
ùekil 1: Rus tüketicilerin günlük aktiviteleri

Grafi÷e göre hedef kitlenin en fazla zaman geçirdi÷i mecralar; øú-Okul, evde dinlenmek ve
açk hava aktiviteleridir. Hedef kitlenin en fazla zaman geçirdi÷i mecralara nasl ulaúlaca÷
ùekil 2’de yer alan medya tüketim grafi÷inde verilmektedir.
ùekil 2: Medya Tüketim Grafi÷i
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Medya tüketim grafi÷ine göre hedef kitleye en fazla ulaúlabilecek mecralar Tv, Açkhava,
otobüs ve radyodur. ùekil 3’te medya araçlarnn hafta içi ve hafta sonu olmak üzere hangi
saatlerde daha fazla tüketildi÷ine iliúkin verilere yer verilmiútir.
ùekil 3: Günlük medya tüketim verileri

Günlük medya tüketim grafi÷ine göre; hafta içi TV, açk hava ve ulaúm medya kanallar,
hafta sonu ise TV(%40) ve açk hava medya kanallar daha fazla tüketilmektedir.
Grafiklere göre Rus tüketicilere en fazla TV ve açk hava reklamlar ile ulaúlabilece÷i ve bu
kapsamda etki alan yüksek ve düúük maliyetli medya araçlarnn TV, araç giydirme,
billboard ve basn karmasndan oluútu÷u sonucuna varlarak bu çerçevede bir reklam
kampanyas yürütülmüútür. Medya plannn oluúturulmasnn ardndan kampanya yüzü
olarak Rusya’da verdi÷i konserler özellikle gençler tarafndan büyük ilgi gören ses sanatçs
Tarkan belirlenmiútir. Gençlerin erken yaúta kendi evlerine çkmalar nedeni ile
alúveriúlerini kendilerinin yapmalarnn yan sra ailelerinde sempatisini kazanmú Tarkan
ile kampanyann yürütülmesi uygun görülmüútür.
Yukarda verilen bilgiler ú÷nda medya plan oluúturulan ve ünlü yönetmen Ezel Akay
tarafndan çekilen sanatç Tarkan’n yer ald÷ reklam filmleri 2009 yl kasm ayndan
itibaren Rusya pazarnda gösterime girmiútir. Aúa÷da medya plan kapsamnda TV, otobüs
giydirme, billboard ve basn yolu ile yürütülen kampanyann detaylarna yer verilerek daha
fazla fikir edinilmesi sa÷lanmaya çalúlacaktr.
2.2. Kampanya kapsamnda yürütülen faaliyetler
Kampanya kapsamnda yürütülen faaliyetler Tablo 1’de özetlenmiútir. Tablodan da
görüldü÷ü üzere 2009 yl Kasm aynda baúlayan kampanya faaliyetleri 2010 yl ùubat
aynda sonlanmútr. Yürütülen faaliyetlere iliúkin resimler Ek 1’de, reklam filmi ise Ek 2’de
sunulmaktadr.
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Tablo 1: Kampanya kapsamnda yürütülen faaliyetler
Medya
Kanallar
Mecralar
Format

Yayn AralŒ

TV

NTV, REN TV, TNT, TVC

45" + 15"
50%PT
740 Spot

Dergiler

Men's Health, Maxim, FHM,
Samaya, Shape, Liza Dobriye,
Psychologies, Elle, Glamour, Yoga,
Gastranom, Afisha Eda

Tam Sayfa
Renkli

Ocak (2010)

3 m x 6m

Aralk

Yan Yüz

Aralk-Ocakùubat

Billboard

Otobüs
Giydirme

Moskova 40 BB + 10 3D
St Petersburg 25 BB + 5 3D
Moskova 40 Otobüs
St Petersburg 26 Otobüs

Kasm-Aralk
(2009)

Kampanya kapsamnda yürütülen bütün görsellerde aúa÷da yer verilen belirleyici iúaret
kullanlmútr. Bu sayede kampanya sonras yaplan ihracatlarda her bir narenciye ürününün
üzerine söz konusu iúareti simgeleyen sticker yapútrlarak tüketicilerin ürünü ayrt etmeleri
hedeflenmiútir.
Resim 1: Kampanyada ve narenciye meyvelerinde kullanlan sticker

Yukarda örne÷i görülen stickerlar 250 milyon adet bastrlarak narenciye paketleme
evlerine da÷tlmú ve ihracatç firmalardan Kasm ayndan itibaren ihraç ettikleri her
narenciye meyvesinin üzerine bu sticker yapútrmalar istenmiútir. Böylelikle kampanyada
vurgu yaplan Türkiye menúeli narenciyenin tüketiciler tarafndan di÷er ülke menúeli
ürünlerden ayrt edilmesi hedeflenmiútir.
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3. Reklam Kampanyasnn Etkileri
Çalúmann bu bölümünde Narenciye Tantm Grubu tarafndan Rusya Federasyonu’nda
yürütülen Türkiye menúeli narenciye ürünlerinin tantmna iliúkin reklam kampanyasnn
etkileri de÷erlendirilmeye çalúlacaktr. Birinci bölümde de bahsedildi÷i üzere literatürde
ürün gruplarnn yürüttükleri tantm faaliyetlerinin etkinli÷inin de÷erlendirilmesine iliúkin
çalúmalarda kalitatif ve kantitatif yöntemler kullanlmakta olup tek bir modelden bahsetmek
söz konusu de÷ildir. Kantitatif yöntemlerin kullanld÷ çalúmalar incelendi÷inde,
Rotterdam Modeli ve Yaklaúk ødeal Talep Sistemi, Valrath Modeli, vb. modellerle etkinli÷i
ölçülen kampanyalarn birkaç yldan fazla uzun süreli kampanyalar oldu÷u gözlenmektedir.
Böylelikle toplanan veriler daha sa÷lkl olmakta ve daha güvenilir sonuçlar almak mümkün
olabilmektedir. En sk kullanlan kalitatif yöntemlerden anket uygulamalarnn ise
kampanyaya karú farkndal÷ ölçmede etkili iken söz konusu kampanyann satúlara ne
denli etki etti÷ini ölçememesi bakmndan eksik kald÷ gözlenmektedir.
Narenciye Tantm Grubu’nun yürüttü÷ü reklam kampanyasnn üzerinden henüz 1 yl
geçmemiú iken ve ayn zamanda kampanya 2010 ylnda da devam edece÷inden
kampanyann etkisinin iki yöntemle de÷erlendirilmesi düúünülmüútür. ølk olarak
kampanyann Rus kamuoyundaki yansmalar incelenecek, ikinci olarak ise kampanya
öncesi ve sonras ihracata iliúkin bir takm rakamlarn karúlaútrlmas ile fikir edinilmeye
çalúlacaktr.
3.1. Kampanyann Rus Kamuoyundaki Yansmalar
Reklam kampanyas baúlad÷ 2009 yl Kasm ayndan itibaren Rus kamuoyunda büyük ilgi
görmüútür. Özellikle kampanya faaliyetlerinin devam etti÷i Kasm 2009- ùubat 2010
tarihleri arasnda kampanya Rus ulusal kanallarnda çok sayda habere konu olmuú, Tarkan
ile röportajlar yaplmú, basl/internet yaynlarna haber olmuú, sosyal medya a÷larnda ve
forumlara konu olmuú, video paylaúm sitelerinde kampanya ile ilgili çok sayda video
yüklenmiútir.
Çkan haber, yorum ve eklentilerden örnek birkaç tanesine aúa÷da yer verilmektedir.
Verilen örneklere iliúkin görseller Ek 3’te sunulmaktadr.
- Dünyann en büyük video paylaúm sitesi Youtube’da farkl dillerde 100’den fazla
kampanya tantm filmi eklenmiútir. Ve yüklenen filmlerle ilgili çok sayda yorum
yaplmútr (Ek 3a-3b). Kampanya baúlangcndan itibaren tantm filminin Youtube’da
Türkçe baúlk altnda 50.000’den fazla, øngilizce baúlk altnda 25.000’den fazla, Rusça
baúlk altnda ise 20.000’den fazla görüntülenme saysna ulaút÷ ve söz konusu baúlklar
altnda çok sayda yorum yapld÷ gözlenmiútir. Ayrca, Youtube dúnda pek çok video
paylaúm sitesinde de tantm filmine yer verilmiú ve hakknda yorumlar yaplmútr. Mesela,
Rusça yayn yapan videosostav.ru sitesinde kampanya filmi 6.000’den fazla kez
görüntülenmiú ve çok sayda yorum almútr.
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- Google arama motoruna Türkçe olarak narenciye ve Tarkan kelimeleri yazld÷nda on üç
bin, Rusça yazld÷nda ise beú bin sonuç çkmaktadr (Ek 3c).
- Ülkenin önemli reklam yönetmenleri, eleútirmenleri ve sa÷lkl beslenme yazarlar
kampanya ile ilgili olumlu görüúlerini internet sitelerinde ifade etmiúlerdir. Rusya’nn en
önemli reklam yönetmeni kampanya için “Dúarda hava karl ama renkli Türk
narenciyelerinin scakl÷ ve yaz esintisi esiyor. Tüm ürünlerde Türk bayraklar” yorumunu
yaparken marka danúman “ sayg duyulacak bir kampanya, son derece entegre bir plan.
Tüm halkn geneline hitap eden bir mesaj” ifadesini kullanmútr (Ek 3d).
- Nihai tüketiciler forum sayfalarnda ve bloglarda kampanya hakknda foto÷raflar
paylaúmúlar ve yorumlar yapmúlardr (Ek 3e). Yorumlarda tüketiciler özellikle Rusça
söylenen úarkya be÷enilerini dile getirmiúler tantm filmini scak ve samimi bulduklarn
belirtmiúlerdir. Tüketiciler yaptklar yorumlarda a÷rlkl olarak manav ve market raflarnda
gördükleri Türk narenciyesi hakknda fikirlerini beyan etmiúlerdir.
- Kampanya Rusya dúnda di÷er ülke medyalarnda da haber olarak yer almútr (Ek 3f).
Di÷er ülke medya organlarnda çkan haberlere yaplan yorumlarda ise söz konusu
kampanyann kendi ülkelerinde de yaplmasn talep etmiúlerdir. Bir tüketici yapt÷
yorumda “umarm ileride Polonyaca’da söyler. Sanrm úimdi gidip daha fazla portakal
yemeliyim” demiútir.
-Tarkan’n Moskova konserinde dinleyiciler Tarkan’dan reklam kampanyasnda söyledi÷i
“Ti pastoy” úarksn istemiúler ve úarkya eúlik etmiúlerdir (Ek 3g).
- Kampanya döneminde Tarkan’n Rusça fan sitesi yo÷un ilgi görmüútür.
- Rusya’nn önemli ulusal kanallarndan birisi Tarkan ile röportaj yapmútr.
- Reklam kampanyas Türkiye’de yaynlanmamasna ra÷men ilk defa bu kadar fazla medya
görünürlü÷ü elde etmiú ve habere konu olmuútur.
3.2. Kampanyann Rusya Federasyonu’na yaplan ihracat üzerine etkisi
2009 yl Kasm aynda baúlayan Rusya Federasyonu’na yönelik Tarkan’l narenciye reklam
kampanyasnn üzerinden henüz 10 ay geçti÷inden ve di÷er ülkelere iliúkin uluslar aras
güncel istatistiklerin tamam yaynlanmad÷ndan saysal ölçüm modelleri kullanlamayacak
ancak ülkemizin söz konusu ülkeye olan narenciye Akdeniz øhracatç Birlikleri Genel
Sekreterli÷i (AKøB) Bilgi øúlem Merkezi’nde alnan ihracat verileri geçen yln ayn
dönemine göre aylar baznda de÷erlendirilerek kampanyann ihracata etkisi hakknda fikir
edinilmeye çalúlacaktr. Bunu yaparken dikkate alnacak en önemli veriler kampanya
öncesi döneme göre ürünün birim fiyatndaki de÷iúmeler, satú miktarndaki de÷iúmeler,
satú gelirindeki de÷iúmeler, vb. göstergeler olacaktr.
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3.2.1. Kampanyann Etkisinin Ürün Birim Fiyatlar Açsndan De÷erlendirilmesi
Ayn miktarda mal daha fazla fiyata satmak daha fazla gelir ve katma de÷er demektir.
Günümüzde her ekonominin katma de÷eri yüksek ürünlere yönelmektedir. Tarm ürünleri
sektörü de bunlardan birisidir. Ancak sektörde ürün farkllaútrmas di÷er sektöre nazaran
daha zor oldu÷undan özellikle tantm yolu ile daha fazla katma de÷er elde edilmeye
çalúlmaktadr. Tablo 2’de kampanya döneminin öncesi ve sonras ürün birim de÷erleri
kyaslanarak kampanyann etkisi hakknda fikir edinilmeye çalúlacaktr.

Tablo 2: Rusya Federasyonu Türkiye Menúeli Narenciye Birim øthalat De÷erleri
øhraç Birim De÷erleri (Dolar)
Aylar
Kasm

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

0.50

0.51

0.71

0.70

0.75

Aralk

0.49

0.51

0.71

0.68

0.76

Ocak

0.47

0.53

0.74

0.68

0.76

ùubat

0.47

0.54

0.83

0.69

0.74

Mart

0.44

0.55

0.87

0.65

0.72

Nisan

0.44

0.55

0.80

0.62

0.64

Mays

0.39

0.55

0.56

0.64

0.70

Haziran

0.39

0.50

0.62

0.63

0.69

Temmuz

0.43

0.49

-

0.50

0.83

A÷ustos
0.40
øhr. Yok
Kaynak: Trademap (ønternational Trade Center), AKøB Bilgi øúlem ùb.

0.64

Tablo 2’de de görüldü÷ü üzere kampanyann baúlamasndan itibaren geçen 10 aylk
dönemin tamamnda Rusya pazarna ihraç edilen narenciye meyvelerinin ihraç birim
de÷erleri (dolar/kg) kampanya öncesi yln ayn dönemine göre artú göstermiútir. Ayrca 10
aylk dönemin 7 aynda birim ihraç de÷eri geçmiú bütün yllar içerisindeki en yüksek de÷ere
ulaúmútr. Kampanyadan itibaren geçen 10 aylk dönemde Rusya’ya yaplan narenciye
ihracat ortalama birim de÷eri 0,73 dolar/kg olurken ayn dönemde di÷er ülkelere yaplan
narenciye ihracat ortalama birim de÷eri 0,66 dolar/kg olmuútur. Kampanya öncesi yln
ayn dönemine iliúkin Rusya’ya yaplan narenciye ihracat ortalama birim de÷eri ise 0,64
dolar/kg olmuútur.

607

3.2.2. Kampanyann Etkisinin øhracat Miktar ve De÷erlerinin De÷iúim Oranlar
Açsndan De÷erlendirilmesi
Aúa÷da yer alan tablolarda kampanya öncesi ve sonras dönemde Rusya Federasyonu’na
yaplan narenciye ihracatnn miktar ve de÷erleri verilmektedir. Bu úekilde kampanya
dönemi ve sonrasnda talebin miktar ve de÷er bakmndan gözlemlenmesi amaçlanmútr.
Tablo 3: Rusya Federasyonu’na Gerçekleúen Narenciye øhraç De÷erleri
øhraç De÷erleri (Dolar)
Aylar

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Kasm

11.118

22.304

34.609

39.241

50.663

Aralk

17.680

33.536

51.939

64.500

82.752

Ocak

14.873

36.197

31.695

46.177

32.328

ùubat

23.492

25.023

22.522

24.364

31.318

Mart

19.263

12.858

9.168

22.162

16.666

Nisan

5.472

6.046

3.328

5.049

5.911

Mays

2.715

1.704

968

1.237

3.042

Haziran

510

126

12

10

25

Temmuz

35

47

0

22

47
0
0
0
A÷ustos
Kaynak: Trademap (ønternational Trade Center), AKøB Bilgi øúlem ùb.

62
326

Tablo 3’te kampanya dönemi ve sonrasnda geçen on ayn sekiz aynda ihracatn kampanya
öncesi yln ayn dönemine göre artt÷ görülmektedir. On ayn alt aynda ise ihracat tüm
zamanlarn en yüksek de÷erine ulaúmútr.
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Tablo 4: Kampanya Dönemi ve Sonras Narenciye øhracatnn Kampanya Öncesi Yln
Ayn Dönemine Göre % De÷iúim Oran
Genel Narenciye øhr.

Dönem

Miktar
Kasm 08/09

8

Rusya Narenciye øhr.

De÷er
21

Miktar

De÷er

22

29

Aralk 08/09

12

29

15

28

Ocak 09/10

-28

-17

-38

-30

ùubat 09/10

3

18

19

29

Mart 09/10

-10

3

-33

-25

Nisan 09/10

-18

-8

6

17

Mays 09/10

8

22

124

146

Haziran 09/10

9

22

74

148

Temmuz 09/10

98

150

74

185

A÷ustos 09/10
100
100
100
Kaynak: Trademap (ønternational Trade Center), AKøB Bilgi øúlem ùb.

100

Tablo 4’te kampanyann baúlad÷ tarihten itibaren geçen on aylk dönemin 8 aynda
narenciye ihracatnn hem miktar hem de de÷er bakmndan kampanya öncesi yla göre artú
gösterdi÷i görülmektedir. Burada dikkat çeken husus de÷er baznda gerçekleúen artún
miktara göre daha fazla olmasdr. Yani ihraç edilen ürünün birim de÷eri yükselmiútir.
Kampanya döneminde ve döneminden sonra Ocak ve Mart aylarnda ihracat rakamlarnda
gerçekleúen düúüúler narenciye üretim bölgelerinde görülen olumsuz hava koúullar nedeni
ile bahçelere girilememesi ve ürünün toplanamamasndan kaynaklanmútr.(UTK, 2010)
A÷ustos 2010 döneminde bir önceki dönem sfr olan ihracat Tablo 3’te de görüldü÷ü üzere
yüksek oranda artmútr.
Kampanya dönemi süresince ve sonrasnda dünya narenciye sektöründe genel olarak pazar
ya da üretici ülkeleri olumsuz etkileyecek herhangi bir durum gözlenmemiútir. Dünya geneli
ve Türkiye narenciye üretiminde geçmiú yllara kyasla belirgin bir de÷iúim görülmemiútir.
Son beú ylda dünya narenciye üretimi yetmiú milyon tondan yetmiú yedi milyon tona
çkarken Türkiye narenciye üretimi yaklaúk 3 milyon tonda dalgalanmútr. 2008 ve 2009
yllarnda hem Türkiye hem de dünya geneli narenciye üretimi sabit kalmútr (FAO, 2010)
2010 yl ilk sekiz aynda da dünya narenciye üretim miktarlarnda kayda de÷er bir de÷iúim
olmamútr (AKøB, 2010) Bu sebeple yukarda tespit edilen pozitif farkll÷n kampanyadan
kaynaklanan olumlu etkilerden oldu÷unu söyleyebiliriz.
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4. Sonuç
2009 ylnda gerçekleútirdi÷i 802 milyon dolar ihracat ile Türkiye’nin yaú meyve sebze
ihracatnn % 41’ini, tarm ürünleri ihracatnn % 6’sn ve Türkiye toplam ihracatnn %
0,8’ini tek baúna karúlayan narenciye sektörü Türkiye ihracat için çok önemli konuma
sahiptir. Sektörün en önemli ihraç pazar ise 2009 yl Türkiye toplam yaú meyve sebze
ihracatndan % 33 pay alan Rusya Federasyonu’dur. Türkiye 2009 ylnda Rusya pazarndan
ald÷ % 26 pay ile pazarda lider konuma yükselmiútir. Ancak, rekabetin oldukça yo÷un
yaúand÷ 2009 ylnda 1 milyar dolarn üzerinde ithalat ile en büyük 3. narenciye ithalatçs
ülke konumunda ki Rusya’da pazar lideri olmak kadar bu pazar korumakta önemlidir. Bu
noktada narenciye sektöründe oldu÷u gibi üretici/ihracatçlarn ürün, fiyat ve da÷tm gibi
faktörleri çok fazla kontrol edememeleri pazar korumak adna tutundurma gibi daha fazla
kontrol edilebilir faktörlerin önemini artmútr. Artan bu öneme binaen ise tüm dünyada
ürün veya ürün gruplarnn tutundurulmasna yönelik faaliyetler gerçekleútiren çok sayda
oluúum ortaya çkmútr. Bu oluúumlardan birisi de bu çalúmaya konu olan Narenciye
Tantm Grubu’dur.
Narenciye Tantm Grubu’nun Rusya Federasyonu’nda Türkiye menúeli narenciye
ürünlerinin tantm amac ile yürüttü÷ü Tarkan’l reklam kampanyas Rus kamuoyundaki
yansmalar incelendi÷inde kampanyann birçok habere konu oldu÷u, forum ve bloglarda
olumlu eleútiriler ald÷, sosyal paylaúm sitelerinde ve video paylaúm sitelerinde
kampanyaya çokça yer verildi÷i, vb. gözlemler edinilmiútir. Bu gibi göstergeler
kampanyann Türkiye menúeli narenciye ürünlerine karú Rus tüketicilerin olumlu bir imaj
edinmesinde katk sa÷lad÷ söylenebilir.
Kampanyann Rusya Federasyonu’na yaplan narenciye ihracatna iliúkin etkileri ise birçok
de÷iúkene ba÷l oldu÷undan kesin bir de÷erlendirmede bulunmak mümkün olmamaktadr.
De÷erlendirmeyi zorlaútran di÷er bir hususta kampanyann baúlangcndan itibaren henüz
10 ay geçmiú olmas nedeni ile güncel uluslar aras istatistiklere ulaúlamamasdr. Bu
durum kampanyann ihracata etkisi hakknda daha detayl analizler yaplmasn ve
literatürde kullanlan modellerin uygulanmasn mümkün klmamaktadr. Mevcut ihracat
verilerinin analiz sonuçlarndan kampanyann baúlad÷ Kasm 2009’dan itibaren geçen 10
aylk dönemin tamamnda Rusya Federasyonu’na yaplan narenciye ihracatnn birim
de÷erinin kampanya öncesi yln ayn dönemine göre daha yüksek oldu÷u görülmüútür. On
ayn sekizinde ise ihraç birim de÷eri tüm zamanlarn en yüksek seviyesine ulaúmútr. Birim
ihraç de÷erlerine iliúkin di÷er olumlu nokta ise yine on ayn tamamnda kampanya sonras
dönemde Rusya’ya yaplan narenciye ihracatnn ortalama birim de÷erlerinin di÷er ülkelere
yaplan narenciye ihracatnn ortalama birim ihraç de÷erlerine göre daha yüksek olmasdr.
Kampanya sonras Rusya Federasyonu’na yaplan narenciye ihracatnn miktar ve de÷erinde
gerçekleúen de÷iúimler incelendi÷inde ise kampanya sonras on aylk dönemde olumsuz
hava koúullar nedeni ile ürünün toplanamad÷ Ocak ve Mart aylar dúnda kalan sekiz
ayda ihracatn hem miktar hem de de÷er baznda artt÷ görülmektedir. De÷er baznda
görülen artú miktar baznda gerçekleúen artún üzerinde gerçekleúmiú yani daha önce
de÷inildi÷i üzere ihraç birim de÷erleri artmútr.
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Çalúma sonuçlarna göre Tarkan’l tantm kampanyasnn Rus kamuoyundan olumlu
tepkiler ald÷ söylenmesi mümkün olmakla birlikte bu olumlu tepkilerin ne kadar talebe
dönüútü÷ü ve gerçekleúen ihracat artúnda ne kadar paya sahip oldu÷unu söylemek mümkün
görünmemektedir. Tüketicilere yönelik yaplacak bir anket çalúmaya katk sa÷layacak
olmakla birlikte kampanyann mali külfetinin ne kadar kazanma dönüútü÷ünü belirlemede
yetersiz kalacaktr. Bu nedenle özellikle ihracat rakamlarnn daha uzun dönemde ve di÷er
de÷iúkenlerin de dikkate alnmas ile de÷erlendirilmesi daha sa÷lkl sonuçlar verecektir. Bu
ba÷lamda konu ile ilgili bir baúlangç teúkil edecek bu çalúmann ileride Rus tüketicilere
yaplacak bir anketle desteklenerek ve ihracata etkisinin ölçümüne yönelik saysal modeller
kullanlarak revize edilmesi faydal olacaktr.
KAYNAKÇA
AKøB, Akdeniz øhracatç Birlikleri Genel Sekreterli÷i, www.akib.org.tr, 2010
ANDERSON, Roy C.,Jim L Bowyer, (2001), Industry-wide product promotion within
commodity industries, Forest Products Journal; Nov/Dec 2001; 51, 11/12; pg. 64
ALSTON, Julian M., John W. Freebairn, and Jennifer S. James, (2000) Beggar-thyNeighbor Advertising: Theory and Application to Generic Commodity Promotion
Programs, Cies Policy Discussion Paper, University of Melbourne, Australia, s26
CARDWELL, Ryan Tyler, (2005) Three essays in agricultural economics: nternational
trade, development and commodity promotion, A thesis fort he degree of doctor of
philosophy, University of Saskatchewan, s162
DTM, Dú Ticaret Müsteúarl÷, www.dtm.gov.tr, 2010
FAO, Food And Agriculture Organization Of The United Nations, www.fao.org.tr, 2010
Florida Citrus Commission Report, 2005, Lakeland-Florida
FULLER, S.F., Bello, H and Capps, O. “Import Demands for U.S. Fresh Grapefruit: Effect
of U.S. Promotion Programs and Trade Policies of Importing Nations.” Southern Journal of
Agricultural Economics. 24(1), 251-260. 1992.
GARY W. Williams, (2006), Guest Editor and Oral Capps, Jr., Editor Overview:
Commodity Checkoff Programs, The magazine of food, farm, and resource issues, s 53
HACIOöLU, Necdet., ølban, O. ø.,(2008), “Bütünleúik Pazarlama øletiúimi Etkisiyle
Destinasyon Marka ømaj Üzerine Bir Araútrma, Öneri-Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say: 30, Yl:15, Cilt: 8, s19
ITC, ønternational Trade Center, www.itc.com, 2010
øSLAMOöLU, (2002), A.Hamdi, Pazarlama ølkeleri, Beta Yay. øst., sf. 318
JOBBER D, (2010), Principles and Practice of Marketing, s 463

611

KAISER, Harry M.., D. Messer and William D. Schulze,(2004), Status Quo Bias and
Voluntary Contributions:Can Lab Experiments Parallel Real World Outcomes for Generic
Advertising, Cornell Unv., USA, s 17
KAYA, Bayram. (1992). Tantmann Tanmlar, Boyutlar ve Amaçlar. Anatolia Aylk
Turizm, Çevre ve Kültür Dergisi. Yl : 3, Say : 27-28, 4-10.
KOTLER, Philip (2000). Kotler Ve Pazarlama, Çev. Ayse Özyagclar, østanbul, s 151
LE, C. T., Kaiser, H. M., Tomek, W. “Export promotion and import demand for US red
meat in selected Pacific Rim countries.” Agribusiness: an International Journal. 14(2), 95105. 1998
MUCUK ø, Pazarlama ølkeleri, Üçüncü Bask, DER Yaynlar, østanbul, 1986, Sf. 159
NICHOLS, John P.,Walter J. Armbruster, (2001), Commodity Promotion Policy, A&M
University, Texas,s 9
NTG, Narenciye Tantm Grubu, 2010, www.ntg.org.tr
Rosson, C.P. III, Hamming, M.D., Jones, J.W. “Foreign Market Promotion Programs: An
Analysis of Promotion Response for Apples, Poultry, and Tobacco.” Agribusiness, 2(1), 3342, 1986.
ÖZTÜRK S, B. Tenekecio÷lu, T. Tokol, N. Çalk, R. Karalar, N. Timur, (2005), Pazarlama
Yönetimi, A.Ü. Yaynlar, s211
UTK, Ulusal Turunçgil Konseyi, www.utk.org.tr , 2010, Mersin
WANG, Yiqian B.S, (2005), An examnaton of u.s. rce export promoton
programs,Yunnan University, China, s 8

612

Ekler;
Resim 1: 80 Billboarddan birisi (Aralk 2009)

Resim 2: 80 Billboarddan birisi (Aralk

2009)
Resim 3: 12 adet dergiye verilen ilan (Ocak 2010)
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Resim 4: GiydirilmiƔ 66 otobüsten birisi (Aralk 2009,Ocak-bubat 2010)

Resim 5: GiydirilmiƔ 66 otobüsten birisi (Aralk 2009,Ocak-bubat 2010)

Ek 3(a) – Video PaylaƔmSitesi Youtube’da çkan Tarkan Videolar
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Ek 3(b) – Video PaylaƔmSitesi Youtube’da çkan Tarkan Yorumlar

Ek 3(c) – Arama Motoru Google’da Çkan Tarkan Sonuçlar

616

Ek 3(d) – Rusya’nn en büyük reklam&pazarlama yaynnda çkan Tarkan yorumu

Ek 3(e1) – Rusya’da bir internet forum sayfasnda Tarkan’l kampanya yorumu
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Ek 3(e2) – Rusya’da bir internet forum sayfasnda Tarkan’l kampanya yorumu

Ek 3(f) – Uluslar aras yayn yapan bir internet sitesinden Tarkan’l kampanya haberi
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Ek 3(g) – Kampanya sonras Tarkan konserinden görüntüler
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Özet
Bu çalúmann amac, sembolik özelliklerin tüketicilerin marka tercihlerindeki etkisini
incelemektir. Bu ba÷lamda, ürünlerin/markalarn fonksiyonel ve sembolik özelliklerinin
tüketicilerin marka tercihlerindeki etkisini ortaya koymaya çalúan bir model geliútirilmeye
çalúlmútr. Önerilen modelin test edilmesi amacyla, kolayda örnekleme yöntemine göre
belirlenen 732 kiúi üzerinde hazr giyim marka tercihi ve ürünlerin sembolik ve fonksiyonel
özelliklerinin alglanmasna iliúkin anket uygulanmútr. Araútrma sonuçlar modelde
önerilen hipotezlerin ço÷unu desteklemekle birlikte baz hipotezleri desteklememektedir.
Sonuçlar, markann fonksiyonel özelliklerinin yansra sembolik özelliklerinin de kalite
algsnda ve marka ba÷ll÷nda etkili oldu÷unu göstermektedir. Ancak, marka tercihinde
sembolik özelliklerin daha çok sradú ve klasik giyim markalar için ayrt edici bir özellik
oldu÷una iúaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Marka, Sembolik Özellikler, Alglama, Marka Tercihi.
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THE EFFECT OF PRODUCTS’ SYMBOLIC ATTRIBUTES ON CONSUMERS’
BRAND PREFERENCES
Abstract
The aim of this study is to examine the role of symbolic product attributes in consumers’
brand preferences. To this end, a model, which tries to demonstrate the effect of
products/brands’ functional and symbolic attributes on consumers’ brand preferences, was
developed. In order to test the proposed model, a field study was conducted on 732
participants selected through convenience sampling on brand preferences for clothing
brands. The findings of the study tend to give support to some of the hypotheses while not
the others. Results indicate that a brand’s symbolic attributes are as important as its
functional attributes in consumers’ perceptions and brand loyalty. Furthermore, results
indicate that a brand’s symbolic attributes are more of a discriminating attribute for the
marginal clothing and classical clothing.
Keywords: Brand, Symbolic Attributes, Perceptions, Brand Preference.
GøRøù
De÷iúimin de÷iúmeyen yegane gerçek oldu÷u günümüz pazarlarnda, geleneksel
paradigmalarn de÷iúmekte olan pazar dinamiklerini açklamadaki yetersizli÷i her geçen gün
daha da fazla hissedilmektedir. Artan pazar dinamizmi ile; bir yandan artan ürün çeúitlili÷i
karúsnda tüketiciler tercihlerini yaparken zorlanmakta, öte yandan ürünler aras ayrt edici
farkllklarn azalmas (ürünlerin giderek daha fazla birbirine benzemeye baúlamas) hem
firmalar hem de tüketicileri yeni arayúlara itmektedir. Özellikle de tüketici cephesinden
bakld÷nda; bu durum, tüketicilerin ürün/marka tercihinin úekillenmesine yönelik süreci
daha karmaúk bir hale getirmektedir. Dolaysyla tüketiciler, benzer ürünler/markalar
arasnda seçim yapmak durumunda kaldklarndan, daha spesifik seçim kriterlerini baz
almaktadrlar. Bu ba÷lamda öne çkan özelliklere bakld÷nda, postmodern niteliklerin
giderek önem kazand÷ günümüz tüketicisi için, ürünün sahip oldu÷u sembolik özelliklerin
de giderek daha fazla önem kazand÷ gözlenmektedir. Çok sayda ürün/marka seçene÷iyle
karú karúya olan tüketiciler, ürünleri/markalar fonksiyonel özellikleri yannda taúdklar
sembolik özelliklere göre de÷erlendirip satn almaktadr. Dolaysyla tüketicilerin dikkatini
çekmek ve ürün/marka tercihlerini etkilemek amacyla sembolik özelliklere vurgu yaplarak
ürünleri farkllaútrmak ve güçlü bir marka imaj oluúturmak gerekmektedir.
Bu noktadan hareketle bu araútrmann amac; tüketicilerin hazr giyim ba÷lamndaki marka
tercihlerinin úekillenmesinde markalarn sembolik özelliklerinin nasl bir rol oynad÷n
incelemektir. Ayrca, ürünlerin fonksiyonel ve sembolik özelliklerinin markalara iliúkin
alglanan kalitede ve marka ba÷ll÷ üzerindeki etkileri de incelenmeye çalúlmaktadr.
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SEMBOLøK TÜKETøM VE MARKA
Pazarlama literatüründe, tüketicilerin marka tercihlerinde fonksiyonel özelliklerle birlikte
sembolik özelliklerin de önemli oldu÷u görülmektedir (Bhat ve Reddy, 1998:32; Hogg vd.,
1998:299; Rio vd., 2001:454). Çok sayda marka arasndan tüketiciler, benliklerine ve ortaya
koymak istedikleri kimli÷in úekillenmesine katk sa÷layacak markalar seçme e÷ilimindedirler
(Banister ve Hogg, 2004:853; Grub ve Grathwoll, 1967:24-25). Markalarn sembolik
özellikleri bireylerin benli÷ini ifade etmede, grup içindeki ve sosyal snf içindeki yerini
belirlemede son derece önemli bir iúleve sahiptir ve bu nedenle markalar statü elde etmek ve
dikkat çekmek amacyla kullanlabilmektedir (Hogg vd., 2000:642; O’Cass ve Frost, 2002:6872). Dolaysyla Levy (1959:117-124)’nin de ifade etti÷i gibi, tüketicilerin sembolik özellikleri
ile öne çkan markalar tercih ettiklerini söylemek yerinde olacaktr. Gardner ve Levy
(1955:33-39) sembolik bir özelli÷in büyük bir farkllk yaratabilece÷ini ve markay tüketici
gözünde çok farkl bir yere koyarak tercihleri etkileyebilece÷ini ifade etmektedir.
Fonksiyonel özelliklerle birlikte sembolik özellikler be÷eni yaratarak alglanan kalite ve
marka ba÷ll÷ üzerinde etkili olmaktadr (Aaker, 2009:224; Ka÷nco÷lu, 2002:177).
Garvin (1984:42) ürün performans ve özelliklerinin alglanan kaliteyi etkiledi÷ini
belirtmektedir. Marka ba÷ll÷ ve marka tercihi ise alglanan kalite tarafndan do÷rudan
etkilenmektedir (Erdil ve Uzun, 2009:252-253). Bununla birlikte marka ba÷ll÷ yaratmak
için markann farkl ve çekici ürün özelliklerine sahip olmas gerekmektedir (Henry,
2000:15). Yim ve Kannan (1999:75) tüketicilerin bir markaya ba÷l olduklarnda o markay
satn alp kullandklarn belirtmektedir. Dolaysyla, tüketicilerin marka tercihinde ve
alglanan kalitede ürünlerin hem fonksiyonel özellikleri hem de sembolik özellikleri rol
oynamaktadr.
ARAùTIRMANIN MODELø
Yukardaki bilgilerden hareketle, markann fonksiyonel özelliklerinin alglanan kalite,
marka ba÷ll÷, marka tercihi ve markann sembolik özellikleri üzerinde etkisi oldu÷unu
öngörmek mümkündür. Araútrma ba÷lamnda geliútirilmeye çalúlan araútrma modeline
alglanan kalite ve marka ba÷ll÷ de÷iúkeni ilave edilmiútir. Bu çalúmada ürün/markalarn
fonksiyonel özelliklerinin ötesinde ifade ettikleri sembolik özelliklere göre tercih edildi÷ini
ortaya koymak amaçlanmaktadr. Bu çalúmaya temel teúkil eden modeli aúa÷daki úekilde
göstermek mümkündür (ùekil 1).
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ùekil 1: Araútrma Modeli
H1

Markann
Fonksiyonel
Özellikleri
(MFÖ)

Alglanan
Kalite
(AK)

H8

H3

H2
H4

H9

Marka
Tercihi

H5
H7
Markann
Sembolik
Özellikleri
(MSÖ)

H10

Marka
Ba÷ll÷

H6

(MB)

Modele göre markann fonksiyonel ve sembolik özelliklerinin marka tercihi üzerindeki
etkisinin do÷rudan olabilece÷i gibi, alglanan kalite ve marka ba÷ll÷ üzerinden de dolayl
olarak etki edece÷i öngörülmektedir.
Bu araútrma ba÷lamnda, markann fonksiyonel
özellikleri; ürün performans, fiziksel özellikler ve dayankllk olmak üzere tüketicilerin
fonksiyonel ihtiyaçlarn karúlayan özellikler olarak tanmlanmaktadr. Markaya iliúkin
sembolik özellikler ise; tüketicilerin markaya dair alglamalarn ifade eden, tüketicilerin
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psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarn karúlayan özellikler olarak tanmlanmaktadr. Modeldeki
iliúkilere yönelik hipotezleri aúa÷da úekilde ifade etmek mümkündür.
H1: Markann fonksiyonel özellikleri, alglanan kalite üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H2: Markann fonksiyonel özellikleri, marka ba÷ll÷ üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H3: Markann fonksiyonel özellikleri, marka tercihi üzerinde etkilidir.
H4: Markann fonksiyonel özellikleri, markann sembolik özellikleri üzerinde pozitif bir
etkiye sahiptir.
H5: Markann sembolik özellikleri, alglanan kalite üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H6: Markann sembolik özellikleri, marka ba÷ll÷ üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H7: Markann sembolik özellikleri, marka tercihi üzerinde etkilidir.
H8: Alglanan kalite, marka tercihi üzerinde etkilidir.
H9: Alglanan kalite, marka ba÷ll÷ üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H10: Marka ba÷ll÷, marka tercihi üzerinde etkilidir.
ARAùTIRMANIN YÖNTEMø
Bu çalúma pozitivist nitelikte bir çalúmadr. Araútrmaya temel teúkil eden verilerin
toplanmasnda anket uygulamas yaplmútr. Baúlangçta da÷tlmú olan 1000 anketten geri
gelenler arasnda yaplan de÷erlendirmeler ú÷nda toplam 732’sinin analiz için uygun
oldu÷u gözlenmiútir. Saha çalúmas (anket uygulama süreci) Ocak-Mart 2010 tarihinde
gerçekleútirilmiútir.
Araútrmann evreni (ana kütle) on alt yaú üzeri, giysi markas tercihi olan tüketiciler
olarak tanmlanmútr. Zaman, maliyet ve di÷er uygulamaya yönelik pratik gerekçeler
dikkate alnarak araútrmann örneklemi østanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinde yaúayan
tüketiciler olarak kstlanma yoluna gidilmiútir. Araútrmada deneklere ulaúmada kolayda
örnekleme yöntemi tercih edilmekle birlikte, farkl marka tercihleri olan, yaúam tarzlar
ve sosyo-ekonomik yaplar farkl olan kiúilerin örneklemde yer almasna gayret
edilmiútir. Saha çalúmasnda tüketicilerin marka tercihlerinde sembolik özelliklerin
etkisinin yüksek olaca÷ bir ürün grubu tercih edilmeye çalúlmú ve hazr giyim
markalarnn bu amaç için uygun oldu÷u kanaatine varlmútr.
Günümüz dünyasnda insanlar hazr giyim marka tercihinde kalite ve dayankllk gibi
fonksiyonel özellikler yannda görsel ve estetik unsurlara da çok önem vermektedir.
Çünkü dú giyim ürünleri, insanlarn sosyal alanda sergilemek istedikleri kimliklerinin
birer uzants ve kendilerini ifade etme arac olarak görev yapmaktadrlar.
Anket geliútirmede üç aúamal bir süreç izlenmiútir. Öncelikli olarak, yar-biçimsel mülakat
tekni÷i kullanlarak 30 kiúi üzerinde marka tercihi ve sembolik özelliklerin önemine iliúkin
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ön çalúma yaplmútr. Bunu takiben literatür taramas yaplarak modelde yer alacak
de÷iúkenlerin ölçümüne iliúkin anket formu geliútirilmiú ve çeúitli pilot testler neticesinde
ankete nihai úekli verilmiútir. Anket; tüketicilerin marka tercihinde rol oynad÷ düúünülen
fonksiyonel özellikler (15 Likert ifadesi- kumaú ve dikiú özellikleri, aksesuarlar, rahatlk,
vb.) ve markann sembolik özelliklerinin alglanmasna (18 Likert ifadesi- marka imaj,
kimlik uygunlu÷u, tarzn yanstma, zengin gösterme, dikkat çekme, sosyal statüye
uygunluk, kendini ifade etme arac, vb.) yönelik sorular yannda, alglanan kalite (10 Likert
ifadesi), marka ba÷ll÷ (6 Likert ifadesi) ve marka tercihine iliúkin sorulardan
oluúmaktadr. De÷iúkenlerin ölçümünde kullanlan ölçekler, literatür taramas ve yarbiçimsel mülakatlar sonucu elde edilen bilgiler do÷rultusunda geliútirilmiútir.
VERø ANALøZø VE BULGULAR
Araútrmaya katlanlara iliúkin demografik özellikler Tablo 1’de özetlenmektedir.
Demografik özelliklere bakld÷nda; katlmclarn yardan fazlasnn bekar, a÷rlkl olarak
25-50 yaú grubu, yarsnn østanbul’da ikamet etmekte oldu÷u, gelir grubu olarak 500-2000
TL arasnn ço÷unlukta oldu÷u ve %70’e yaknnn 300 TL’den daha düúük bir aylk giyim
harcamas yapmakta olan bireylerden oluútu÷u görülmektedir.
Katlmclarn marka tercihlerine iliúkin bilgiler ise ùekil 2’de verilmektedir. Buna göre,
daha önce ön çalúmalar ú÷nda belirlenmiú olan 20 marka içinde, en fazla öne çkan
markalarn LCW (%16,8), Koton (%11,5) ve Mango (%7,8) oldu÷u gözlenmektedir. Ön
çalúma ile belirlenmiú olan markalar dúnda marka tercihi olanlar, katlmclarn sadece
%11,1’lik ksmn teúkil etmektedir.
Araútrma ba÷lamnda çok sayda markann olmas ve örneklem içinde tüm markalar tercih
eden ve kullananlarn saysnn snrl olmas marka tercihlerini etkileyen faktörleri
belirlemeye yönelik istatistiksel bir analize imkan vermedi÷inden, markalar üç farkl
kategoriye ayrlmútr. Bu kategoriler; klasik/resmi, günlük ve sradú olarak isimlendirilmiú
ve her bir kategoriye yönelik marka tercihini etkileyen faktörler ortaya çkarlmaya
çalúlmútr. Dolaysyla marka tercihine yönelik analizler bireysel markalar baznda de÷il,
marka kategorileri baznda yaplmútr.
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Tablo 1: Katlmclarn Demografik Özellikleri
Demografik
Özellikler
Cinsiyet
Medeni
Durum

Yaú

E÷itim
Seviyesi

Yaúad÷ øl

n

%

Kadn
Erkek
Evli
Bekar
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61+
ølkö÷retim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
østanbul
Kocaeli

404
328
309
423
37
205
201
114
74
58
16
9
9
9
44
203
112
300
73
373
267

55,2
44,8
42,2
57,8
5,1
28,0
27,5
15,6
10,1
7,9
2,2
1,2
1,2
1,2
6,0
27,7
15,3
41,0
10,0
51,0
36,5

Sakarya

92

12,5

Demografik
Özellikler
500 TL ve alt
501-1000 TL
1001-1500 TL
1501-2000 TL
Gelir
Durumu 2001-2500 TL
2501-3000 TL
3001-3500 TL
3501 TL ve üzeri
100 TL ve alt
101 – 200 TL
Aylk Giyim 201 – 300 TL
Harcamas 301 – 400 TL
401 – 500 TL
501 TL ve üzeri
øúçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Meslek
Ö÷renci
Emekli
Çalúmyor
Di÷er

n

%

97
169
176
118
48
33
35
56
191
241
133
68
52
47
90
133
48
59
130
22
67

13,3
23,1
24,0
16,1
6,6
4,5
4,8
7,7
26,1
32,9
18,2
9,3
7,1
6,4
12,3
18,2
6,6
8,1
17,8
3,0
9,2

183

25,0

Bu gruplamaya göre klasik/resmi kategoride; “Beymen, Damat, Hatemo÷lu, øpekyol,
Network, Park Bravo ve Sarar” markalar yer almaktadr. Günlük kategoride; “Colin’s,
Koton, LCW, Levi’s, Mavi Jeans ve Nike” markalar bulunmaktadr. Sradú kategorideki
markalar ise; “Diesel, Dockers, Lacoste, Mango, Tommy Hilfiger, Vakko ve Zara” olarak
belirlenmiútir.
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ùekil 2: En Çok Tercih Edilip Kullanlan Markalar
16,8

LC W
Koton

7,8

Mango
Mavi Je an s

6,0
5,9
5,7
5,2

Zara
Ni ke
Le vi’s
øpe k yol
S arar
Tommy Hi l fi ge r
C ol i n’s
Ne twork
Vak ko
Lacoste
Be yme n
Die se l
Park Bravo
Hate mo÷l u
Dock e rs
Damat
Di ÷e r*

11,5

2,9
2,9
2,6
2,3
2,3
2,0
1,9
1,5
1,5
1,4
1,0

4,0
3,8

11,1

* Tercih edilen markaya dair verilen yantlarda di÷er seçene÷ini iúaretleyenler
Klasik kategoride kadn ve erkeklerin ilk sradaki tercihi Beymen olmaktadr. Günlük
kategoride hem kadnlar hem de erkekler ilk sra tercihlerini LCW’den yana kullanmúlardr.
Sradú kategoride her iki cinsiyetin de ilk srada tercih ettikleri marka Diesel olmaktadr.
Katlmclarn %59,2’si günlük kategoride yer alan markalar tercih etmiútir. Sradú
kategorideki markalar tercih edenler ise %24,5’lik kesimi oluúturmaktadr. Geri kalan
%16,4’lük oran da klasik kategoride yer alan markalar tercih edenlerden oluúmaktadr.
Tablo 2 incelendi÷inde katlmclar arasnda her bir markann ait oldu÷u kategoriye iliúkin
ço÷unluklu bir konsensusun oldu÷u gözlenmektedir.
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Tablo 2: Markalarn Kategorileútirilmesi

Keúifsel faktör analizi yaplarak söz konusu ifadelerin ilgili özellikleri ölçüp ölçmedi÷i
incelenmeye çalúlmútr. Fonksiyonel özellikler ile ilgili belirtilen 15 ifadenin güvenilirli÷i
(Cronbach Alpha) 0,882 çkmútr. Markann sembolik özelliklerini ölçmek amacyla yer
verilen 18 ifadenin güvenilirli÷i ise 0,926 olarak bulunmuútur. Tercih edilen markaya dair
alglanan kalitenin incelenmesi için verilen 10 ifadeye ait güvenilirlik de÷eri 0,883 ve marka
ba÷ll÷na ait 6 ifadenin güvenilirlik de÷eri 0,872 olarak bulunmuútur.
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Araútrma modelinde yer alan alglanan kalite (AK), marka ba÷ll÷ (MB), markann sembolik
özellikleri (MSÖ) ve marka tercihi de÷iúkenlerine dair etkileri ortaya çkarmak için istatistiksel
analizler yaplmútr. øki farkl analiz yöntemi kullanlmútr: Regresyon analizi ve kategorik
veriler için uygun, özel bir regresyon analizi türü olan Çok De÷iúkenli Lojistik Regresyon
(Multinomial Logistic Regression) analizi.
Tablo 3: Alglanan Kalite øçin MFÖ ve MSÖ’ye øliúkin Regresyon Analizi Sonuçlar

Standartlaútrlmamú
Katsaylar
Ba÷msz de÷iúkenler
(Sabit)
Markann Fonk. Özel. (MFÖ)
Markann Sembolik Özel. (MSÖ)
F = 528,43

B
Std. Hata
0,000
0,024
0,535
0,029
0,324
0,029
Anlamllk
derec.=0,000

Standartlaútrlmú
Katsaylar
Beta
0,535
0,324

T
-0,04
18,45
11,17

p
0,997
0,000
0,000

Düzeltilmiú R2= 0,591

Üç aúamada gerçekleútirilen regresyon analizlerinin birinci aúamasnda MSÖ ve MFÖ’nün
alglanan kalite (AK) üzerinde etkili olup olmad÷ incelenmiútir. Tablo 3 incelendi÷inde
modelin anlaml oldu÷u ve hem MFÖ’nün hem de MSÖ’nün alglanan kalite üzerinde
istatistiksel anlamda açklaycl÷ olan de÷iúkenler oldu÷u gözlenmektedir. Beta katsaylar
incelendi÷inde tüketici alglarnn úekillenmesinde fonksiyonel özelliklerin sembolik
özelliklere kyasla daha etkin oldu÷u görülmektedir.
Tablo 4: Marka Ba÷ll÷ øçin MFÖ, MSÖ ve AK’ye øliúkin Regresyon Analizi
Sonuçlar
Standartlaútrlmamú
Katsaylar
Ba÷msz de÷iúkenler
(Sabit)

Ǻ

Std. Hata

0,000

0,025

Markann Fonk. Özel. (MFÖ)
0,218
0,037
Markann Sembolik Özel. (MSÖ)
0,185
0,033
Alglanan Kalite (AK)
0,422
0,039
F = 282,31 Anlamllk derec.=
0,000

Standartlaútrlmú
Katsaylar
Beta

T

p

0,00

0,998

0,218
0,185
0,422

5,82
5,54
10,70

0,000
0,000
0,000

Düzeltilmiú R2= 0,536
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økinci aúamada ise marka ba÷ll÷n belirlemede MFÖ, MSÖ ve AK’nin görece etkileri
incelenmeye çalúlmútr. Tablo 4 incelendi÷inde, modelin anlaml oldu÷u ve marka
ba÷ll÷n belirlemede hem fonksiyonel özelliklerin, hem sembolik özelliklerin hem de
alglanan kalitenin etkili oldu÷u görülmektedir. Beta katsaylarna göre, marka ba÷ll÷nn
en önemli belirleyicisinin alglanan kalite oldu÷u, fonksiyonel özelliklerin (fonksiyonel
özelliklerin açklaycl÷ görece olarak biraz daha fazla olsa da) ve sembolik özelliklerin
birbirine yakn derecede açklaycl÷a sahip oldu÷u gözlenmektedir.
Tablo 5: Markann Sembolik Özellikleri øçin MFÖ’ye øliúkin Regresyon Analizi
Sonuçlar

Standartlaútrlmamú
Katsaylar
Ba÷msz de÷iúkenler
(Sabit)

Ǻ

Std. Hata

0,000
0,030
0,578
0,030
F = 365,39 Anlamllk derec.= 0,000

Markann Fonk. Özel. (MFÖ)

Standartlaútrlmú
Katsaylar
Beta

t

p

0
0,996
0,578
19,12
0,000
Düzeltilmiú R2= 0,333

Üçüncü aúamada ise, araútrma modeline uygun olarak, MFÖ’nün MSÖ’ye olan etkisi tespit
edilmeye çalúlmútr. Tablo 5’e bakld÷nda modelin istatistiksel açdan anlaml oldu÷u
görülmektedir. Bunun anlam ise markann sembolik özelliklerinin alglanmasnda
fonksiyonel özelliklerin rolünün oldu÷udur.
Yukarda verilen analiz sonuçlar, araútrma modelinde yer almakta olan hipotezlerden H1,
H2, H4, H5, H6 ve H9‘un destek buldu÷unun söylenmesine imkan sa÷lamaktadr.
Son olarak ba÷msz de÷iúkenlerin (MFÖ, MSÖ, AK ve MB) marka tercihine etkileri
belirlenmeye çalúlmútr. Ba÷ml de÷iúken (marka kategorisi tercihi) kategorik veri
oldu÷u için Çok Gruplu Lojistik Regresyon (Multinomial Logistic Regression-MLR)
analizinin uygulanmasnn uygun oldu÷u görülmüútür.
Tercih edilen marka kategorilerini etkileyen de÷iúkenlerin belirlenmesi ve bu de÷iúkenlere
ait bir katsay elde edebilmek amacyla yaplan analizlerde üç farkl úekilde yaklaúm ortaya
konulmuútur. Birincisinde referans kategori olarak “günlük” marka kategorisi tercihi
alnmútr. økinci yaklaúmda “sradú” ve üçüncü yaklaúmda da “klasik/resmi” marka
kategorisi tercihi referans olarak alnmútr. Ancak, üçüncü yaklaúmda elde edilen
regresyon katsaylar, önceki yaklaúmlardan elde edilen regresyon katsaylarnn sadece ters
iúaretlisi oldu÷undan burada gösterilmemiútir. Bu durumda sadece ilk iki yaklaúm göz
önünde bulundurularak; modelde yer alan de÷iúkenlerin regresyon katsaylar (B), Z testi
sonuçlar, tahmini B de÷erleri (Exp(B)) ve istatistiki anlamllk seviyeleri Tablo 6’da
sunulmuútur.
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Tablo 6: Ba÷msz De÷iúkenlerin Referans Alnan Kategorilere Göre
Katsaylar
Referans
Kategori
Günlük

Grup
Klasik/Resmi

Sra dú

Sra dú

Klasik/Resmi

Sabit
MFÖ
MSÖ
AK
MB
Sabit
MFÖ
MSÖ
AK
MB
Sabit
MFÖ
MSÖ
AK
MB

Regresyon

B

Standart
Hata

Wald

sd

p

-1,391
0,380
0,432
0,366
-0,332
-0,901
0,196
0,397
0,044
0,028
-0,490
0,184
0,035
0,323
-0,360

0,115
0,173
0,148
0,197
0,164
0,093
0,143
0,127
0,159
0,141
0,131
0,194
0,167
0,222
0,188

145,187
4,847
8,486
3,472
4,12
94,265
1,89
9,709
0,076
0,039
14,088
0,897
0,044
2,108
3,672

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,000
0,028
0,004
0,062
0,042
0,000
0,169
0,002
0,783
0,843
0,000
0,344
0,834
0,147
0,055

Exp(B)
1,463
1,541
1,442
0,717
1,217
1,488
1,045
1,028
1,202
1,036
1,381
0,698

Tablo 6 yorumlanrken öncelikli olarak referans alnan kategori ile onun hemen yannda
belirtilen iki kategorinin karúlaútrlmas yaplmaktadr. Bu iki kategoriyi birbirinden ayrt
etmede ba÷msz de÷iúkenlerin istatistiksel açdan anlaml bir belirleyicili÷e sahip olup
olmad÷ belirlenmeye çalúlmaktadr. Yorumlamada öncelikli olarak açklayclk açsndan
anlaml olan (p<0,05 olan de÷iúkenler) ba÷msz de÷iúkenlere iliúkin katsaylarn iúaretlerine
baklr. E÷er katsays eksi (-) iúaretli ise söz konusu de÷iúkende yaplacak bir birimlik artú,
referans alnan ba÷ml de÷iúkenin gerçekleúme olasl÷n (1-Exp(B) orannda) artrrken;
katsays art (+) iúaretli ise söz konusu de÷iúkende yaplacak bir birimlik artú, referans grup
de÷iúkeniyle karúlaútrlmakta olan ba÷ml de÷iúkenin olma olasl÷n (Exp(B)-1 orannda)
artrmaktadr. Örne÷in, günlük marka kategorisinin referans olarak kabul edildi÷i durum için,
úu úekilde yorum yaplacaktr: Günlük kategorideki markalar tercih edenleri ve klasik/resmi
kategorideki markalar tercih edenleri ayrt etmede MFÖ, MSÖ ve MB’nin anlaml oldu÷u
ancak AK’nin anlaml bir ayrt edicili÷e sahip olmad÷ görülmektedir. Bu kategorideki
MFÖ’nün B katsays (+) oldu÷u için, MFÖ’deki bir birimlik artú tercih edilecek markann
klasik/resmi marka kategorisinde olma olasl÷n %46,3 (1,463–1) orannda artrmaktadr.
MSÖ’deki bir birimlik artú ise tercih edilecek markann klasik/resmi marka kategorisinde
olma olasl÷n %54,1 (1,541–1) orannda artrmaktadr. Öte yandan, MB’nin B katsaysnn
(–) yönde olmas nedeniyle MB’deki bir birimlik artú tercih edilecek markann günlük marka
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kategorisinde olma olasl÷n %28,3 (1–0,717) orannda artrmaktadr. AK’ye ait katsaynn
istatistiksel açdan anlaml bir ayrt edicili÷e sahip olmamas sebebiyle, bu de÷iúkenin iki grup
marka tercihini ayrt etmede yeterince güçlü olmad÷ sonucuna varlr.
Bu açklamalar ú÷nda bulgular úu úekilde yorumlamak mümkündür. Günlük markalar baz
alnd÷nda, günlük markalar klasik markalardan ayrt etmede MFÖ, MSÖ ve MB’nin ayrt
edici oldu÷u, ancak AK’nin ayrt edici bir faktör olmad÷ analizler sonucunda ortaya
çkmaktadr. Ancak açklama etkinli÷i açsndan MSÖ’nün en yüksek açklama etkinli÷ine
sahip oldu÷u da gözden kaçrlmamaldr. Basit bir ifade ile bunun anlam; bir markann
fonksiyonel ve sembolik özelliklerine iliúkin algda ortaya çkacak artún, söz konusu
markann klasik/resmi bir marka olma olasl÷n artraca÷dr. Öte yandan marka ba÷ll÷
arttkça markann günlük marka olma olasl÷n artracaktr. Bu durumda günlük ve
klasik/resmi kategorideki marka tercihleri için H3, H7 ve H10 hipotezleri kabul edilmektedir.
Bununla birlikte H8 hipotezi için beklenen deste÷in bulunmad÷ gözlenmektedir.
Günlük ve sradú kategorisindeki marka tercihleri için ise tek ayrt edici de÷iúken markann
sembolik özellikleridir. Analiz sonuçlar di÷er özelliklerin bu noktada belirleyici olmad÷na
iúaret etmektedir. Bu ise H7 hipotezinin kabul edildi÷i ve ancak H3, H8 ve H10 hipotezlerinin
gerekli deste÷i görmedi÷i anlamna gelmektedir. Bu durum tüketicilerin sradú markalar
a÷rlkl olarak sahip olduklar sembolik özellikler sebebiyle tercih ettikleri sonucunu
çkarmaktadr.
Sradú ve klasik/resmi kategorideki marka tercihleri açsndan bakld÷nda, ba÷msz
de÷iúkenlerden hiç birinin bu iki grup markay ayrt etmede istatistiksel olarak anlaml
olmad÷ görülmektedir. Dolaysyla H3, H7, H8 ve H10 hipotezleri için beklenen deste÷in
bulunmad÷ söylenebilir.
Sonuç olarak, H1, H2, H4, H5, H6, ve H9 hipotezleri do÷rulanrken, H3, H7 ve H10 hipotezleri
ksmen do÷rulanmú ve H8 ise beklenen deste÷i hiç bulamamútr.
SONUÇ VE ÖNERøLER
Araútrma bulgular fonksiyonel özelliklerle birlikte sembolik özelliklerin alglanan kalite
üzerinde etkisinin oldu÷unu ortaya koymaktadr. Bununla birlikte fonksiyonel özelliklerin
sembolik özelliklere kyasla alglanan kalite üzerinde daha yüksek etkisinin oldu÷u
görülmektedir. Ancak günümüzde, fonksiyonel özelliklere ilave olarak sembolik özelliklerle
yaratlacak çok küçük ayrntlar bile çok sayda marka arasndan seçim yapmak zorunda
kalan tüketicilerin tercihlerini etkilemektedir. Özellikle fonksiyonel özellikler bakmndan
birbirine benzer hazr giyim markalarna dair alglanan kalitenin yüksek olmasn sa÷lamak
amacyla sembolik özelliklere vurgudan yararlanlabilece÷i açktr.
Analizler sonucunda elde edilen bulgular fonksiyonel özelliklerin, sembolik özelliklerin ve
alglanan kalitenin marka ba÷ll÷n etkiledi÷ini göstermektedir. Alglanan kalitenin di÷er
faktörlere göre marka ba÷ll÷ üzerinde daha yüksek etkiye sahip oldu÷u görülmektedir.
Katlmclarn tercih ettikleri markaya ait sembolik özelliklerin alglanan kalite ve fonksiyonel
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özelliklere göre marka ba÷ll÷n daha düúük seviyede etkiledi÷i ortaya çkmútr. Ancak daha
önce de ifade edildi÷i gibi; sembolik özelliklerle yaratlan çok küçük farkllklar bile
tüketicilerin marka tercihlerini etkileyebilmektedir. Dolaysyla di÷er faktörlere göre az da olsa
sembolik özelliklerin marka ba÷ll÷ üzerinde etkisinin olmasnn önemli oldu÷u söylenebilir.
Bununla birlikte analizler sonucunda elde edilen bulgular fonksiyonel özelliklerin sembolik
özellikler üzerinde etkisinin oldu÷unu ortaya çkartmaktadr. Bu durum úu úekilde
yorumlanabilir: Tüketicilerin hazr giyim marka tercihlerinde; markay benli÷ine, statüsüne
uygun bulmas ve önem verdi÷i kiúilerin markaya dair olumlu düúünceleri etkili olmaktadr.
Ancak tüketicilerin markaya ait dú giyim ürünlerinin fonksiyonel özelliklerine dair
alglamalar da markay benli÷ine, statüsüne ve ait oldu÷u gruba uygun bulmasn
etkilemektedir. Dolaysyla hazr giyim markalarna sembolik anlamlar yüklenirken
ürünlerin kumaú ve dikiú özellikleri, aksesuarlar, rahatlk vb. fonksiyonel özelliklerinin göz
ard edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle hem fonksiyonel özellikler hem de sembolik
özellikler bakmndan tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karúlayacak markalar
yaratlmaldr.
Araútrma bulgular katlmclarn hazr giyim markalarn farkl kategorilerde (klasik/resmi,
günlük, sradú) algladklarn göstermektedir. Ayrca sembolik özelliklerin, klasik/resmi
ve sradú kategoride yer alan markalar için daha etkin bir ayrt edici farkllk yaratma yolu
olabilece÷ine iúaret etmektedir. Bu durum markalarn pazardaki konumlarnn
belirlenmesinde ya da markalar yeniden konumlandrmada önem verilmesi gereken bir
konudur. Pazarlama yöneticileri özellikle kendi markalaryla ayn kategoride alglanan di÷er
markalara göre daha güçlü bir konum elde etmek için neler yapabilecekleri üzerinde
düúünmeli ve pazarlama uygulamalarna buna göre yön vermelidirler.
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Özet
Tüketicilere yeni ve farkl bir alúveriú ortam sunan ønternet, istenilen yerde ve zamanda
alúveriú olana÷ sa÷lamasyla cazip gözükse de beklenen sçramay gerçekleútirememiútir.
Yaplan çalúmalarda, bunun en önemli nedeninin internetin belirsiz ortamna duyulan
güvensizlik oldu÷u saptanmútr. 212 internet kullancsndan elde edilen veriler ile risk
algs, güven e÷ilimi ve alglanan dürüstlük ile birlikte dúadönüklük ve deneyime açklk
tüketicilerin internet üzerinden alúveriúe karú tutumlarn etkileyen de÷iúkenler olarak
bulgulanmútr.

Anahtar kelimeler: ønternet Üzerinden Alúveriú, Tutum, Tüketici Güveni, Kiúilik
Özellikleri
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1. GøRøù
Günümüzde hayatn vazgeçilmez bir parças haline gelen internet, her geçen gün daha fazla
insan tarafndan kullanlmaktadr. ønternetin ticari amaçl kullanm da giderek artmaktadr
(Kurtuldu ve ùahin, 2008:3). Bu artú, birçok sektörde oldu÷u gibi perakendecilik sektörünü
de önemli bir úekilde etkilemektedir. Elektronik alúveriú sayesinde perakendecilik yeni bir
boyut kazanmútr. Ma÷aza gezme derdi olmadan, günün 24 saati yaplabilen elektronik
alúveriú, geleneksel alúveriú yöntemlerine bir alternatif oluúturmuútur ve ksa sürede birçok
tüketicinin yararland÷ bir olanak haline gelmiútir. Bu çalúmada, elektronik alúveriúi
etkileyen en önemli faktör olan tüketici güveni üzerinde durulmaktadr. Tüketici güveni ve
kiúilik özelliklerinin elektronik alúveriúe yönelik tutuma olan etkileri araútrlmútr.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Elektronik alúveriúin yeterli ilgiyi görememesinin nedenlerini araútran çalúmalarda,
internete duyulan güvensizli÷in buna sebep olan en önemli faktörlerden biri oldu÷u tespit
edilmiútir (Cheung ve Lee, 2006:479; Kurtuldu ve ùahin, 2008:18; Martin ve Camarero,
2008:549). Güven iliúkilerin temelini oluúturur. Herhangi bir iú iliúkisi veya kiúiler
arasndaki iletiúim güven üzerine kuruludur. Mayer, Davis ve Schoorman’n (1995:712)
tanmna göre güven, bir tarafn onun do÷rudan denetleyemeyece÷i, gözlemleyemeyece÷i ve
kendi çkarlar konusunda di÷er tarafa karú isteyerek savunmasz hale gelmesidir. Güven,
davranúlarn karmaúkl÷n azaltarak belirsiz durumlar yok eder (Kraeuter, 2002:44).
ønternet üzerinden yaplan ticarette güven konusu ayr bir önem kazanmaktadr. Elektronik
alúveriúte güven bir kiúiye de÷il markaya ya da alúveriú yapt÷ siteye duydu÷u güvendir.
øliúkiler sanal bir ortamda kuruldu÷undan risk düzeyi yüksek bir alúveriú söz konusu
olmaktadr (Demir ve ùahin, 2002:219).
Güven tek baúna incelenmeyecek kadar derin bir kavramdr. Güvenin altnda yatan birçok
sebep vardr. Bu nedenle, birçok araútrma, güvenin öncüllerinden (antecedents)
yararlanarak tüketicilerin elektronik alúveriúe yönelik tutumlarn anlamak için çalúmalar
yapmúlardr. Bahsedilen öncüllerden en çok öne çkanlar alglanan yetenek, alglanan
cömertlik, alglanan dürüstlük, alglanan risk, alglanan yetkinlik (Schlosser, White ve
Lloyd, 2006; Cheung ve Lee, 2006; Jarvenpaa, Tractinsky ve Vitale, 2000) öncülleridir.
Ayrca, yaplan çalúmalarda farkl kiúilik özelliklerinin de tüketicilerin elektronik alúveriú
davranúna etkileri saptanmútr (Copas, 2003; Mooradian vd., 2006:527).
Tüketicilerin davranúlarn anlamak için sadece elektronik alúveriú davranúlarn
incelemek yeterli olmayacaktr. Güven öncülleri (alglanan risk, alglanan dürüstlük,
alglanan yetkinlik) ve kiúilik özellikleri (güvene e÷ilim, dúadönüklük, deneyime açklk)
tüketici güvenine etki ederek elektronik alúveriúe yönelik tutumu belirleyebilmektedir.
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3. YÖNTEM
Araútrmada; tesadüfi olmayan kolayda örnekleme yöntemi kullanlarak toplamda 212
birimlik bir örnek ile çalúlmútr. Veri toplama yöntemi olarak anket uygulamas
kullanlmú, verilerin analizi SPSS (versiyon 18.0) paket program ile yaplmútr.
Araútrmaya baúlamadan önce taslak anket formu 22 birimlik bir örnek kitle üzerinde
uygulanmútr.
4. BULGULAR
ønternet üzerinden alúveriúe karú tutum ba÷ml de÷iúken olarak, güven öncülleri (alglanan
yetkinlik, dürüstlük ve risk), kiúilik özellikleri (güvene e÷ilim, deneyime açklk ve
dúadönüklük) ba÷msz de÷iúkenler olarak çoklu regresyon testi ile analiz edilmiútir.
Görüldü÷ü gibi, çoklu regresyon modeline dahil edilen ba÷msz de÷iúkenler internet
üzerinden alúveriúe karú tutumdaki varyansn % 28,9’luk ksmn, istatistiksel olarak
anlaml bir úekilde açklamaktadr (F=13,917; p < 0,0001). Modele dahil edilen alt
de÷iúkenden beú tanesi internet üzerinden alúveriúe karú tutumu açklamakta istatistiksel
olarak anlaml bulunmuútur (güvene e÷ilim, deneyime açklk, dúadönüklük, alglanan
dürüstlük ve alglanan risk).
Tablo 1: Regresyon Analizi Sonuçlar
Ba÷msz De÷iúkenler
Regresyon Katsays
t-istatisti÷i
Kiúilik Özellikleri
Güvene e÷ilim
1,489
5,752***
Deneyime açklk
,446
2,958**
Dúadönüklük
-,273
-2,214*
Güven Öncülleri
Alglanan dürüstlük
,371
2,492*
Alglanan risk
-,383
-3,275**
Alglanan yetkinlik
,102
,731
R-Kare ,289; F = 13,917; p < 0,0001
Ba÷ml de÷iúken: internet üzerinden alúveriúe karú tutum

p
,000
,003
,028
,013
,001
,466

*** p < ,001 ** p < ,01 * p < ,05

Güven öncüllerinden alglanan yetkinlik internet üzerinden alúveriúe karú tutum ile anlaml
pozitif korelasyon içerisinde bulgulanmú olmasna karún, regresyon modelinde tutumu
anlaml bir úekilde açklayamamaktadr (t=,731; p=,466). Görülmektedir ki güven
öncüllerinden dürüstlük de÷iúkeni ønternet üzerinden alúveriúe karú tutumu açklamakta
daha kuvvetli bir etkiye sahiptir.
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Güvene e÷ilimi yüksek olan tüketiciler internet alúveriúine karú daha olumlu bir tutum
göstermektedirler. ønternet alúveriúinde alglanan risk ve dúadönüklük kiúilik özelli÷inin
katsaylarnn negatif oldu÷u görülmektedir. Tüketicinin alglad÷ risk ne kadar yüksekse ve
de ne kadar kuvvetli dúadönük kiúilik yapsna sahipse o kadar internet üzerinden alúveriúe
karú olumsuz tutum içerisinde olacaktr.
Dúadönük bireyler daha çok sosyal ortam sa÷layacak geleneksel alúveriú yöntemlerini
internet üzerinden alúveriúe tercih etmektedirler. Buna karún, deneyime açk bireylerin
internetten alúveriú tecrübesine daha scak baktklar görülmektedir.
5. SONUÇ
Internet’in günlük hayata olan yansmalaryla “Internet Üzerinden Alúveriú” kavram
gündeme gelmiú ve bu kavram varl÷n ve önemini gittikçe artan bir úekilde günümüz
ekonomik, ticari ve sosyal hayatnda hissettirmeye baúlamútr. Geçti÷imiz 15 ylda Internet
üzerinden satú yapan firmalarn says dünyada hzl artú göstermiútir. Geliúmiú ülkelerde
oldu÷u gibi Türkiye’de de tüketicilerin hayat tarznn de÷iúmesi, geleneksel alúveriúe
alternatif bir yöntem olan Internet üzerinde alúveriúin yaygnlaúmasna zemin
hazrlamaktadr.
Elektronik iúlemlerin güvenli÷i elektronik ticaretin geliúmesinin önündeki engellerden
biridir. Bu çalúma bulgulamútr ki tüketicilerin internet üzerinden alúveriúe karú
tutumlarnda risk algs ve firmaya karú alglanan dürüstlük önemli belirleyicilerdir.
Firmalar tüketicilerin risk algsn düúürecek, firmann alglanan dürüstlü÷ünü de
yükseltecek úekilde stratejiler oluúturmaldrlar. Ayrca firmalarn geleneksel mi yoksa
internet üzerinden mi satú yapma kararlarn hedef tüketicilerinin kiúilik özelliklerini
düúünerek vermeleri de anlaml olacaktr. Bu araútrma bulgular tüketicilerin internetten
alúveriú davranúlarn etkileyen faktörler konusunda uygulamaclara önemli bilgiler
verirken, araútrmaclara da daha sonraki ampirik çalúmalarda üzerinde detayl çalúabilecek
önemli teorik altyaplar sunmaktadr.
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ÖZET
Bu çalúmann temel amac, tüketicilerin riskten kaçnma düzeylerine göre sanal alúveriúe yönelik
algladklar risk, plansz satn alma e÷ilimi ve sosyo-demografik özellikleri bakmndan farkl olup
olmad÷n irdelemektir. Bu temel amaca ulaúabilmek amacyla hazrlanan anket formu internet
ortamnda www.anketofisi.com anket uygulama sitesine yüklenmiútir. Geriye dönen 263 anketin
verileri analizlerde kullanlmútr. Araútrma sonucunda elde edilen verileri analiz edebilmek ve
araútrma hipotezlerini test edebilmek amacyla kümeleme analizi ve ayrma analizinden
faydalanlmútr. Ayrma analizi sonucunda, önemli bilgi ve bulgulara ulaúlmútr. Bunlardan ilki,
riskten kaçnma düzeyi düúük ve yüksek tüketicilerin sanal alúveriúe yönelik algladklar risk
düzeyini tahmin etmeye yardmc olacak oldukça güçlü bir fonksiyona ulaúlmasdr. økincisi ise,
analiz sonucunda riskten kaçnma düzeyi yüksek olan tüketicilerin sanal alúveriúe yönelik algladklar
riskin de yüksek oldu÷udur.
Anahtar Kelimeler: Riskten kaçnma, sanal alúveriú, plansz sanal tüketim e÷ilimi, ayrma analizi.
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1. Giriú
Ülkemizde internet kullanm oran son yllarda ciddi bir artú kaydederek %28,7 olan dünya ortalamasnn üzerine
çkarak (http://www.internetworldstats. com/stats.htm[23.08.2010]), %41,6’ya ulaúmútr ve internet kullananlar içinde
sanal ortamdan alúveriú yapanlarn oran %15’i bulmuútur (TÜøK, 2010). Bu oran yüksek gözükmekle birlikte,
tüketiciler çok be÷endikleri bir ürünün güvenlik sorunu oldu÷unda satn almazlar ve internet üzerinden alúveriúlerin
birço÷u bu nedenle yarm kalmaktadr (Krçova, 2005:117). TÜøK’in 2010 Nisan ay hane halk biliúim teknolojiler
kullanm araútmas bu bilgiyi do÷rular niteliktedir, çünkü bu araútrma ile son on iki ay içinde kiúisel amaçla ønternet
kullanan bireylerin %46,8’i güvenlik sorunu ile karúlaútklar belirlenmiútir. Yaúanan güvenlik sorunlar ve olumsuz
tecrübeler tüketiciler için önemli risk faktörleri olarak de÷erlendirilebilir. Dolaysyla birçok internet kullancs sanal
alúveriúi potansiyel risklerle iliúkilendirildi÷i için úüpheci bir tutum içine girmektedirler (Hor-Meyll ve Motta,
2008:134).
Yaplan çalúmalar ve araútrmalar incelendi÷inde sanal tüketim ile risk arasndaki etkileúimde önemli bir
yo÷unlaúmaya ve literatürde sanal satn alma risk etkileúimin ortaya konulmasna ra÷men sanal plansz tüketim e÷ilimi
ile risk etkileúimini temel alan çalúmalarn varl÷ndan bahsetmek zordur. Bu çalúma, literatürdeki bu eksili÷in
giderilmesi açsndan önemli bir adm olarak düúünülmelidir.
2. Araútrmann Amac
Alglanan risk tüm satn alma davranú tiplerinde (kompleks satn alma davranú, çeliúki azaltma davranú, alúlmú
satn alma davranú ve çeúit arama davranú) ve tüketici karar verme sürecinin her aúamasnda önemli rol
oynamaktadr. ønternet ortamnda pazarlama faaliyetlerini yürüten iúletmelerin, tüketicilerin algladklar riski minimize
edebilmek ve dolaysyla satnalma davranúlarn olumlu yönde etkileyebilmek için farkl uygulamalara gitti÷i
görülmektedir. Plansz tüketimde tüketiciler anlk ve düúünmeden karar verdikleri için belirli düzeyde bir risk aldklar
söylenebilir. Bu ba÷lamda çalúmann temel amac, tüketicilerin riskten kaçnma düzeylerine göre sanal alúveriúe
yönelik algladklar risk, plansz satnalma e÷ilimi ve sosyo-demografik özellikleri bakmndan farkl olup olmad÷n
irdelemektir.
3. Araútrma Metodolojisi
Araútrmann ana kütlesi, Türkiye’de internet kullanan tüketicilerden oluúmaktadr. Ana kütlenin tamamna ulaúmak
gerek zaman ve gerekse maliyet etkenleri düúünüldü÷ünde mümkün olmad÷ için, farkl sosyo-demografik
özelliklere sahip internet kullanclarnn oluúturdu÷u bir örne÷e ulaúlmútr. Hazrlanan anket internet ortamnda
www.anketofisi.com anket uygulama sitesine yüklenmiútir. Ankete ulaúm için, anketin yüklendi÷i web sayfas adresi
e-posta ile farkl sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri taúd÷ varsaylan kiúilere aktarlmú ve bu kiúiler
üzerinden e-posta aracl÷yla anketin yaylm sa÷lanmaya çalúlmútr. Geriye dönen 263 anket verileri analizlerde
kullanlmútr.
Yeni bir pazarlama iúlem kanal olarak sanal alúveriúin farkl nedenlerden (ürünün de÷er olarak karúl÷n alamama,
ürün teslimatnda sorunlar, kiúisel bilgilerin yaylmas, kredi kart ile ilgili riskler vb.) ötürü geleneksel alúveriúten daha
fazla belirsizlik ve risk içerdi÷ini, satn alma davranún negatif yönde etkiledi÷ini veya tamamen engelledi÷ini belirten
bulgular (Li ve Huang, 2005: 921; Lin, 2008; Dash ve Saji, 2007; Booker, 2005; Rhee, 2007;La Rose, 2001; Aksoy,
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2006) mevcuttur. Bu bulgular ve literatürde yer alan bilgiler temel alnarak araútrma hipotezleri belirlenerek model
kurgulanmútr.
Araútrma amaç ve kapsam çerçevesinde test edilen araútrma hipotezleri aúa÷daki gibidir;
H1-a: Riskten kaçnma düzeyi düúük ve yüksek olan internet kullanclar arasnda, sanal alúveriúe yönelik alglanan risk
bakmndan Į= 0,05 anlamllk düzeyinde istatistikî bakmdan anlaml farkllklar vardr.
H1-b: Riskten kaçnma düzeyi düúük ve yüksek olan internet kullanclar arasnda, plansz sanal tüketim e÷ilimi
bakmndan Į= 0,05 anlamllk düzeyinde istatistikî bakmdan anlaml farkllklar vardr.
H1-c: Riskten kaçnma düzeyi düúük ve yüksek olan internet kullanclar arasnda, tüketicilerin sosyo-demografik
özellikleri bakmndan Į= 0,05 anlamllk düzeyinde istatistikî bakmdan anlaml farkllklar vardr.
Araútrma hipotezlerini test edebilmek amacyla kümeleme analizi ve ayrma analizinden faydalanlmútr.
4. Sonuç ve Öneriler
Riskten kaçnma düzeyi düúük ve yüksek internet kullanclar arasnda sanal alúveriúe yönelik alglanan risk ve
plansz sanal tüketim e÷ilimi bakmndan fark olup olmad÷n belirlemek amacyla yaplan çoklu ayrma analizi
sonucunda, önemli bilgi ve bulgulara ulaúlmútr. Bunlardan ilki, riskten kaçnma düzeyi düúük ve yüksek tüketicilerin
sanal alúveriúe yönelik algladklar risk düzeyini tahmin etmeye yardmc olacak oldukça güçlü bir fonksiyona
ulaúlmasdr.
Uygulanan analiz sonucunda riskten kaçnma düzeyi yüksek olan tüketicilerin sanal alúveriúe yönelik algladklar
riskin de yüksek oldu÷u tespit edilmiútir. Özellikle sanal alúveriúe yönelik algladklar performans riski, psikolojik risk
ve alglanan mahremiyet riskinin yüksek oldu÷u dikkat çekicidir. Dolaysyla riskten kaçnma düzeyi yüksek olan
tüketicilerin plansz sanal tüketim e÷ilimi de düúük düzeydedir. Araútrmamzda ulaúlan sonuçla plansz sanal
tüketimde plansz satn alma davranúndan çok sanal tüketim davranú özelliklerinin a÷r bast÷ndan söz edilebilir.
Çünkü literatür incelemesinde geleneksel alúveriúe plansz tüketimin risk barndran bir davranú oldu÷una ve sanal
tüketimin e÷iliminin artan riskle azald÷na vurgu yaplmút. Bu nedenle sanal ma÷azalardaki pazarlama ve satú
faaliyetlerinin birço÷unun plansz satn almay hedef ald÷ varsayld÷nda, tüketicilerin algladklar riski minimum
düzeye indirecek, sanal alúveriúi olumlu yönde etkileyebilecek bir takm uygulamalara gitmeleri ve riskten kaçnma
düzeyi düúük tüketici gruplarn hedeflemeleri önerilmektedir.
Bu araútrmada riskten kaçnma düzeyi ile sanal alúveriúe yönelik alglanan risk ve plansz sanal tüketim e÷ilimi
arasndaki etkileúim ortaya konulmuútur. Ancak bu etkinin spesifik ürün gruplarnda araútrlmas önemli bilgiler
sa÷layacaktr. Bu ba÷lamda konu ile ilgili olarak gelecekte yaplacak olan çalúmalarda ürün gruplar arasnda
karúlaútrmalar yaplarak riskten kaçnma düzeyinin, sanal alúveriúe yönelik alglanan risk ve plansz sanal tüketim
e÷ilimi üzerindeki etkisinin ürün gruplarna göre farkllk gösterip göstermedi÷i de saptanabilir.
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TÜRKøYE’DEKø BøREYSEL MÜùTERøLERøN ÇEVRøMøÇø ALIùVERøù YAPMA
DAVRANIùINI AÇIKLAMADA KULLANILABøLøR Mø?
Yrd.Doç.Dr. Hakan Çelik
Bilecik Üniversitesi, øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi, øúletme Bölümü, Üretim Yönetimi
ve Pazarlama A.B.D.
hakan.celik@bilecik.edu.tr

Özet
Çalúmann amac; Türkiye’deki bireysel müúterilerin çevrimiçi alúveriú yapma
davranúlarn açklamak amacyla Birleútirilmiú Teknoloji Kabul ve Kullanm Teorisinin
(UTAUT) uyarlanp uyarlanamayaca÷n ortaya koymaktr. Amaç do÷rultusunda 31 adet
sorudan oluúan UTAUT ölçe÷i kullanlarak anket formu hazrlanmútr. Kartopu
örneklemesi yöntemi kullanlarak ulaúlan ve 2007-2008 ö÷retim ylnda Bilecik
Üniversitesi, øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesindeki ö÷rencilerin yaknlarndan oluúan 520
gönüllü katlmcdan anket formu yardmyla veri toplanmútr. Toplanan veriler, Ksmi En
Küçük Kareler Tekni÷i (PLS) kullanlarak analiz edilmiútir. Sonuçlar, müúterinin
performans beklentisinin, çaba beklentisinin ve zemin hazrlayc koúullarn varl÷nn, sanal
ma÷azalar kullanma konusundaki e÷ilimini ve kullanmn olumlu etkiledi÷ini göstermiútir.
Di÷er taraftan, müúterinin sosyal çevresinin, cinsiyetinin, yaúnn ve çevrim içi alúveriú
deneyiminin, sanal ma÷aza kullanm kararn etkilemedi÷i ortaya çkmútr. Çalúmann
sonunda, bulgularn teorik/pratik katklar tartúlmú ve sonraki çalúmalara yönelik öneriler
sunulmuútur.
Anahtar kelimeler: Teknoloji Kabulü, UTAUT, Çevrimiçi Alúveriú Davranú, Ksmi En
Küçük Kareler, Türkiye.
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COULD UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY BE
USED TO EXPLAIN THE INDIVIDUAL CUSTOMERS’ ONLINE SHOPPING
BEHAVIORS IN TURKEY?
Abstract
The purpose of this study is to provide evidence about whether Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology could be adapted to explain the individual customers’
online shopping behaviors in Turkey. The questionnaire form was developed by modifying
31 items from original UTAUT scale. It was used to gather 520 cases from the study
participants, identified through snowball sampling technique and included the relatives of
the students who were enrolled Bilecik University’s Economics and Administrative
Sciences Faculty in 2007-2008 education year. Partial Least Squares Technique (PLS) was
employed to analyze the data. The results showed that the customer’s performance and
effort expectancies as well as the existence of facilitating conditions exert positive
influences on his/her intentional adaptation of online stores. On the other hand, it appeared
that the customer’s social environment, gender, age and online shopping experience do not
influence his/her usage decisions of virtual storefronts. At the end of current study,
theoretical/practical contributions of its results were discussed and implications for future
studies were presented.
Keywords: Technology Acceptance, UTAUT, Online Shopping Behavior, Partial Least
Squares, Turkey.
Giriú
Bilgi ve iletiúim teknolojileri aracl÷yla müúterinin ürünleri, hizmetleri ve bunlara iliúkin
bilgileri uzaktan arama, seçme, sipariú verme ve satn almasna olanak sa÷layan süreç olarak
tanmlanabilecek elektronik perakendecilik, geleneksel perakendecili÷in hem tamamlaycs
ve hem de alternatifi olarak hzla geliúmektedir (Murray ve di÷erleri, 2004: 263-264).
Çevrimiçi alúveriú yapan müúterilerin says 2007 yl sonunda 875 milyon kiúiyi (dünya
nüfusunun yaklaúk %13’ü) bulmuútur (Nielsen Media Research, 2008: 1-3). Geliúmiú
OECD ülkelerinde yetiúkin nüfusun %40’ndan fazlas çevrimiçi alúveriú yapmaktadr
(OECD, 2008: 13). Di÷er taraftan, øngiltere, Almanya ve Fransa’da toplumun %55’den
fazlas internet kullancs olmasna ra÷men henüz bunlarn yars çevrim içi alúveriú
yapmamútr (Nielsen Media Research, 2008: 2). 2007 verilerine göre Türkiye’deki yetiúkin
nüfusun %26’s internet kullanmn benimsemiú, ancak internet kullanclarnn sadece
%36’s alúveriúlerinde sanal ma÷azalar tercih etmiúlerdir (Internet World Stats, 2008).
Yaklaúk 500 civarnda sanal perakende satú ma÷azasnn oldu÷u Türkiye pazarnda
elektronik perakendecilerin yeni müúteriler kazanabilmeleri ve mevcut müúterilerini
koruyabilmeleri, çevrimiçi alúveriú davranún etkileyen faktörleri anlayabilmelerine
ba÷ldr. Bu yüzden çalúmann amac, UTAUT modelinin Türkiye’deki müúterilerin
çevrimiçi alúveriú davranúlarn açklamada kullanlp kullanlamayaca÷n ve dolaysyla,
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UTAUT faktörlerinin söz konusu davranú üzerinde belirleyici etkilerinin olup olmad÷n
ortaya koymaktr.
1. Kavramsal Çerçeve ve Araútrma Hipotezleri
Bilgi ve iletiúim teknolojilerinin, gündelik yaúamn ayrlmaz unsurlar haline gelmeye
baúlad÷ 80’li yllardan itibaren, söz konusu teknolojilerin son kullanclar tarafndan nasl
benimsendi÷ini açklamak amacyla sosyal psikoloji alanndan uyarlanan teoriler ve bu
teoriler üzerine inúa edilen kavramsal modeller kullanlmútr. Gerek çalúma ortamnda
alnan görevlerin gereklerini yerine getirmek amacyla zorunlu olarak ve gerekse sosyal
hayatn beraberinde getirdi÷i gereksinimleri giderebilmek maksadyla gönüllü olarak bilgi
ve iletiúim teknolojisi araçlarnn kabulü konularnda yaplan araútrmalarda sekiz teori ve
model ön plana çkmútr. Bu model ve teoriler; Makul Davranú Teorisi (Theory of
Reasoned Action-TRA), Teknoloji Kabul Model (Technology Acceptance Model), Planl
Davranú Teorisi (Theory of Planned Behaviour-TPB), Revize Edilmiú Teknoloji Kabul
Modeli (TAM2), Ayrútrlmú Planl Davranú Teorisi (Decomposed Theory of Planned
Behaviour-DTPB), PC Araçsallaútrma Modeli (MPCU), Yenilik Yaylm Teorisi
(Innovation Diffusion Theory-IDT) ve Motivasyon Modeli (Motivational Model-MM)
olarak sralanabilir.
Çevrimiçi alúveriú, teknolojik yenilik olarak kabul edilen sanal ma÷azalarn bireyler
tarafndan gönüllü kabullenilmesi olarak görüldü÷ünden ve bireylerin söz konusu
ma÷azalara ulaúmlarnda bilgisayar ve internet gibi bilgi ve iletiúim teknolojilerini
kullanmasn gerektirdi÷inden, TAM (O’Cass ve Fenech, 2003), TPB (Ramus ve Nielsen,
2005), TAM2 (Zhang vd., 2006), DTPB (Pavlou ve Fygenson, 2006), MPCU (Klopping ve
McKinney, 2004), MM (Hoffman ve Novak, 1996; Shang vd., 2005) ve IDT (Hansen, 2005)
bu davranú anlamak ve tahmin etmek amacyla pazarlama alannda yaplan çalúmalarda
uyarlanarak kullanlmúlardr.
ùekil 1. UTAUT Modeli.
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Kaynak: Venkatesh vd.(2003: 447) çalúmasndan alnmútr.
Her teori ve model, teknoloji kabulünü etkileyen farkl faktörler öne sürüyor görünmesine
ra÷men önerilen bu faktörler kavramsal açdan birbirleriyle örtüúmektedir (Dillon ve Morris,
1996). Bu noktadan hareketle Venkatesh vd. (2003), sekiz teori ve modeli, faktörleri
arasndaki benzerliklerden yararlanarak, Birleútirilmiú Teknoloji Kabul ve Kullanm Teorisi
(UTAUT) adn verdi÷i tek çat altnda toplamútr. ùekil 1’de görüldü÷ü gibi UTAUT
modelinin temel varsaym, mirasn devrald÷ TRA ve TPB’den farkl de÷ildir. Fishbein ve
Ajzen (1977a) tarafndan geliútirilen TRA’ya göre bireylerin gerçekleútirecekleri özel bir
davranúa iliúkin inançlar, bu davranúa karú tutumlar, davranú gerçekleútirme
konusundaki e÷ilimleri ve gerçekleútirdikleri davranú arasnda kuvvetli ba÷lar vardr. Bir
baúka ifadeyle davranúla ilgili bireysel inançlar, kiúinin o davranúa karú tutumunu
oluúturmakta ve daha sonra ise oluúan bu tutum ile yakn çevreden edinilmiú olan davranú
hakkndaki öznel normlar birleúerek kiúinin davranúsal e÷ilimini úekillendirmektedir
(Fishbein ve Ajzen 1975: 301). TRA çerçevesinde Ajzen ve Fishbein (1977b), kiúinin
davranúsal e÷ilimlerini, gerçek davranún yegâne belirleyicileri olarak görmüúlerdir.
UTAUT modeli uyarlanarak sa÷lk sektöründeki bilgi sistemlerinin ve kamunun
kullanmna sunulan bilgi terminallerinin kullanclar üzerinde yaplan araútrmalar,
davranúsal e÷ilimlerin kullanm davranún do÷rudan ve pozitif yönde etkiledi÷ini
göstermektedir (Kijsanayotin vd., 2009; Wang ve Shih, 2009). Dolaysyla, yukardaki
tartúma ú÷nda oluúturulan H1 hipotezinin araútrma kapsamnda test edilmesine karar
verilmiútir.
H1:Müúterilerin davranúsal e÷ilimleri, sanal ma÷azalar kullanma davranúlarn pozitif
yönde etkilemektedir.
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TRA’dan farkl olarak TPB, davranú gerçekleútirmek için gerekli olan bilginin,
kaynaklarn, zemin hazrlayc koúullarn ve frsatlarn ulaúlabilirli÷i hakknda kiúisel
alglamalar ifade eden kontrol faktörünü barndrmaktadr (Ajzen, 1991; Ajzen ve Driver,
1991). Dolaysyla TPB’de davranúsal e÷ilimleri kontrol, normatif ve davranúsal olmak
üzere üç farkl inanç etkilemektedir. Sonraki yllarda iúsel kontrol (kiúisel yeterlilik) ve
dúsal kontrol (zemin hazrlayc koúullar) olarak iki kontrol bileúenin gerek davranúsal
e÷ilimler ve gerekse davranú üzerindeki etkileri ortaya konulmuútur (Agarwal ve
Karahanna, 2000; Igbaria vd., 1997; Mathieson 1991; Taylor and Todd, 1995a; 1995b;
Venkatesh, 2000). Bu açdan bakld÷nda UTAUT modelinde, davranúsal e÷ilimler ve
kullanm davranún yukarda de÷inilen üç farkl kiúisel inanç etkilemektedir. Modelde yer
alan performans beklentisi ve çaba beklentisi davranúsal inançlar temsil etmektedir.
Bununla beraber sosyal etki ve zemin hazrlayc koúullar, teknoloji kullanclarnn normatif
ve kontrol inançlar olarak modelde yer almúlardr. ùekilde 1’de görüldü÷ü gibi UTAUT
modelinde teknoloji kullanm zemin hazrlayc koúullar ve kullanc e÷ilimleri performans
beklentisi, çaba beklentisi ve sosyal etkiler do÷rudan ve pozitif yönde belirlemektedir
(Venkatesh vd., 2003: 465).
Bilgi ve iletiúim teknolojisi araçlarn kullanmann, iúlerini görmede amaçlad÷ performans
artún sa÷layaca÷ konusunda son kullancnn inancn ifade eden performans beklentisi,
di÷er UTAUT faktörleri içerisinde davranúsal e÷ilimleri do÷rudan ve pozitif yönde
etkileyen en güçlü faktördür (Venkatesh vd., 2003: 447-462). Geçmiú çalúmalarda
aralarndaki benzerli÷e de÷inilmiú olan alglanan kullanúllk (TAM, TAM2 ve TPB), dúsal
motivasyon (MM), teknoloji-iú uyumu (MPCU), mukayeseli üstünlük (IDT) ve çkt
beklentisi (SCT) gibi de÷iúik teori ve modellerden faktörlerin birleútirilmesiyle
oluúturulmuútur. Çevrimiçi alúveriú ba÷lamnda performans beklentisi, sanal ma÷azay
kullanmann ürün bilgisi toplarken, fiyatlar karúlaútrrken, sipariú verirken, ödemeyi
yaparken ve sipariú gönderimini takip ederken arzulad÷ etkinlik ve verimlili÷i sa÷layaca÷
konusunda müúterinin sübjektif de÷erlendirmeleri úeklinde yorumlanabilir (Shih, 2004;
Zhou vd., 2007). Geçmiú araútrmalarda, müúterilerin performans konusundaki
beklentilerinin, onlarn sanal ma÷azalar kullanma e÷ilimlerini do÷rudan ve pozitif yönde
etkiledi÷i bulunmuútur (Klopping ve McKinney, 2006; Limayem vd., 2000; Liu ve Wei,
2003; O’Cass ve Fenech, 2003; Singh vd., 2006). Benzer úekilde UTAUT modelinin
uyarland÷ mobil alúveriú sistemlerinin müúteriler tarafndan benimsenmesini konu alan
Yang (2010) çalúmasnda performans beklentisinin, müúterinin söz konusu sistemleri
kullanma konusundaki e÷ilimleri üzerindeki yukarda de÷inilen etkileri do÷rulanmútr.
ùekil 1’de görüldü÷ü gibi orijinal UTAUT modelinde cinsiyet ve yaú faktörleri, performans
beklentisi ile davranúsal e÷ilimler arasndaki iliúkiyi farkllaútran iki faktördür (Venkatesh
vd., 2003). Uzaktan e÷itim sistemleri, elektronik posta, internet, mobil teknolojiler, internet
bankacl÷ ve sanal ma÷azalarn son kullanclar tarafndan kabullenilmesi konularnda
yaplan araútrmalarda erkeklerin, verilen teknolojinin kullanmndan dolay elde edecekleri
performans artúna kadnlardan daha fazla önem verdikleri bulunmuútur. Hwank (2010:
1754) çalúmasnda erkeklerin elektronik ticaret sistemlerini kullanrken kadnlarn tersine
kullanmn kendilerine sa÷layaca÷ etkinlik ve verimlili÷e odaklandklarn bildirmiútir.
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Benzer úekilde çalúanlar tarafndan ofis teknolojilerinin benimsenmesinde performans
beklentisi faktörünün de÷iúik yaú gruplar tarafndan farkl de÷erlendirildi÷i görülmüútür
(Venkatesh ve Morris, 2000). Internet bankacl÷n kullanan müúteriler üzerinde yaptklar
çalúmada AbuShanab ve Pearson (2007), orta yaú üzeri ve teknoloji deneyimi olanlarn
performans artúna gençlere nazaran daha fazla önem verdiklerini ortaya koymuúlardr.
Dolaysyla araútrma kapsamnda, aúa÷daki hipotezlerde belirtilen iliúkilerin snanmasna
karar verilmiútir.
H2:Çevrimiçi müúterilerin performans beklentileri, onlarn davranúsal e÷ilimlerini pozitif
yönde etkilemektedir.
H3:Davranúsal e÷ilimler üzerindeki performans beklentisinin etkisi, müúteri cinsiyetine
göre farkllaúmaktadr.
H4:Davranúsal e÷ilimler üzerindeki performans beklentisinin etkisi, müúteri yaúna göre
farkllaúmaktadr.
Bilgi ve iletiúim teknolojisi araçlarnn kullanmna iliúkin son kullanc tarafndan alglanan
kolayl÷n derecesi olarak tanmlanan çaba beklentisi, UTAUT modelinde davranúsal
e÷ilimleri do÷rudan ve pozitif yönde etkileyen bir faktör olarak ele alnmútr (Venkatesh
vd., 2003: 450). Daha önce ele alnan performans beklentisinde oldu÷u gibi çaba beklentisi
de önceki teknoloji kabul modellerinde ileriye sürülmüú ve kavramsal açdan birbirleriyle
örtüúen alglanan kullanm kolayl÷ (TAM/TAM2), karmaúklk (MPCU) ve kullanm
kolayl÷ (IDT) faktörlerinin bileúiminden oluúmuútur. Yaplan araútrmalarda çaba
beklentisinin, teknolojinin zorunlu ve gönüllü kabulü durumlarnda kullanc e÷ilimleri
üzerindeki de÷inilen etkileri do÷rulanmútr (Doll vd. 1998; Gefen ve Straub, 1997; Hong
vd., 2002; Liaw 2002; Ohn vd., 2003). Sanal ma÷azalarn kullanm konusunda müúterileri
motive eden en önemli faktörün, geleneksel ma÷azalara nazaran alúveriú yaparken ihtiyaç
duyulacak fiziksel ve zihinsel çabann düúüklü÷ü oldu÷u bildirilmiútir (Hansen, 2006).
Müúterinin zor ulaúabildi÷i, sayfa yüklemelerini uzun süre bekledi÷i, site içeri÷ini karmaúk
buldu÷u, sayfalar arasnda yavaú gezinebildi÷i ve ödeme izleklerini kolay anlayamad÷
alúveriú sitelerini kullanma konusundaki e÷ilimlerinin düúük oldu÷u çalúmalarda skça
vurgulanmútr (Lim ve Dubinsky, 2004; Liu ve Wei, 2003). ùekil 1’de görüldü÷ü gibi
UTAUT modelinde çaba beklentisi ile davranúsal e÷ilim arasndaki iliúkiyi cinsiyet, yaú ve
deneyim faktörleri farkllaútrmaktadr. De÷iúik bilgi sistemlerinin kabullenilmesi üzerine
yaplan çalúmalarda, sistem tecrübesi az olan, nispeten yaúl ve kadn kullanclarn sistemin
kolay kullanlabilir olmasna daha fazla önem verdikleri bulunmuútur (Sjazna, 1996;
Venkatesh, 1999; Venkatesh ve Morris, 2000; Venkatesh vd., 2003). Ayrca baz
çalúmalarda çaba beklentisinin e÷ilimler üzerindeki etkisinin, kullancnn teknoloji
kullanmn yeni benimsedi÷i ve kullanm konusunda tecrübesinin olmad÷ erken
zamanlarda belirgin, ancak kullanc teknolojiyle deneyim yaúadkça ortadan kalkt÷
bildirilmiútir (Agarwall ve Prasad, 1999; Venkatesh, 1999; Venkatesh vd., 2003). UTAUT
modelinin internet bankacl÷ ve mobil teknolojilerin kabullenilmesi konularna uyarland÷
çalúmalarda cinsiyet, yaú ve deneyim faktörlerinin yukarda belirtilen lmlaútrc etkilerine
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rastlanmútr (AbuShanab ve Pearson, 2007; Birch ve Irvine, 2009; Park vd., 2007). Bu
tartúma ú÷nda ortaya konulan aúa÷daki hipotezlerin araútrma kapsamnda snanmas
uygun görülmüútür.
H5:Çevrimiçi müúterilerin çaba beklentileri, onlarn davranúsal e÷ilimlerini pozitif yönde
etkilemektedir.
H6:Davranúsal e÷ilimler üzerindeki çaba beklentisinin etkisi, müúteri cinsiyetine göre
farkllaúmaktadr.
H7:Davranúsal e÷ilimler üzerindeki çaba beklentisinin etkisi, müúteri yaúna göre
farkllaúmaktadr.
H8:Davranúsal e÷ilimler üzerindeki çaba beklentisinin etkisi, müúteri deneyimine göre
farkllaúmaktadr.
Sosyal etki, önem verdikleri yaknlarnn yeni teknolojiyi kullanmalar gerekti÷i konusunda
bireylerin edinmiú olduklar kanaatleri ifade etmektedir (Venkatesh vd., 2003: 461). De÷iúik
teknoloji kabul modellerinde öne sürülen ve aralarndaki benzerlik çeúitli araútrmalarda
vurgulanan öznel norm (TRA, TAM, TAM2, TPB ve DTPB), sosyal faktörler (MPCU) ve
imaj (IDT) gibi üç faktörün birleútirilmesiyle oluúturulmuútur (Kijsanayotin vd., 2009: 405).
De÷iúik bilgi ve iletiúim teknolojisi araçlarnn kabullenilmesini konu alan de÷iúik
araútrmalarda söz konusu üç faktörün kullanc e÷ilimleri üzerindeki pozitif etkileri ortaya
konulmuútur (Moore ve Benbasat, 1991: 195; Taylor ve Todd, 1995b; Thompson vd., 1991:
126). Di÷er taraftan Venkatesh ve Davis (2000), zorunlu teknoloji kabulü durumunda sosyal
etkinin uyma/boyun e÷me mekanizmas yoluyla davranúsal e÷ilimleri do÷rudan ve gönüllü
teknoloji kabulü durumunda, içselleútirme/tannma mekanizmas yoluyla bireysel inançlar
üzerinden dolayl olarak etkiledi÷ini söylemiútir. Ancak UTAUT modeli uyarlanarak
elektronik ticaret sistemleri ve mobil alúveriú hizmetlerinin kabullenilmesi konularnda
yaplan çalúmalarda, uyma/boyun e÷me mekanizmasnn çevrimiçi alúveriú davranúnda
geçerli olabilece÷i ortaya çkmútr (Hwang, 2010: 1157; Yang, 2010: 266). ùekil 1’de
görüldü÷ü gibi UTAUT kapsamnda yaú, cinsiyet, deneyim ve gönüllülük faktörlerinin,
sosyal çevrenin e÷ilimler üzerindeki etkilerini farkllaútrd÷ ileri sürülmüútür. Sanal
ma÷azalar kullanmak veya kullanmamak müúterinin kendi tercihi oldu÷undan gönüllü
kullanm faktörü araútrma kapsam dúnda braklmútr. Internet bankacl÷ hizmetlerinin
benimsenmesini açklamak amacyla UTAUT modelini kullandklar çalúmalarnda
AbuShanab vd. (2007: 92), müúteri deneyimi arttkça sosyal etkiler ile davranúsal e÷ilimler
arasndaki iliúkinin zayflad÷n bulmuúlardr. Ayrca Limayem vd. (2000) ile Hwang
(2010: 1757) çalúmalarnda, çevrimiçi alúveriúi sosyal bir aktivite olarak gören kadnlarn,
sanal ma÷azalar kullanma kararlarnda sosyal etkinin daha baskn oldu÷u bildirilmiútir. Son
olarak, elektronik bankaclk hizmetleri ve mobil e÷itim teknolojilerinin kullanm gibi
gönüllü teknoloji kabulü konusunda yaplan araútrmalar, kullancnn yaú ilerledikçe sosyal
etkilerin kullanc e÷ilimleri üzerindeki etkilerinin artt÷n göstermiútir (Agarwal vd., 2009:
348; Wang vd. 2009: 108). Bu tartúma ba÷lamnda ortaya konulan aúa÷daki hipotezlerin
snanmasna karar verilmiútir.
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H9:Alglanan sosyal etkiler, çevrimiçi müúterilerin davranúsal e÷ilimlerini pozitif yönde
etkilemektedir.
H10:Davranúsal e÷ilimler
farkllaúmaktadr.

üzerindeki

sosyal

etkiler,

müúteri

cinsiyetine

göre

H11:Davranúsal e÷ilimler üzerindeki sosyal etkiler, müúteri yaúna göre farkllaúmaktadr.
H12:Davranúsal e÷ilimler
farkllaúmaktadr.

üzerindeki

sosyal

etkiler,

müúteri

deneyimine

göre

Teknoloji kullanmn desteklemek için örgütsel ve teknik altyapnn mevcut ve eriúilebilir
oldu÷u konusunda kullancnn inancn temsil eden zemin hazrlayc koúullar, UTAUT
modelinde kullanm davranún do÷rudan etkileyen tek faktör olarak tanmlanmútr
(Venkatesh vd., 2003: 463-464). De÷iúik teori ve teknoloji kabul modellerinde ortaya
konulan alglanan davranúsal kontrol (TPB, DTPB), zemin hazrlayc úartlar (MPCU) ve
uyumluluk (IDT) olmak üzere üç faktörün birleútirilmesiyle oluúturulmuútur. ønsanlarn
belirli bir davranú gerçekleútirebilmek için bilgi, frsat, uygun koúullar ve kaynaklarn
varl÷ hakkndaki de÷erlendirmelerini içeren alglanan davranúsal kontrol faktörü TPB’de
içsel kontrol (kiúisel yeterlilikler) ve dúsal kontrol (zemin hazrlayc úartlar) olmak üzere
iki bileúene ayrlmútr (Ajzen, 1991; Ajzen ve Driver, 1991). Dolaysyla, zemin hazrlayc
koúullarn temelini oluúturan kontrol ve zemin hazrlayc úartlar aslnda ayn kavram ifade
etmektedir. De÷iúik bilgi teknolojilerinin son kullanclar tarafndan benimsenmesi üzerine
yaplan çalúmalarda söz konusu iki faktörün kullanm davranún pozitif yönde etkiledi÷i
ortaya konulmuútur (Agarwal ve Karahanna, 2000; Cheung vd., 2000; Hong vd., 2002;
Igbaria vd., 1997; Taylor ve Todd, 1995a; Pare ve Elam, 1995; Venkatesh, 2000). Sa÷lk
sektöründeki bilgi sistemleri, hükümetin bilgilendirme terminalleri ve mobil teknolojilerin
kullanclar üzerinde UTAUT modeli kullanlarak yaplan araútrmalarda zemin hazrlayc
koúullar ile kullanm davranú arasndaki do÷rusal ve pozitif iliúki do÷rulanmútr
(Kijsanayotin vd., 2009: 406; Park vd., 2007: 201; Wang ve Shih, 2009: 162). Song ve
Zahedi (2005) araútrmalarnda, sanal ma÷azalardan yaplan alúveriúlerde müúterinin ürünü
fiziksel olarak inceleyemedi÷i, satú görevlileriyle do÷rudan temaslarnn olmad÷ ve ürünle
birlikte ma÷azadan ayrlamad÷ için alúveriú sürecinde en azndan ma÷azada ürünlerin
detayl bilgilerinin ve/veya skça sorulan sorulara cevaplarn sa÷lanmas gibi uygun
koúullara ve kaynaklara ihtiyaç duyaca÷n söylemiúlerdir. ùekil 1’de görüldü÷ü gibi zemin
hazrlayc koúullar ile kullanm davranú arasndaki iliúki üzerinde yaú ve deneyim
faktörlerinin farkllaútrc etkileri bulunmaktadr. Önceki çalúmalarn sonuçlar, ileri
yaúlardaki ve tecrübe sahibi kullanclarn verilen teknolojinin kullanmna iliúkin
kararlarnda zemin hazrlayc koúullarn, nispeten genç ve tecrübesiz kullanclarnkine
oranla daha büyük rol oynad÷n göstermektedir (Kijsanayotin vd., 2009: 412; Venkatesh
vd., 2003: 489). Dolaysyla aúa÷daki hipotezler ortaya konulmuú ve araútrma kapsamnda
snanmalar uygun görülmüútür.
H13:Alglanan zemin hazrlayc koúullar, sanal ma÷azalar kullanma davranún pozitif
yönde etkilemektedir.
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H14:Kullanm davranú üzerindeki zemin hazrlayc koúullarn etkisi, müúteri yaúna göre
farkllaúmaktadr.
H15:Kullanm davranú üzerindeki zemin hazrlayc koúullarn etkisi, müúteri deneyimine
göre farkllaúmaktadr.
2. Araútrma Yöntemi
Araútrma verilerini toplamak amacyla iki bölümden oluúan anket formu kullanlmútr.
Formun ilk bölümünde, araútrma katlmclarnn demografik özelliklerine, sanal
ma÷azalar kullanm sürelerine ve çevrimiçi alúveriú miktarlarna iliúkin 8 adet soru
sorulmuútur. Formun ikinci bölümünde, UTAUT modelindeki temel faktörlere iliúkin 19 ve
UTAUT ölçe÷i geliútirilirken kullanlan ancak, bütüne katk sa÷lamadklarndan dolay
ölçe÷in son halinde yer almayan faktörlere (tutum, kiúisel yeterlilik ve kayg) iliúkin 12
olmak üzere toplam 31 adet ifade yer almaktadr. Bu ifadelerin tümü, Venkatesh vd. (2003:
460) çalúmasnda kullanlan ölçekten uyarlanmútr. Çalúma kapsamnda 8 demografik
soru ve UTAUT faktörlerine ait 19 ifadeyle yaplan ölçümler kullanlmútr. Katlmclarn
anket formunda yer alan ifadelere ne derecede katldklarn ölçmek amacyla uç
noktalarnda ‘1:Kesinlikle Katlmyorum’ ve ‘7:Kesinlikle Katlyorum’ bulunan yedili
Likert derecelemesi kullanlmútr. UTAUT ölçe÷i çevrilirken ve uyarlanrken, bireysel
teknoloji kabulü konusunda Türkiye’de yaplan araútrmalar ve bu araútrmalarda kullanlan
ölçeklerden geniú ölçüde yararlanlmútr. Dolaysyla, araútrma ölçe÷i katlmclara
ulaútrlmadan önce geçerlilik ve güvenirli÷inin kantlanmas amacyla ön testlere tabii
tutulmamútr.
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Tablo 1. Araútrma Katlmclarnn Karakteristik Özellikleri

Örneklem çerçevesini belirlemenin ve çevrimiçi alúveriú yapan müúterilerin
güvenlik/gizlilik kayglar nedeniyle internet üzerinden veri toplamnn zor oldu÷u
düúünülerek kartopu örneklemesi yöntemine baúvurulmuútur. Bu ba÷lamda basl anket
formlar, 2007-2008 ö÷retim ylnda Bilecik Üniversitesi, øktisadi ve ødari Bilimler
Fakültesinin de÷iúik bölümlerinden araútrmaya katlmak için istekli olan ö÷rencilere
verilmiú ve yakn akrabalarndan baúlayarak ulaúabilecekleri çevrimiçi alúveriú yapan (en az
bir kadn ve bir erkek olmak üzere) tüm tandklarna anketi da÷tmalar istenmiútir.
Ö÷rencilerden sadece anket formlarn katlmclara ulaútrmalar ve formlar cevaplandktan
sonra toplamalar beklendi÷inden, anketörlük konusunda detayl bir e÷itime tabii
tutulmamúlardr. Kendilerine sadece söz konusu süreçte nelere dikkat edecekleri ksaca
anlatlmútr. Alt aylk sürede da÷tlan 1150 anket formundan 542 tanesi geriye dönmüú ve
520 eksiksiz doldurulan formdan elde edilen veri analizlerde kullanlmútr. Araútrma
katlmclarnn karakteristik özelliklerine iliúkin bulgular Tablo 1’de verilmiútir.
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Araútrma örnekleminin karakteristik özellikleri, Stafford vd. (2006) ile Ergin ve Akbay
(2008) çalúmalarnda kullanlan örneklemlerin özellikleriyle örtüúmektedir. Araútrma
katlmclarnn %58’i erkektir (2006 ve 2008 çalúmalarnda bu oran srasyla %71,1 ve
%53,7). Katlmclarn %51,2 gibi büyük oran 26-35 yaúlar arasndadr (Söz konusu yaú
grubu 2006 çalúmasnda katlmclarn %54’ünü temsil etmektedir). Örneklemin %54,4’lük
kesimi üniversite ö÷rencisi veya mezunudur (2008 çalúmasnda örneklemin %60’
üniversite mezunudur). Son olarak, araútrma örnekleminin %46,9 gibi büyük kesimi 12001800 TL aylk gelire sahip insanlardan oluúmaktadr (2008 çalúmasnda bu grubun
örneklem içersindeki oran %49,3).
3. Veri Analizi ve Bulgular
Araútrma hipotezleriyle ortaya konulan UTAUT faktörleri ve lmlaútrc de÷iúkenler
arasndaki iliúkiler, Ksmi En Küçük Kareler (Partial Least Squares-PLS) tekni÷i
kullanlarak test edilmiútir. PLS, küçük çapl örneklemler kullanlarak modelleme yapabilme
imkân tand÷ ve kovaryans analizine dayal di÷er tekniklerin ölçüm hatalar nedeniyle
belirleyemedi÷i iliúkileri ortaya çkartabildi÷inden benzer çalúmalarda skça kullanlmútr
(Chin ve Gopal, 1995). Veri analizine geçilmeden önce araútrma ölçe÷inin güvenirli÷i ve
geçerlili÷i snanmútr. Tablo 2’de görüldü÷ü gibi araútrma ölçe÷i oldukça güvenilirdir,
çünkü faktörlerin Cronbach’s Alpha (Į) katsaylar, açkladklar ortalama varyans de÷erleri
(AVE) ve bunlara ait ölçümlerin (de÷iúkenlerin) faktör yükleri (Ȝ) tavsiye edilen 0,70 eúik
de÷erinin üzerindedir (Agarwal ve Karahanna, 2000; Nunnally, 1987: 245). Ayrca,
de÷iúkenlerin sadece ait oldu÷u faktörlere yüklenmesi ölçe÷in bitiúme geçerlili÷ine ve
faktörler arasndaki iliúkileri gösteren çapraz korelâsyon katsaylarnn AVE de÷erlerinden
küçük olmas ölçe÷in ayrma geçerlili÷ine sahip oldu÷unu göstermektedir (Compeau ve
Higgins, 1995).
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Tablo 2. Güvenirlik ve Geçerlilik Ölçütleri

Tablo 3’de görülece÷i üzere faktörler arasndaki iliúkileri ve lmlaútrc de÷iúkenlerin bu
iliúkiler üzerindeki etkilerini mukayeseli olarak ortaya koyabilmek amacyla dört farkl
model oluúturulmuútur. Sanal ma÷azalarn kullanm, veri toplama aúamasnda metrik
düzeyde ölçülmüú olan sanal ma÷azada geçirilen aylk süre ve son alt ayda sanal ma÷azada
gerçekleútirilen alúveriú says de÷iúkenleriyle ifade edilmiútir. Ilmlaútrc de÷iúkenlerin,
UTAUT faktörleri arasndaki iliúkiler üzerindeki farkllaútrc etkileri, Baron ve Kenny
(1986: 1176) çalúmasndaki izlek takip edilerek test edilmiútir. Bu amaçla öncelikle
nominal düzeyde ölçülmüú bulunan cinsiyet, yaú ve deneyim de÷iúkenleri 1 ve 0
kullanlarak kukla (dummy) de÷iúken haline getirilmiútir. Daha sonra faktörlere ait
ölçümlerden, bu ölçümlerin aritmetik ortalamalar çkartlmútr. Son olarak kukla
de÷iúkenler srasyla modellere sokularak, modellerdeki iliúkilerde ve modellerin açklama
güçlerinde (R2) meydana getirdikleri etkiler mukayeseli olarak ortaya konulmuútur.
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Tablo 3. Hipotez Testi Sonuçlar

Tablo 3’de verilen Model 1 altnda görülebilece÷i gibi davranúsal e÷ilimler üzerinde
performans beklentisi (ȕ2=0,37, t=6,57) ve çaba beklentisinin (ȕ3=0,43, t=10,13) anlaml
pozitif etkileri vardr. Dolaysyla H2 ve H5 hipotezleri kabul edilmiútir. Öngörülenin tersine
sosyal çevre, davranúsal e÷ilimleri etkilemektedir (ȕ4=0,02, t=0,53). Bu yüzden H9 hipotezi
reddedilmiútir. Performans beklentisi ve çaba beklentisi, davranúsal e÷ilimlerdeki de÷iúimin
%48’ini açklamaktadr. Sanal ma÷aza kullanm, davranúsal e÷ilimler (ȕ1=0,16, t=3,11) ve
zemin hazrlayc koúullar (ȕ5=0,23, t=4,32) tarafndan pozitif yönde ve anlaml olarak
etkilenmektedir. Dolaysyla, H1 ve H13 hipotezleri kabul edilmiútir. Di÷er taraftan iki
de÷iúkenin kullanm davranún açklama gücü çok düúüktür (R2=0,10).
Tablo 3’de görüldü÷ü gibi Model 2’de ele alnan cinsiyet de÷iúkeninin, ne hipotezlerde
belirtilen iliúkiler ve ne de modelin açklama gücü üzerinde farkllaútrc etkisi
bulunmamaktadr. Bu yüzden H3, H6 ve H10 hipotezleri reddedilmiútir. Model 3 ve 4’de yaú
(ȕyaú*FC=-0,31, t=1,87) ve deneyim (ȕdeneyim*FC=-0,17, t=1,72) de÷iúkenlerinin sadece zemin
hazrlayc koúullar ile gerçek kullanm arasndaki iliúki üzerinde farkllaútrc etkileri
bulunmuútur. Bundan dolay H4, H7, H8, H11 ve H12 hipotezleri reddedilmiútir. Di÷er
taraftan yaú ve cinsiyetin, kullanm faktörünün açklama gücüne katks sadece 0,02 (Model
1 R2KUL- Model 3 R2KUL) ve 0,08’dir (Model 1 R2KUL- Model 4 R2KUL). Ancak de÷iúkenlerin
toplam etkisini görmek amacyla birlikte dâhil edildikleri farkl bir modelde yukardaki
etkilerinin kayboldu÷u görülmüútür (ȕyaú*FC=-0,143, t=1,43 ve ȕdeneyim*FC=-0,115, t=1,19).
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Sonuç olarak H14 ve H15 hipotezleri de reddedildi÷inden hiçbir de÷iúkenin temel UTAUT
iliúkileri üzerinde farkllaútrc etkilerinin bulunmad÷ sonucuna varlmútr.
4. Sonuç, Öneriler ve Kstlar
Çalúmada elde edilen bulgular, UTAUT ilk defa batl olmayan ve geliúmekte olan bir
ülkede test edildi÷inden teorik açdan önemlidir. Di÷er çalúmalarda yer alan batl
müúterilere benzer úekilde Türkiye’deki müúteriler de sanal ma÷azalarn kullanúl ve
kullanmnn kolay olmasn beklemekteler. Çevrimiçi alúveriú gönüllü teknoloji kabulü
oldu÷undan ve toplum önüne çkmay gerektirmedi÷inden sosyal etkilerin müúteri e÷ilimleri
üzerinde do÷rudan etkisine rastlanmamútr. Zemin hazrlayc koúullarn kullanm üzerinde
küçük fakat anlaml etkisi, alúveriú sitelerinde yer alan skça sorulan sorular, ürün bilgileri,
ödeme yöntemlerine iliúkin açklamalar ve müúteri temsilcilerine ba÷lantlarn müúteriler
açsndan önemli oldu÷unu göstermektedir. Beklenenin tersine araútrmada, davranúsal
e÷ilimler ile gerçek kullanm davranú arasndaki iliúki zayf çkmútr. Bunun nedeni büyük
ihtimalle sanal ma÷aza kullanmnn Türk müúterilerde yavaú da olsa bir alúkanlk haline
gelmesi ve dolaysyla çevrimiçi alúveriú yapmann, üzerinde düúünülmesi gereken bir karar
olmaktan çkmasdr. Araútrma katlmclarnn ço÷unlu÷u çevrimiçi alúveriú konusunda
nispeten deneyimli oldu÷undan, sanal ortamda artk Türk kadnlar da varlk göstermeye
baúlad÷ndan ve Türk toplumunda internet kullanmn ilk benimseyenlerin artk orta
yaúlarna yaklaúmasndan dolay sanal ma÷azalar kullanm kararlar üzerinde cinsiyet, yaú
ve tecrübe de÷iúkenlerinin etkisi bulunamamútr.
Araútrma kapsamnda Türkiye’deki müúterilerin çevrimiçi alúveriú davranún açklamak
amacyla UTAUT modelinin uyarlanmas ve farkllaútrc etkilerin yeniden gözden
geçirilmesi gereklili÷i ortaya konulmuútur. Çalúma bulgular sanal perakendecilere ma÷aza
ara yüzlerini tasarlamada, site içeri÷ini belirlemede, ödeme izleklerini düzenlemede ve
pazarlama stratejilerini geliútirmede kullanabilecekleri ipuçlar sa÷lamaktadr. Di÷er taraftan
çalúmada kullanlan örnekleme yöntemi örneklem hatalarna yol açmú olabilir. Dolaysyla
gelecekte yaplacak çalúmalarda daha büyük örneklem ve tesadüfî örnekleme yöntemleri
kullanlarak araútrma bulgular snanmaldr. Ayrca, araútrma çerçevesinde kullanlan
UTAUT modelinin elverdi÷i de÷iúkenler kullanlarak kullanm davranú açklanmaya
çalúlmútr. Gelecekte yaplacak araútrmalarda UTAUT modelinin örne÷in güven veya
alúveriú kaygs gibi de÷iúkenler eklenerek geniúletilip, geniúletilemeyece÷i açkl÷a
kavuúturulmaldr.
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